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Ahmet Necat Ucur (1950-)
Ahmet Necat UCUR
Eskişehir’de 8 KASIM 1950 yılında doğmuş orta direk bir ailenin son
çocuğudur.lise mezun olup yaşamı Bozüyük’te geçmiştir.Otuz yıllık evli ve iki
erkek evladı vardır.Kendisini tanıyanlarla tanımayanlara sevgilerini
sunar.Teşekkürlerimle.

Yok ki ve de olmaz ki hiç aşkın yaşı
Vardır diyenler ya kördür ya da şaşı
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Al Artık

Güzelsin,incesin,şensin
Kalbim,ruhum,beynim sensin...
Neden,niçin,nasıl sensin,
Sevilen,seven de sensin...
Cefakarsın,fedakarsın,vefakarsın
Gördün mü hiç,şimdiye kadar karını?
Ne yazık ki cevabın hayır olacak,
O halde neden,niye
Ediyorsun kendine yazık,çok yazık!
Yemedin mi kazık üstüne kazık
Yedin ki attılar,dedin ki sattılar...
Atarlar da satarlar da vicdansızlar,
Vicdansızlar,öyledir,vicdansızlar
Deme ki hiç,mutlu olmam imkansız...
İşte sana,senin için,mutlu imkan!
Sevmek,sevilmek senin de hakkın değil mi?
Sevmeyenlerden intikam almak,
Sevmek,mutluluk değil mi?
Yaşa artık,tüm yaşamadığın zevkleri...
Al artık al kalbimi,ruhumu,bedenimi
Ki gör,seni mutlu edeni!

Ahmet Necat Ucur
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Anadan Babadan

Bilmese de doğmuştu o da, ana olmak için anadan,
Bilmiyordu ama, beş yaşında yetim kalmıştı babadan…
Neyse ki ben doğuncaya kadar mahrum kalmamış anadan,
Çekmemişse de çile babadan, çok çekmiş Salih babadan

Dört kız, iki erkek kardeşlermiş aynı anadan, babadan,
Evermiş Tahir eniştesi, kalmıştı ya yetim babadan,
Babam da talihsiz, öksüzmüş anadan, yetimmiş babadan,
Anam da Salihsiz evlilik olmaz sanmış, kanmış anadan

Böyle imiş kısmet evlenmişler, yoksun olarak babadan,
Yaşayacaklardı, doğmuşlardı yoksul olarak anadan…
Bir,iki derken, üç erkek, bir kız doğurmuş anam babadan
Bense tekne kazıntısıyım, doğmuşum iyi ki cabadan…

Yaşamışlar çileli bir yaşam, yok ki anadan babadan
Dolaşmışlar gurbet, altı boğaz, tek gelir devlet babadan
Olmaz ki helal, haramdır; yok ki zaten yan gelir cabadan
Emdiğimiz anadan sütler HELAL lokmalar da babadan…

Dolup da vadesi gelince ecel, önce olduk babadan
Bilmiyorduk ki, dört yıl sonra da olacakmışık anadan
Kalmamış ki onlara, kalır mı bize anadan babadan
Mal, mülk; varken ar, namus, mirastır bize, anadan babadan

Ahmet Necat UCUR
Bozüyük
22 Ocak 2003

Ahmet Necat Ucur
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Anlasana

Ben,sana,seni
Neden,niye,niçin
Nasıl ve ne kadar
Sevdiğimi,sevdalandığımı
Aşık olduğumu
Anlatamadım mı?
Anlatamıyacakmıyım?
Ölene kadar
Ve sen halâ,ısrarla
Anlamayacakmısın,
Beni öldürene kadar!
Yaşıyorum ya aşkınla
Yaşayamasamda seninle
Aşkımın sesini dinle
Ahımla inim,inim inle!

Ahmet Necat Ucur
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Aşka

Duramam,durduramaz beni kimse,Allahtan başka
Yıllar,yıllar önce düşmüştüm ben bu ölümsüz aşka...
İstesekte,istemesek de aşk bu,aşk,bir bambaşka,
Yaşayıp,yaşandıkça,ölüm bile vızgelir aşka!

Bizim aşkımızdır bu,sevsede herkes başka başka,
Olursa kupkuru sevgi,döner mi sevgiler aşka,
Değilmi ki,yaşadığımız duygular,bir bambaşka,
O halde doya doya doyalım,bu doyumsuz aşka!

