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Fakı Haşimoğlu (1970-)
1970 Yılında Kahraman Maraşın Andırın ilçesin bağlı Anacık köyü Haşimler
Mezrasında doğdu.1979 Yılında Haruniye (düziçi)  ye ailesiyle birlikte göç
etti.İlk orta ve liseyi Osmaniye de tamamladı.1986 -1991 yıllarında GAP
Porojesinde Teknisyen olarak çalıştı.1994 Yılından ihtibaren İstanbulda
ikamet etmektedir. Evli ve bir çocuk babası.

Eserleri:

Hüzünlü Günler şiir Kitabı
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40.Köy

Kim anlattı bilmem aklımda kalmış
Yılarca önceden bir garip varmış
Doğru söyler kovulurmuş köylerden
Çok hatalar yapmış böyle bilmeden
Derken birgün sabahleyin erkenden
Tahtalıya taşımışlar son kez bir köyden.

Fakı Haşimoğlu
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Acıma Ecel

En güzel günlerim geldi de geçti
Bahane edecek zaman kalmadı
Ecel her gün geldi hergün acıdı
Bahane edecek sözler kalmadı

Yollara batkımda yollar kapanmış
Cekipte gidecek bir dost kalmamış
Vesselam tükendi ümitlerimiz
Gelipte soracak bir dost kalmadı
Rüyada görecek bir dost kalmadı.
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Ah İstanbul

Sıkıntı pazarı tüm sokakların
Beddua almışın canım İstanbul
Değerlerin birer birer yok olmuş
Kelaynak kalmışın canım İstanbul

Ne elden tutan var ne ele gelen
Hapçısı hırsızı gaspçısı falan
Kadir kıymet rafta eskimiş talan
Ne güne kalmışın canım İstanbul

Sıfırın tükenmiş kredin bitmiş
Birileri seni çamura itmiş
O şaşan bu ışık göstermelik miş
Beddua almışın canım İstanbul
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Aha Geldim

Aha geldim
Daha gelmem
Hiç sevmedim seni dünya
Yalan senin bu ışıltın
Yalan yalan yalan dünya.

Fakı Haşimoğlu
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Bedavacıyız

Avanta yaşıyoruz avanta
Gözler kaşlar avanta
Sıhhat sağlık avanta
Avanta yaşıyoruz
Ayak baçak yürek
Böbrek avanta
Haybiye nefes alıyoruz
Haybiye kalp krıyoruz.
Haybiye, can sıkıntıları haybiye
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Ben Öldüm Arkadaş

Bu dünya çok çabuk yıprattı beni
Daha otuzunda yıkılıverdim
Ümitlerim taze fidan olmadan
Yapraksız meyvesiz dökülüverdim

Tam otuzla otuzdokuz arası
Sanmayın Düşmüşüm sevda yarası
Betim benzim soluk ecel sırası
Bir meltem bir rüzgâr yıkılıverdim

Kayıt defterime neler yazıldı
Haklılık haksızlık nasıl sezildi
Her lokmam gırtlakta tek tek dizildi
Nefessiz ve hissiz yıkılıverdim
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Biraz Değişmiş

Dün koluma taktım eski aşkımı
Biraz huyu biraz suyu değişmiş.
Alttan alır olmuşartık her şeyi
Biraz enden biraz boydan değişmiş.
Gözüde hep yerde burnuda inmiş
Utangaçtı tavrı birazda sinmiş
Duydum üç yıl olmuş her şeyin vermiş
Biraz alttan biraz üsten değişmiş
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Bizi Uzun Süre Yönettiler

Kahramandılar hepsi
Çoğu büyük iriydi!
Halkın yarısı cahil
Birazıda deliydi
Çok yaşa bravolar
İnletirdi her yeri
Onları ıslatmazdı
Bizi yıkan zemheri.
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Bizim Köy  Haşimler

Fetheneden çıkmaz olmuş erleri
Kadınlara kalmış güzel Haşimler
Apık koca bile damın sinmiş
Elifine kalmış güzel Haşimler

