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Aşk

çalmayı bilemediğin kapının etrafında
ne diye dolanırsın! ..
ha dolandın,
ne diye çalarsın kapıyı
ha çaldın,
ne beklersin açılmasını
bilmezmisin ki
kapının arkasında,
sen etrafta dolandığında
ayak seslerini dinleyen
sen kapıyı çaldığında,
kalbinin çarpıntısı sanan
ve...
beklediğinde
sana koşan ben varken
peki, neyin nesi
karşıdan nanik yapmak
                             N.S
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Beyaz Sayfa

yine, yeni, yeniden
bir beyaz sayfa açtım diyerek
başlarsın....
bilirmisin ki...
her açtığın beyaz sayfa
geçmişin izlerini taşır
hüznüyle, sevinciyle
kısaca herşeyiyle izlerini taşıyan
bu beyaz sayfa
sence hala beyaz mı?
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Çınar Ağacı

çınar ağacının gölgesine oturmuşum
dinlerim sessizliğimi
gövdesine yaslanmak
gölgesinde uyumak
            ne güzel! ..

dinlerim sessizliğini
yaslanılmak
gövdemde uyunmak
           ne güzel! ..

bakarım gölgesinden uzaklara
çınarsa bana bakar

ben uzaklara....
çınar bana bakar

uzaklara baktıkça
daha sokulurum çınara
çınarsa hep bana bakar
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Dedim

doğmayan güneşi beklemektense
batmayan ayı seyretmekten
keyif al! ...
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En Güzeli! ..

sessizlik içinde

bin bir fırtına

 kime, neye açayım yüreğimi

 ne diyeyim  ki ne  anlasınlar

  susmuşlığum gibi

 gönülde susmalı, göz kapalı,

kalp sessiz

bir kedi mırıltısı

yağan yağmurda aç pencereni

al eline bir bardak çay

 kalbinde sussun sen  de sus

 dinle yağmurun sesini

bence en güzeli
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Güneş Ve Ben

güneşin yakan sıcaklığına  doğru gözlerimi kapattım sıcaklığın yüzüme vurup ışığının
kızılımsı rengini hissettim

ruhumun karanlığına süzülsün bedenimi ısıtan sıcaklığı ruhuma işlesin içimde
hissedeyim istedim olmadı..karanlığın soğuk sıcaklığına doğru yürüdüm ışığın kızılımsı
sıcaklığını arkada bırakarak..
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Nar

ruhumun narı bedenim buz etkisi yapıyor
ruhumun haykırışları bedenime kahkayı bastırıyor
 işte bu yüzden gidemem ya da gelemem
                                                            ns
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Salkım Tanesi

mor bir salkım tanesini
                              göreceğimiz
yeşil dal,mavi gökyüzüne
                               ihtiyaç var
düşün, her yer mor
ne anlarız onun
mor bir salkım tanesi olduğunu
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Sen

sen seni bende arama
bende ki sen
sen değilsin
kendini kendinde ara
işte o
gerçek sensin
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Sessizlik

dedikleri  gibi
  bardağın dolu tarafını görelim
yani! ..
güzelliğe susalım
sevince, heyecana susalım
aşk! ...
her haline her daim susalım
kısaca! ...
susmanında iyi hallerini düşünelim
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Tut Ki

tut ki gözlerin ruhuma baktı
görebildi mi yarayı
tut ki kulağın  işitti haykırdığımı
duyabildi mi sesi
 yoksa sadece
bakıpta göremeyenlerden
işitipte duyamayanlardanmısın
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Yağmur Damlası

yüreğimin suskunluğu
vurmuş cama
cama bakar bakar
başlar
haykırmaya

gökyüzü alabildiğince fırtına
alabildiğince sert bir fırtına

cama vurur
aç
aç  der yağmur damlaları
açmanı ister daha çok vurur cama
ama
yorulmuştur
camdan inişi o kadar bitkin ve yavaştır ki
sessizliğe gömülür

yüreğimde ki suskunluk gibi
ben gibi
içimdeki fırtınalar kalbime
 hışımla vurur vurur
ama iner sonra aşağı sesszice yağmur damlası gibi
vee sessizliğine gömülür
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Yetesi Gelmiyor

yetesi gelmiyor

nefesin  alasın gelir
derin derin nefes alırsın
ciğerin şişer
yeter hava
ama sana yetesi gelmez

su içesin gelir
kana kana içersin
miden şişer
ama sana yetesi gelmez

sevesin gelir
için için seversin
kalbinden taşar
yeter sevgi
ama sana yetesi gelmez
                               n.s
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