Sevgiymiş,aşkmış,neymiş bunlar dersen eğer,o başka,
Bilmezsin,anlamazsın,düşmemişsen eğer,o başka...
Olsa da giymezmisin elbisen,hergün bakşa başka,
Koş,yetiş,yakala aşkı,yan,tutuş,kavrul o aşka!

Bekledin,istedin,var mı istediğin başka,
Düşmüşsen,düşemezsin istesende birdaha aşka...
Sensin ve benim aşk,sade sevgilerde var o başka
Susamıştık aşkımıza,yanalım gel şimdi aşka...

Seninle olmak,sana doyamamak,hasretten başka,
Duygulardır,heyecanlardır aşkla kavuşmak aşka
Ruhun,kalbin,beynin bende,ne kaldıki sen de başka
Benimkiler de sen de,olmazmı insan aşık,aşka

Yaşadığın gerçek başka,rüyalarındaki başka,
Kavuşmak istemezmisin,rüyalarında ki aşka,
Gördüğümüz aynı rüya,görüyoruz başka başka,
Gördükçe sevgiyi,aşkı,sen sen olda düşme aşka!

Ahmet Necat Ucur
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Aşkımaşık

Söyle, söyle ne olur, nasıl olduğunu,
Aşkımla, benliğinin nasıl dolduğunu
Gece gündüz kendini nasıl yolduğunu
Ve hele günden güne nasıl solduğunu!

Düşündün mü,yaşamın nasıl olduğunu
Görmedin mi, yaşamın nasıl dolduğunu
Yaşamını,yaşamın nasıl yolduğunu
Susuzluktan yaşamın nasıl solduğunu!

O halde, bilmez misin aşık olduğunu,
Sevgi ve aşkımın,kalbime dolduğunu
Aşksız yaşamını boşuna yolduğunu
Unutacaksın, yaşamın da solduğunu

Söyler misin, bana, sen aşık olduğunu
Bomboş duran kalbinin şimdi dolduğunu
Yaşamını sevgilim aşkla yolduğunu
Sevgisizlikten, hep soldukça solduğunu!

Hissettikçe, aşkımın gerçek olduğunu
Aşkımla dolan kalbine aşk dolduğunu
Aşkla yolacaksın, yoldukça yolduğunu
Solmadıkça anımsamazsın solduğunu!

Ahmet Necat Ucur
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Birkere

Yer elini,gel bir tut elimi bir kere
Yaşanmaz yaşam bin kere,yaşam bir kere
Nasıl olsa,gelmişin yaşama,bir kere
Ölme her gün bin kere,ölünür bir kere

Sevdin biliyorum sevdin  beni bir kere
Sevdim,biliyorsun sevdim seni, bir kere
Sevdiğini söylemedin bana, bir kere
Gel ne olur artık,sevişelim bir kere

Geliyorsun kendine çok yazık,bir kere
Ne olursun kendine gel artık, bir kere
Seviyorsun kendine,yok fayda, bir kere
Olsun,olsun bana da bir fayda, bir kere

Ahmet Necat Ucur
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Boşuna Yaşama

Küstürmüşler seni madem ki yaşama
Zevk alamadıkça boşuna yaşama
Sev beni sarıl bana ve de yaşama
Bensiz bir yaşamı boşu boşuna yaşama

Severek kaydedelim büyük bir aşama
Unutalım geçmişi bir daha yaşama
Sevgi ve aşk ile zevk katalım yaşama
Aşktan mahrum olarak artık yaşama

Ahmet Necat Ucur
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Böyle

Demek ki aşklar,oluyor böyle
Doğmadan aşklar,ölüyor böyle
Açmadan güller,soluyor böyle
Nefes nefese, soluyor böyle

Olsa da vefasız,aşklar böyle
Çekilmez cefasız,aşklar böyle
sürülmez sefasız,aşklar böyle
Bin asır devasız,aşklar böyle

Olmasa ya, neden aşklar böyle
Yanıp ta söner mi aşklar böyle
Yansa da,sönse de aşklar böyle
Kalplerde küllenir aşklar böyle

Aşıklar nasıldır,aşklar böyle
Sevgiler nasıldır,aşklar böyle
İnce saz fasıldır,aşklar böyle
Kavuşmaz aşıklar,aşklar böyle.