Sular akıp Aslantaş şişirdi
Güden hasan balıkları deşirdi
Bilmem ama bu Allahın işiydi
Çothacı ya kaldı güzel Haşimler

Tadında bıraktık bizde her şeyi
Dedem verdi babam satıda yedi
Sarıkız, çifteyi birde damyeri
Kepirin kızında kaldı Haşimler

Buram buran kokar daim ovası
Mehmet Ali garip köyün hocası
Kış gününe tütse kimin bacası
Sımsıcacık olur küçük Haşimler

Fakı derki 78 ayrıldım
Gittim geldim ben bu köye bayıldım
Adam yokken çok adamdan sayıldın
Kip Mehmet kaldı güzel Haşimler.
Şiirlerde kaldı güzel Haşimler.

İsmail ağ Hamit ağ fakı ağ
Oğulları torunları çoğu sağ
İster cömert olun isterse tamah
Armutluda kaldı güzel Haşimler
Mezar taşlarında şimdi isimler
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Bokis Bedava

Bu neyin kavgası kimin lehine
Vurun beyler vurun bokis bedava
Yiğitlik arkadan madik atmakmış
Vurun beyler vurun bokis bedava

Kara leke çalın asla çıkmasın
Bir araya gelin sakın kalkmasın
Medya gündemini kimse kapmasın
Vurun beyler vurun bokis bedava

Krizsiz kalmasın sakın bu millet
Binbir türlü bela binlerce illet
Ayağa kalkmasın sizlere zahmet
Vurun beyler vurun bokis bedava

Anayasa havalarda uçuşsun
Gölükler depreşsin eşekler ölsün
Hakikatli adam! gerçekten mertsin!
Vurun beyler vurun bokis bedava

Bir sağdan bir soldan gür topla vurun
Gücünüz yetmezse bir botla vurun
Açıktan açığa altıok la vurun
Vurun beyler vurun bokis bedava.
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Borcun Bitti

Yıllardır çektirdiğin acının bedelini
Bir kalemde sildim ben
Bana artık borcun yok
Ulaş artık mevkine
Tüm kuralları çiğne
Sermaye olsun hibe
Bana artık borcun yok
O kapkara kalbini
Yorma emi kendini
Nasıl böyle iyimi
Bana arık borcun yok.
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Bu da Kader

Çok zorladım ben şansımı
Hiç gülmedi kadere bak
Paraladım ben kendimi
Sır vermedi kadere bak

Sattım bütün ümitleri
Feryat fiğan tüm dertleri
Yoktan var ettim kederi
İstemezdim kadere bak.
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Bu Gün Kapalı

Kırk kilitle kapattığım kalbimi
Çilingirler tutsan açtıramazsın
Sevgilere aç zavallı kalbimi
Pırlanta yakutla kandıramazsın
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Bu Tarih Bizim

Kimi kiliseler kimi camiler
Saklanmış saklamışlar kardeşim
Kimi çeşme kimi hamam tarihler
Saklamışlar saklamışlar kardeşim
Çevirmişler etrafını çöplükle
Hapsetmişler gaspetişler sertlikle
Çinisini şamdanını puştlukla
Gasp etmişler gasp etmişler kadeşim
Talan olmuş yağma olmuş eserler
Halı kilim musluk bazı isimler
Tiksindim tükürdüm nasıl kişiler
Talan etmiş yağma etmiş kardeşim.
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Bunada Şükür

Mutluluğu hiç bilmedim
Şükür olsun hiç gülmedim
Hayal bile ben görmedim
Şükürler olsun yarabbi

Kazma vurdum çapa yaptım
Gönül bahçemi hep ektim
Çeşit çeşit güller diktim
Diken biçtim şükür olsun.
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Burası İstanbul

Bir tabela düşer, bir kurşun seker
Dakikalar sürmez şimdi ölürüm
Bir tren çarpışır, bir şimşek çakar
Bir nefes alamam şimdi ölürüm
Bir boğaz tıkanır bir tanker patlar
Bir gol olur ölürüm.
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Candan Dost

