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Son Tren

SON TREN

Bu gelen trende de yoktun
Sensiz ve yorgundu vagonlar
Yokluğun yağan bir yağmur gibiydi
Sisli ve durgundu peronlar
Neden gelmediğini düşünüyorum
Benden sakladığın bir şeylermi var

Göz yaşlarımı buz tutmuş
İçim de tipi  saçlarımda kar
Öyle merhametsizdir ki zaman
Uzadıkca uzar
Oyalanmalarımın son demindeyim gayrı
Seni bekleyen biri var
Geleceksen gel artık
Hala vakit var.
Geleceksen bin de gel
Son bir tren daha var..

'' YASALARA AYKIRI ''  ŞİİR KİTABINDAN
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Yasalara Aykırı

YASALARA AYKIRI

             1

Bir sürgün hayatının çamuruna saplanmışız
Yasaklar konmuş hayatımızın her anlamına
Birer birer insanlar ötekileştirilmiş
Aldığımız nefesin
Attığımız adımların
Hesabı soruluyor
Her anımız tehlikede

Yaşayamıyoruz ağız tadıyla bir hayat
Düşünemiyoruz usulünce yarınlarımızı
Konuşamıyoruz özgürce
Okuyamıyoruz doğru dürüst kitaplarımızı
Hergünümüz muamma
Her adımımız kör bir kuyu
Geleceğimiz  dipsiz derinde
Katili olmayan cinayetler işleniyor
Gazete manşetlerinde

Aykırı bir hayatın
Aykırı insanları yaptılar hepimizi
Her birimiz ayrı fikirde
Her birimiz ayrı yollarda
Aykırı bir ağacın çiçekleri gibi açmışız
Her birimiz ayrı dallarda

          2

Kin kusmuş bir baskının
Tutsaklığıyla perçimlenmişiz
Yaşam damarlarımızın kanı emilmiş
Geleceğimiz kuşatıldı
adım adım karış karış
Kurtuluş reçetesi ellerimizde
Üç beş ilaçdan ibaret
Umut huriyet sevgi ve barış

Ne yapsakda kar etmiyor
Ağır bir gürültüyle uyanıyoruz her sabah
Pusular kurulmuş sofralarımıza
Kurşunlar sıkılmış düşlerimize
Düşünceler zincirli fikirler hapis
Beynimizin arterleri kopmuş
Düşünemiyoruz

Attılar yedi zındana
Ne pencere var nede kapı
Tırnaklarım duvarları söker oldu hey
Dört yanım taşdan manzara
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Beynime hüküm sürdüler
Düşüncelerim hep boyun büker oldu hey

Düşünemem ben artık
Düşünmek suçmuş gayrı
Özgürce düşünmek gülüm
Yasalara aykırı

       3

Kime baksam yüzünde
Şeytani mahsumiyet gizli
Kime güveneceğin mechul
Kapattım karanlığa giden kapıları
Çıktım dışarı baktım dünyaya
Haykırdım gök yüzüne
Haykırdım güneş dondu
O anda sol umuzuma usulca
Beyaz bir kelebek kondu

Ve ben türküler söyledim
Buram buran toprak kokan
Özgürlük kokan türküleri
Şafak karanlığında güneşi beklerken
Susturdular bizleri
Zorba ile şer ile
Ceberut ile cer ile
Sorgusuz ve sualsizce
Kapattılar içeri
Konuşamıyoruz artık
Susuyoruz
Dillerimiz kelepçeli

Suskunluğa gömülmüşüm
Doluyum susuyorum
Konuşan dillerim bağlı susar oldu hey
Bitmek bilmeyen tehditler
Baskılar üzerimde
Yüreğim bu düzene kin kusar oldu hey

Konuşamam ben artık
Konuşmak suçmuş gayrı
Özgürce konuşmak gülüm
Yasalara aykırı

          4

Bombalanmış felsefe
Çarmıha gerilmiş hukuk
İdam edilmiş edebiyat
Depreme yakalanmış tabiat
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Enkazların altında çırpınıyor geleceğimiz
Yine de ben herşeye inat
Yıldızları kopardım gök yüzünden
Karanlığı ateşe verdim
Bir güneş gibi yeniden doğdu gece
Ve ben kendini ülkesine adamış
Bir özgürlük kamberiyim
Ülkemin her yerinde

Kapatılmış okullar
Tahrip edilmiş kitaplar
Bilginin ilimin açlığına
Mahkum edilmiş insanlar
Külfetini yaşıyoruz bilmediğimiz bir çağın
Kalemlerimiz kırılmış
Kitaplar toplatılmış
Her biri darmandağın
Felsefeyle yanıyor bilimle kanıyoruz
Cehaletlik çağının çanları çalıyor
Okuyamıyoruz

Kitaplarım yağmalandı
Yırtılıp yakıldılar
Zoraki bu zorbalığı yutar oldum hey
Cehaletlik kapımıza
Bilerek dayatıldı
Yıllaryılı kendimi zor tutar oldum hey

Okuyamam ben artık
Okumak suçmuş gayrı
Özgürce okumak gülüm
Yasalara aykırı

         5
Yaşantımız köleleşmiş
Zalimlerin boyundurluğu altında
Sürülmüşüz prangalı mahkumlar gibi
Kalmışız soyutlanmış bir devrin
Ayakları altında
Öyle bir zamanın burgacındayız ki
Yansız yaşayan canlara
Bombalar atılıyor
Düzen bu üç beş kuruşa
İnsanlar satılıyor

Ölüm kapı önümüzde pusuya yatırılmış
Yaşamsal verilerimiz kaybolmuş
Bozguna uğramış geleceğimiz
Dört bir yanımızda harami yağması
Kulaklarımızda uğulduyor savaş çığlıkları
Yağıyor üstümüze cehalet bombası
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Doludizgin üstümüze geliyor hayat
Birer birer yıkılıp düşüyoruz
Üzerimize düşüyor yaşamın ağırlığı
Taşıyamıyoruz
Kalıyoruz hep en gerilerde
Hayatın azgın dalgalarına yakalanıp
Kıyılarına vuruyoruz
Yaşayamıyoruz

Hücrelenmiş tutsak yaşam
Cana hayat vermiyor
Eşim,dostum aynı hale düşer oldu hey
Kötü günler hep peşimde
Yakamı bırakmıyor
Özgür yaşamak burnumda tüter oldu hey

Yaşayamam ben artık
Yaşamak suçmuş gayrı
Özgürce yaşamak gülüm
Yasalara aykırı
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