Ahmet Necat Ucur
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Bu Sese Cevap Ver!

BU SESE CEVAP VER!

Hiç mi inanmadın,hiç mi güvenmedin,
Çılgınca sevildiğine senmedin...
Hata mı,kusur mu,günah mı demedin,
Aşkımızın sesine kulak vermedin...

İnandın,güvendin,sevindin aslında,
Olacaktır kusurlar,hata faslında...
Sevmek,sevilmek aşk değilmi aslında
Tadalım,ömrümüzün bu son faslında...

Gerçekten güzelsin,güpgüzel ruh,beden,
Bulamayı aşkı,olursak kaybeden...
Geçmesin ömrümüz boşuna,haybeden,
Olmasın ne mahrum,ne mahrum eden...

Neyin eksik ki ve neyin eksilir ki,
Sevgiden ve aşktan ümit kesilir ki...
Sevgi,aşkla beslenmezse eksilir ki,
Hala kalbin neden taş,taş kesilir ki...

Ah,bir anlatabilsem kendimi sana,
Ne olur bir fırsat,bir imkan ver bana...
Göreceksin ruhum,kalbim aşktan yana,
Mutluluk yolunda,olamam yan yana...

Yirmi altı ekim senin doğum günün
Sekiz kasım elli,benim doğum günüm
Onsekiz eylül bizim doğum günümüz
Geçmiş bomboş,geçmesin bomboş günümüz!

Ahmet Necat Ucur
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Duygular

Öncelikle bakmalısın gözlerime
Vermelisin, ellerini ellerime
Dolasana kollarını, bellerime
Doyacaksın aşk ve sevgi sellerime

Ulaşacaksın en derin hislerime
Dokunacaksın en hassas yerlerime
Silineceksin tertemiz terlerime
Alışacaksın, buğulu sislerime

Yaşayınca tatmadığın duyguları
Bulacaksın bulmadığın bulguları
Bileceksin bilmediğin duyguları
Atacaksın içindeki kaygıları

Ah, bir kerecik sarılsan kollarıma
Her an, her gün bakacaksın yollarıma
Hiç ayrılmamacasına kollarıma
Bağlanıp da yatacaksın yollarıma

Sardıkça seni, sıkı sıkı kollarım
Her an, her gün, her yerde seni kollarım
Sanma ki bırakıp da seni sollarım
Bekliyor seni, her an hazır kollarım

Ahmet Necat Ucur
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Gel Artık

Bıraktım kendimi,tamamen insafına
Şanslısın,rastladın aşığın en safına
Seviyorsun,geçmiyorsun hiç aşk safına
Layıksın, sevgi ve aşkların en safına

Bıraksan kendini,aşkımın insafına
Kavuşursun sevgilerimin en safına
Güvenme hiç sevgisizlerin insafına
Gel artık gel,sevgi ve aşkımın safına.

Ahmet Necat Ucur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Gerçek

Ettiğim hayalini fantezim,oldu gerçe,
Demek ki rüyalar da olacak birgün gerçek...
Olsa ya evlilikler,sevgiler,aşklar gerçek...
Yaşanmaz nedense mutluluk,budur sır gerçek!

İstersen eğer,yaşarız sevgiyi ve aşkı
Bilemezsin nedir mutluluk,tatmadın aşkı
Sen vardın aslında,bilmesen de bana aşkı
Tut elimi tut,aşayalım bu sonsuz aşkı!

Ne garip,ne acip ne riya,ne de yalan,
Verenden sevgiyi sen,sen alacaksın alan...
Benim o benim,seninle rüyalara dalan,
Mutluluk budur işte,sevgiden,aşktan kalan!

Sevgindir,aşkındır hep,kalbimde kökler salan
Kulak asma sen hiç,derseler de falan-filan
Mutluluk bir andır,bir an,yeter ki ol alan
Ve hatta ki,sevgiyle,aşkla,zevkle yol alan!

Sırdaşın,arkadaşın,dert ortağın olayım,
Sevgimle,aşkımla,ruhuna zevkle dolayım...
İstersen hemen açayım,istersen hemen solayım,
Sevgidir,aşktır,mutluluktur benim olayım!