Her adımda yolum bitti
Bir arpa yol alamadım
Huzur bitti gençlik gitti
Bir tadımlık sevemedim.
Hedeflerim beni vurdu
Her lokmam boğazda durdu
Gelen vurdu giden vurdu
Bir candan dost bulamadım
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Dolmuştayız

Kıbrıs elden gitti
Din elden gitti
İnsanlık kalmadı
Laiklik bitti
Şehitler ölmez
Vatan bölünmez
Otlaya otlaya
Geldik bu güne
                     1998
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Dost Bulamadım

Her adımda yolum bitti
Bir arpa yol alamadım
Huzur bitti gençlik gitti
Bir tadımlık sevemedim.
Hedeflerim beni vurdu
Her lokmam boğazda durdu
Gelen vurdu giden vurdu
Bir candan dost bulamadım
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Dost Çok Bende

Bazen sinir küpü
Bazen pür neşe
Çeşit çeşit huylarımda
Var benim
Bazen sırdaşımdır bazan düşmanım
Akıl ermez dostlarımda var benim.
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Dünya Denen Oyun

Hepimiz satrançta taşız
Kimimiz şah
Kimimiz piyon
Âdemden bu güne
Sürdü geldi bu oyun
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Felek

Gurbete çıktımda sanki ne oldu.
Bol kepçemi verdi zalim bu felek.
Her gün çaldı gitti ömür bendimden.
Vampir oldu emdi kanım bu felek
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Felek 2

Neydi aradığım bak neler buldum
Aşık atmam senle büyüksün felek
Büyük söz söylemem yeminler etmem
Süleyman şah ıda alansın felek
Yalansın yalansın yalansın felek

 Kimler geldi kimler geçti saymadın
Fatihler tükettin yine doymadın
Cana tatlı geldin çok canlar aldın
Sultan Fatih ide alansın felek
Yalansın yalansın yalansın felek
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Gönder Asım Gelsin Artık

Ayrılık otları çoktan ekildi
Geç kaldın yolmaya geç kaldın bebek
Binlerce kir filiz verdi toprakta
Geç kaldın yolmaya geç kaldın bebek.

İki asra bir tek lider az gelir
Puştluk çoktur iyi niyet vız gelir
Gurbet elden kara haber tez gelir
Doğmaya gayret et doğmaya bebek
Ayrılık otları yolmaya bebek
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Günül Sarayı Virane

Gönül sarayımda taş taş üstüne
Bırakmadı yıktı o yar insafsız
Alaca karanlık güneş doğmadan
Terk edipte gitti bu yar insafsız

Sevdiğim aşkımdı mezara kadar
Binlerce hatıra haybeye zarar
Bilmem ne uğruna nerde ne arar
Terk edipte gitti o yar insafsız
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Hapsettim

Kalın zincirlerle çelik halatla
Bağlamışım duygularım kilitli
Kimse bilmez sırlar dolu içimde
Şifreledim ümitlerim kilitli

Bir sır vermez kılıç vursan boynuma
Tavizi yok sürsen türlü oyuna
Kerpetenle cımbız ile boyuna
Çeksen demez dudaklarım kilitli.
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Islat Arkadaş

Dertlerin depreşip isyan çıkınca
Bütün damarları ıslat arkadaş
Sıla buram buram hasret kokunca
Atıver bir kadeh ıslat arkadaş

Anaya babaya yara özlemin
Bu dünya boş imiş işte gözlemim
Onbeş sene oldu benim meskenim
Bu gurbet çok acı ıslat arkadaş

Duyarsın kız kaçar düğünler olur
Çoğu zaman bayram ölenler olur.
İçi beni yakar sevenler olur
Batsın be bu gurbet ıslat arkadaş

Ne geleni biter ne hasret biter
Yuvalar dağılır baykuşlar öter
Alın sizin olsun bu kadar yeter
Atıver bir kadeh ıslat arkadaş.
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İbo

Bir erkek çocuğu daha ufacık tefecik
Allahım ona kim doğru yol gösterecek
Sokakta küfürler savuruyor herkese
Derken Bülbül camiinde bir ezan sesi
Alışılmış ilgilendirmez olmuş herkesi.

