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Çilingir Sofrası

Geç kalınmış bir çilingir sofrası
Ve oynanmayı bekleyen
Er kişi tavlası
Anlar kazandığını
Oturmuş aklında
Görünce insanların yalnızlığını

Erken bitmiş bir aşk sofrası
Ve hatırlanmayı bekleyen
Unutulup gitmiş anları
Baktıkça
Bir kor gelir
Göz damarlarından kanının içine
Anlar o anda
Damarlarını yaktığını
Aşkın

Unutulmuş bir sabah sofrası
Ve unutulmaktan bayatlamış çaylar
Kenarlarında yakılmış kül tablası
Bilir o anda
Aklın gergefinde kalan
Sıkışmış büzüşmüş ve geç kalınmış
Aşkı

Sabahlanmayı bekleyen akşamları
Işık damlayan parmakları
Düşünmekten bir hal olmuş
Akılları
Onsuz geçen her günde
Bir ak düşürmüş sakalları
Misk-i amber kokulu saçları
İnsanı efsun eden bakışları
Gördükçe
Bir mızrak saplanır
Direnen kalbinin
En muhafız bölgesine
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Gibi

Seni düşündükçe
Gözlerin kalbimi sarar
Aklıma geldikçe saçların
Ellerim ellerini arar
Hatırladıkça seni ve kokunu
Haykırır içimdeki insanlar
Seviyorum seni
Bir çikolatanın damakta erimesi gibi
Karlı bir havada seni düşünerek yürümek gibi
Karla kaplı  ve hiç basılmamış
Bir yerde yürüyerek ayak izini bırakmak gibi
Seviyorum seni
Susamış oruçlu gibi
Sobanın yanında üşümüş biri gibi
Seviyorum seni
Sana yönlendiriyorum ayak izimi
Daha çabuk görebilmek için ayna gibi yüzünü
Ve daha çabuk duyabilmek için
Dünyanın yaşayan en güzel sesini
Seviyorum seni
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İçimdeki Sıkıntı

Kapanmak bilmeyen gözlerimden
Gördükçe
Benden hesap soran insanları
Kan fışkırıyor
Gördükçe yavruları
Seni Allah'a şikayet edeceğim diyen
Uyusam da nafile
Ahiret gününde hesap soracağım
Diyor rüyamda gece
Bir şey gelmiyor elimden
Kocaman bir kaya oturuyor içime
Elinde ekmekle gözü yaşlı
"Yardım et" diyen çocuk
Yer etti beynimin en kuytu yerine
Bir şey gelmiyor elimden
Bağırmak istiyorum
Sesim çıkmıyor
Koşmak istiyorum
Ayaklarım çivilenmiş yere
İçimde fırtınalar kopuyor
Gemilerim ve mürettebatım
Can çekişiyor kalbimin içinde
Vücudum ve her uzvum
Felç geçirmiş
Bir şey gelmiyor elimden
Bir şey gelmiyorsa elimden
Hepiniz
Hesap sorun benden
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Uzaktaki  Yakınlıklar

Tuğçe KARA'ya...

Karanlık şehirlerin
Aydınlık gülüşlü ablası
Seninle yükselecek
Adalet sancağının
Altın uçlu mızrağı

Güneş
Sabahın ilk saatlerinde
Okşadığında saçını
Saçların
Kızıl gerdanlı dalgıçın
Gözleridir

Saçların
Çocuklar için pamuk şekeri
Ellerin
Yazının dünyadaki vücut bulmuş hali
Yüzün ise
Şiirin mısraları gibi
Saf ve temiz

Tebessüm yüzünde solmayan bir çiçek
Sen doktorusun kırık kalplerin
Senin bu dünyadaki varlığın
Karanlıkların içinde
Bir kıvılcım çakması demek
Sen nasıl birisin ki
Benim duvarlarımı yıkmak için
Tek bir sözün bile yetecek

Gülüşünün yanında çaresiz kalır
Güneş ve gece
Şimdi kulak sağır
Dil ise onulmaz bir hece
Biraz kırgınım
Kendime kırgın
Kırgınım herkese
Sen bir mart yağmuru gibisin
Hiç beklenmedik bir anda
Yağarsın insanların üzerine
Yağmurdan sonra gelen o koku....
Çoğu parfümden güzeldir
Fikrimce
Doğal ve yapmacıksız
Tıpkı senin gibi bence

Sana bu satırları yazarken
Yağmur geliyor aklıma
Bugün akşama kadar yağan
Yağmur...
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Süleyman ile çıkıyorum dışarıya
Yağmur yerini ılık bir
Havaya bırakarak durmuş
Derken
Düşmana süngüyü saplar gibi
Geliyor soğuk amansızca
Bakıyorum Ay'a
Daire şeklindeki çevresini
Bırakmış kızıl bulutlara
Ve kırgınlığım geliyor aklıma
Hiç hoş olmasa da...

Gelince açıyorum defterimi
Devam ediyorum sana başladığım
Şiiri yazmaya
Aklım hala dışarda ama
Etrafını kızıl bulutların sardığı
Ay'da...
İçime işleyen soğukta...
Belki de seni benzettim
Ay'a
Çünkü ay ışık verir
Diğer yıldızlara
Bu dizeleri yazarken
Gece saat
On iki kırkta
Bir yağmur olmak istiyorum
Ve yağmur oluyorum
Yağıyorum
Tüm insanlığın
Susuz topraklarına
Dizelerim uçuşuyor
Gökyüzüne

Ey insanlığımızın
Merhametini duyuran ses
İstanbul'dan manolya kokulu
Gemiler gönder bana
Kalbi kırılmış ve vicdanı alınmış
İnsanlarıma
Olursan bir nefes
Yeter bana
Defne kokulu çiçeklerle birlikte
Şiirler gönderirim
Ben de sana
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Yalnızlık

Yalnızlığım demir atmış
Çaresizliğimin içine
Yaftalıyor beni
İnsanları müdevven olmuş gördükçe
Bitti diyorum ona
Bitti
İnsanların arkalarından iş çevirmeleri
Taş kalpleri yosun tutmuş yürekleri
Bitti
Ama yalnızlığım inanmıyor bana
Gördükçe
Üşüşen kötülükleri  insanlığımızın duvarına
Ve hiçbir şey görmek istemeyen
Bitlenmiş gözleri olan insanlara
Baktıkça
Halep'te yanan çocuklara
Bakıma muhtaç yaralara
Kadın elinin değmesi gereken yuvalara
Kan dolduğunu gördükçe
İnanmıyor bana yalnızlık
Sonra yalnızlık beni inandırıyor kendine
Ve tekrar demir atıyor
Çaresizlik denizinin içine
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