Ahmet Necat Ucur
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İçine

İç içe geçti,hepsi birbirinin içine
Gel girelim,sevgi ve aşkların en içine
Sarılmaz insan,sevgi ve aşk için içine
Aşktır bu, bilemezsin, girmeyince içine

Girdikçe gireceksin ki,bu aşkın içine
Yaşayacaksın aşkı,sine sine içine
Girecek ki aşkımız,öylesine içine
Yaşayacaksın yaşamı sinerek içine

Sevdikçe insan,sevecek ki,girsin içine
Kara sevdalar girecek ki aşkın içine
Güneş gibi aydınlıklar doğacak içine
Gireceksen gir,sevgi ve aşklarım içine.

Ahmet Necat Ucur
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Kahrolsun Küffar

Ara, bul, yakala katillerini OKKAN’ın
Ver cezalarını, kalmasın kanı OKKAN’ın
Beş şehitle beraber, oldu altı okkanın
Neden, biz de gitmeyelim altına okkanın!

Kurban gelmeden, oldu GAFFARLAR kurban
Yetmiyormu hala, verdiğimiz kurban
Hele bir de siz olun da, üç beş kurban
Yaparmısınız bir daha, bayram kurban!

Saldır, durmadan saldır, saldıramazsın,
Çaldır, parayı çaldır, çaldıramazsın,
Kaldır, idamı kaldır, kaldıramazsın,
Aldır, bayrağım aldır, solduramazsın..!

Ahmet Necat Ucur
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Sana Sonsuz Hediye

Açmadan çiçeğin soluyor,neden ne diye,
Sevdiğini söylemiyorsun hala ne diye...
Bekliyorum yıllardır,sevmesen de sev diye,
Seviyorsun aslında ama,eh işte diye...

Söylemiyordun,belki de sevmiyordur diye,
Sevse de,çok zor,bu böyle olmaz diye...
Zorlayıp da kendini,evlenmedin ne diye,
Söylemedin sevgini,düşerim dile diye...

Sakladın sevgini,çekiyorsun çile diye,
Dolmayan çileler,bir gün elbet doğar diye...
Bozdurmuyorsun doları,değeri çok diye,
Yaşıyorsun yaşamı aşksız,fakat aşk diye...

Tatmadığın duygular varken,deme yok diye,
Seviyorsun,seviyorum,aşkımız çok diye...
Biz mi çekeceğiz acıları,bu aşk diye...
Yaşamın cilvesidir sevgiler,zevkler diye...

Sevgin,aşkın,yaşamın,olsun bana hediye,
Çok bekledim desin o da bana hediye...
Yeter ki gel,sen bana sevgilim de diye,
Birlikte sunalım yaşama,sonsuz hediye...

Ahmet Necat Ucur

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Sesin

Çınlıyor hep kulaklarımda sesin
Bilmeden, oluyorsun bana esin.
Söyler misin sahi, güzel, sen nesin,
Olursun aşığı, haykıran sesin!

O kadar güzel ki, gerçekten sesin
Sevgi aşktan, taşacak kesesin,
Nasıl da aştan ümidin kesesin,
Ümidim, gözüne beni kesesin!

Ah bir bilsen ki, sevgidir sesin,
Elbet dolacaktır, ruhuma sesin.
Doldukça sevgiyle, aşkıma sesin
Olacak aşık, aşkımıza sesin!

Biliyorum, aşıksın bana, kesin,
Olmasın haberi diye, herkesin,
Saklıyorsun, kara sevdanı, kesin
Gizleme benden de, aşkımız kesin!

Aşk ve sevgidir, yaşamında besin,
Boş verelim biz, kim ne derse desin!
Sebil, değil ki bu, yemeyen yesin,
Sevenler beni, se vi yo rum desin!

Biliyor musun, sevgilim nerdesin,
Sana aşık gözlerimde, perdesin
Yemediğim pilavımda zerdesin
Nerde olursam, sen de o yerdesin!

Söylemesen de sen, gözlerin desin
Sevgilimsin sen de, sevgilim desin
Yemin ediyorum, Allah bir desin
Kim sevmezse, gönül borcu ödesin!

Ettikçe dualar, sen de edesin,
Aşkınla, aşkımla, aşkla edesin!
Sevgimi, sevginle mutlu edesin,
Sevgini, sevginle kutlu edesin!