                                   1985 Osmaniye
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İsersen Okey

İnsan ister ise tekmeyi vurup
Küfrün meskenini yıkmalı kardeş
İrili ufaklı rızkın peşinde
Taşında suyunu sıkmalı kardeş

Adalet isterse ekmekte aşta
Kendiside adil olmalı başta
Post giymiş olsa da zalim savaşta
Tüyünü tüsünü yolmalı kardeş

İyi tanımalı puştluk edeni
Çok zaman çıkar dır dır bunu edeni
İlimden irfandan koyma bedeni
Ruhun gıdasını almalı kardeş.
                                           1999
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İstanbul farkımda değil

Her gece koynunda yattım sığındım
Farkıma vardın mı? İstanbul benim
Bir lodosun vurdu bir poyraz çarptı
Üşüdüm farkıma vardın mı? Benim.

Bir gaspçın gasp etti tüm yıllarımı
Bir hırsızın çaldı rüyalarımı
Mutluluktan yana hülyalarımı
Kaybettim farkıma vardın mı? Benim

Fakı Haşimoğlu

http://www.Antoloji.Com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

İstanbulun Zevki

Haliç bir yanında boğaz bir yanda
Zevkine ne deyim İstanbul senin
Avrupa bağrında Asya yanında
Zevkine ne deyim İstanbul senin

Bütün dünya seni umar kıskanır
Damarların Fatihlerle beslenir
Kaderi yok Ayasofya paslanır
Zevkine ne deyim İstanbul senin.
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İstediklerim

Bir sevenim olsun
Bir şey olmasın
Bir don ile gezem ey dünya seni
Bir görenim olsun
Gözüm olmasın
Hissedip bileyim ey dünya seni.
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İyiliğimize Sevinir Dostlar

Nasılda yüzsüz hayat
Sırıtıyor çok kirli
Dostumuz gibi yüzü
İlişkisi çok kirli

Sevinir biz iyiysek!
Yük olmazsak sırtına
Küçüçük bir damlada
Kopartır o fırtına

Samimi tüm duygusu!
Yeminle inandırır
Bizden de yemin olsun
Âlemi inandırır.

Kahraman tam kahraman
Ataları som Naçar
Bulursa bir yolunu
Sülalemizi harcar

Allahtan sever bizi
İstemez fazla ziyan
Bir yardımıda olsa
Hesaba tutar an an

Zarar ziyan kimseye
Vermek istemez asla
Sende yardım isteme
Yorma kendini USTA
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Kadera Bak

Çok zorladım ben şansımı
Hiç gülmedi kadere bak
Paraladım ben kendimi
Sır vermedi kadere bak

Sattım bütün ümitleri
Feryat fiğan tüm dertleri
Yoktan var ettim kederi
İstemezdim kadere bak.
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Kartoncu

Uzandım ayaklarım dışarıda
Gökte ay yer sert yatağım
Karton kokusu tüm hayatım
İki tekerlekli arabam yastığım
Boyalı hayatlardan şuh çığlık sesleri
Gece karanlık sarıyor beni
Gök kubbe sadece benim şimdi
Cebimde karton param, sigaram
Huzurluyum.
 Korkum yok gözümü kapattığımda
Uyandım, İstanbul benim, İstanbul yanı başımda.

