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Baba Denince

Baba denince,
yüreğim burkulur,
içim yanar,
gözlerim dolar,
ve göz yaşlarım,
coşturur içimdeki nefreti,
nefretim her coştuğunda,
yüreğim kabarır,
kalp atışım değişir,
bir köşeye çekilip,
sessizce hıçkırarak ağlarım,
ve ağlarken mırıldanırım,
baba beni sev diye.
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Ben Bir Baba İstedim

Ben bir baba istedim,
bana inanan , beni seven,
ben bir baba istedim,
benim için çalışan didinen.

Ben bir baba istedim,
çocuğunun sorumluluklarını yapan,
ben bir baba istedim,
beni koruyan , kollayan.

Ben bir baba istedim,
beni başkalarıyla bir tutmayan,
ben bir baba istedim,
bana sarılıp , öpüp ,koklayıp , oğlum
                ...DİYEN...
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Kader İşte

Kader işte,
İlk önce babam kırdı beni,
dosttan gördüm şerefsizliği,
nankör çıktı iyilik etiğim arkadaş,
sevdiğimden gördüm ihaneti.

Hayallerim vardı benim oysa,
mesela  tereddütsüz baba diyebilmek,
mesela o benim can dostum diyebilmek,
mesela o benim en iyi arkadaşım diyebilmek,
mesela o benim sevdiğim kız diyebilmek.

Ha bu arada benim bir annem var,
tereddütsüz anne diyebildiğim,
o benim can dostum diyebildiğim,
o benim en iyi arkadaşım diyebildiğim,
o benim sevdiğim kadın diyebildiğim.
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