Seni, ne çok sevdiğimi bilesin,
Söylemeseydim, nereden bilesin,
Sevgimle sevgin, aşkımı bilesin
Seviyorsun, seviyorum, bilesin!

Yeter ki sevgin, aşkımı dilesin
Aşkımıza mutluluklar dilesin
Yaşamında hep mutlu edilesin
Diledikçe dilesin ve dilesin...!

Ahmet Necat Ucur
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Sevgileridir

Sevgi yağmurları,aşkın selidir,
Sevenler,ne divane,ne delidir...
Sevdalar,aşkın sihirli elidir,
Sevgiyi sevmeyenler,zır delidir...

Sevgiyle esen yeller,aşk yelidir,
Sevmek sevilmek,aşkın bam telidir...
Sevmeyenler neden hep öfkelidir,
Kırkdokuz elliler,Ali-Veli'dir...

Sevgiler,aşklar ölmez,ezelidir,
Sevgisizlikler,aşkın ecelidir...
Mutluluklar ortak,imecelidir,
Aşk bu aşk,Her zaman tek hecelidir!

Sevgiler,ruha,kalbe girmelidir,
Seven kalpler,sevdikçe sevmelidir...
Sevmiyenler de,mutlak sevmelidir,
Aşklar,mahşerde dahi sürmelidir...

Sevdikçe ruhun,bahtın gülmelidir,
Aşkınla,aşıkların gülmelidir...
Sevmiyenler,ağlarken gülmelidir,
Sevenler ağlamaz ki,gülmelidir!

Ahmet Necat Ucur
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Sevgili siz

Sevgililer gününde kalmayın sevgilisiz
Sanmayın ki yaşanır yaşamlar sevgilisiz
Kanmayın ki yaşama, sevgisiz sevgilisiz
Yanmayın ki yaşama, geçmesin sevgilisiz

Seviyorsan yaşamı,kalamazsın sevgilisiz
Sevmesen de yaşamı,olamazsın sevgilisiz
Yaşasan da yaşamı,doyamazsın sevgilisiz
Etme merak yaşamı,bulamazsın sevgilisiz

Kalma evde tek başına, sevgisiz sevgilisiz
Katma su pişmiş aşına sevgisiz sevgilisiz
Çatma yakışmaz kaşına sevgisiz sevgilisiz
Yatma yatılmaz tek başına  sevgisiz sevgilisiz

Ahmet Necat Ucur
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ŞIK KAR  (Cemrelere hediye olsun)

ŞIK KAR

Oldu mu oldu şahane, o eski kış,
Bembeyaz dantel işlendi, nakış nakış
Yağıyor karlar, motif motif,akış akış
İstemeden geldi, ıslık ve de kış…

Nazlanıyordu bir haftadır karakış
Her yer büründü kara, bugün geldi kış
Gözler olsa da kara, bembeyaz bakış
Yağıyor kar yağdıkça, bitmesin bu kış

Sen benim yazımsın olsa da kara kış,
Değil ki kalbim kara, kara olan kış
Nedense biz kara demiştik; beyaz kış
Kar, beyaz, bembeyaz, olamaz kara kış

Ak kara hakarettir; demek kara kış
Bembeyaz kar varken, denir mi SİYAH kış…
Renkler mi şaşkın, biz mi isteriz alkış
Ak aktır, kara kara, istemez alkış

Beyaz hangi mevsim, sanki kara da kış
Çatık kaş, hor bakış, sitem mi can yakış
Bu da kışa başka açıdandır bakış
Sevgidir yürekteki mevsim, yaz ve kış

Yürüsen karda hiç belli etmez izini kış
Kara değil, bembeyazdır artık beyaz kış
Yaşa ki aşkla, yaşat aşkı yaz ve kış
Yoksa AŞK; şebektir yaz, maskaradır kış!
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Taş Olmuş

Siyah saçlar,kumral olmuş,
Kara gözler, aşkla dolmuş
Bensiz geçen yaşam, solmuş,
Sensiz geçen yaşam olmuş!

Sana sevgiler, aşk olmuş,
Kalbim sevginle dopdolmuş.
Aşklar, ahtapot gibi bir kolmuş
Sevgiler, aşka bir yolmuş.

Geçmiş yaşam, olan olmuş
Seven kalpte, sevgi bolmuş
Seven kalbe, sevgi dolmuş
Susuz kalan, çiçek solmuş!

Sevmiş seni, aşık olmuş
Sevsen sen de onu n'olmuş,
Sevmek senin, hakkın olmuş
Sevmesen de onu n'olmuş!

Seven gözler, sırdaş olmuş
Aşkla sarmaş, dolaş olmuş
Sanki, ekmek, su, aş olmuş
Kır kalbini kır, taş olmuş!
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Yalan

Sevgim de,aşkım da yoktur,olamaz yalan,
Gönlümü,çalamamıştır,çalamaz çalan...
Söyle,kolaysa,söyle sen de aşkta yalan
Verdim kalbimi sana,değilsin ki çalan!

Sevgide,aşkta bulunmaz sevdasız alan,
Bakışlarınla,kalbimi çalmadan alan...
Vız gelir artık denilsede filan falan,
Sevgiye,aşka,sevdaya gözleri dalan...

Sensin güzelim,güzellerden güzel kalan,
Güzellikleri verip,güzellikler alan...
Ruhta ki güzelliktir,güzellikten kalan,
Sevgidir,aşktır,sevdadır,en güzel alan!

Yok mu yoksa dayın,amcan,teyzen ve halan,
Olma,sevgiden yetim,aşktan öksüz kalan
Kalıyorsan mahrum,ebediyyen yuhalan,
Sevgidir,aşktır,sevdadır, güzelden kalan!

Söyle doğruyu sen,söyleseler de yalan,
Sevendir,sevgi verince,sevgiyi alan...
Sevdayla,aşkla yaşarmı sevgisiz kalan
Yaşıyorum derse de,doğrudur o YALAN! ! !
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Yanık

Sen  ki yaktın
Ben yandım
Ben ki yaktım
Sen yandın
Yandık ya, yanalım
Olalım yanardağlar
Yanmıyor mu yanardağlar
İçin için
Ve bazen
Nasılda fışkırır lavlar
Kalır mı yerinde
Sıradağlar
Fışkırdıkça yanardağlar
Aşkımızdır bizi dağlar
Yandıkça yanardağlar
Dağladıkça dağlasın dağlar
Aşkımızdır, yanardağlar
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Yaş Günü

Doğmuşum, sekiz kasım bin dokuz yüz elli de
Öleceğim bir gün, nasıl olsa o bellide
Doyamadım yaşama, gözüm ince belli de
İsteyince Necat, şair de oldu elli de

Yarım asır olmuş geçeli, aylardan kasım
Çokta iyi yapmış sünneti, sünnetçi KASIM
İsteyene atarım, isabetlidir pasım
Hiç bitmeyen sermayem,kalbimdeki ihlasım

Nasıl da geçmiş yıllar, bitiyor, iki bin de
Yaşamışız hep yaşamı yaşamın dibinde
Olgun meyveler olurmuş hep ağacın dibinde
Keşke yaşasaymışım yaşamı en dibinde

Olmaz yaşam kupkuru, olmalı bir yaş günü
Zaten, yaş, yaş, yaşıyoruz, her gün bir yaş günü
Elli yılda toptan olsun dedik, bir yaş günü
Yaşarsak eğer, yüzde de yaparız yaş günü

Yaşadık dünü, yaşıyoruz böyle, bu günü
Unutsak mı, unutmasak mı, yaşanan günü
Yeniden yaşamayalım asla, kötü günü
Sevgi ve aşkla yaşayalım her günü!

                                                          Ahmet Necat UCUR
                                                                  07/11/2000
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Zevk Edin

Ne olur artık,merhamet ve insaf edin
Sevgiyi,aşkı bir de bana tarif edin
Geçmiş yaşamın zarar,biraz da kâr edin
Seviyorsun sen de,isterse inkar edin

Gözlerin nedir dedim,sevgi ve aşk dedin
Bakıştıkça göz göze,aşık mıyız dedin
Yaşam boyu istiyorum mutluluk dedin
Oldukça mutlu,aşkla,sevgiyle sev dedin

Mutsuzluklardan artık,vazgeçip çark dedin
Zevklerden zevk alıp,zevklere gark edin
Zevklerin arasında ki zevki fark edin
Zevksiz geçen yaşamı,zevkimle terk edin.
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