                                                 Taksim 2007
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Küstü

Kaşlar çatık
Zor bir adam olduğunu
Yüzüne bakan anlardı
Eğildi dökülen ümitlerini toplamak için yere
Aklına yaşadıkları düştü.
Küstü
Saçına düşen aklara küstü
Kalbine küstü
Ümitlerine küstü
Sustu; diline küstü
Birden doğruldu. Hayata küstü
Son sigarasını yaktı
Kibrite küstü
Savrulan dumana küstü
Onca zamana küstü
Lehte alehte tüm defterleri kapattı
Kaleme küstü
Deftere küstü
Ahrette hesaplaşırız dedi içten içe
Ahrete küstü
Hesaba küstü
Rüzgârda savrulan Ümitlerini tekmeledi rüzgâra küstü
Kendine küstü.
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Küstüm

Küstüm bütün dostlarıma
Selam alıp vermez oldum
Madde girdi koynumuza
Bir sıcaklık duymaz oldum
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Musalla Taşı

Kısmetse son defa buluşacağız
Böyle ayrılmayı ummazdım dünya
Hayallerim vardı yaşayacaktım
Terk edip gitmeyi ummazdım dünya

Şenşakrak şaşalı olsun isterdim
Dostlar arkadaşlar görsün istedim
Hak etmedim tekrar gelmek isterdim
Ansızın gitmeyi ummazdım dünya

Musalla taşında soğuk bedenim
Son defa buluşsak sarsın kefenim
Ne olursa olsun ölüm sebebim
Ben bu ayrılığı ummazdım dünya
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Mustafa

Mustafa başımda bir işki sorma
Gördüğüm kâbusu sen hayra yorma
Bildigin şerefsiz şerefsiz amma
Bey deyince bey olmuyor Mustafa

Eloğlu bilmiyor mazlum halinden
Lisan farklı anlamıyor dilinden
Proplem çok. en şaşalı yerinden
Çöz deyince çözülmüyor Mustafa

Başımda ağrılar kalbimde sancı
Ev halkı usandı yetti bu acı
Çalacak kapım yok herkes yabancı
Öl deyince ölünmüyor Mustafa

Bu gurbet iyice tak etti canıma
Dönem diyom dönemiyom Mustafa
Zalim gurur habban kurmuş yoluma
Hiç açığa vuramıyom Mustafa

Sılada kartaldım şahin dim han dım
Kanatlarım olmasada uçardım
Küçüldüm büzüldüm ufacık kaldım
Süt dökmüş kediye döndüm Mustafa

Haşimoğlu derki şaşırdım kaldım
Gurbet deryasında balcığa daldım
Çıpındım didindim yüzerim sandım
Yüz denince yüzülmüyor Mustafa.
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Noktada Buluşuruz

Kesişme noktası ölüm kardeşim
Çok yaşa az yaşa ölüm kardeşim
Tüm canlılar tadacaklar ölümü
Kesişme noktası ölüm kardeşim

Zengin ol fakir ol istersen kral
Prenses pehlivan istersen jön ol
İster vali ister paşa istersen kul ol
Kesişme noktası ölüm kardeşim.
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Olan Olmuş

Biryanda gelecek
Yanımda gelmiş
Ne arayan olmuş ne soran olmuş
Yıkılmış mahvolmuş
Düşmüş kaybolmuş acıyla kederle geçmiş yıllarım.
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Osman

Osman bir yakışıklı delikanlı
Osman köyün en genci
Osman köyün en yakışıklısı
Osman köyü en erken terk eden
Osman en erken Mevla sına dönen
Osman en güzel gülen
Osman en güzel konuşan
Osman’a en güzel mekân
                                 1999
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Öküz Öldü

Sen sağ ben selamet bak öküz öldü
Tarla tapan süremiyom bilesin
Çorak tarla mahsul vermez bu sene
Ben sözümde duramıyom bilesin
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Parayla Satın Alamazsın

Sevgi nasıl bir şeydir
Varmı dünyada bilen
Para mal mülk yetermi
Gel sen sevgiyi dilen
Varsın olmasın paran
Mal, mülk, servet bir yalan.
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Pay Edemezsin

Kahraman bu millet
Kahraman ordu
Namlunun ucunda
Can siper durdu
Çepeçevre karış karış
 Bu yurdu
Üç beş köpek havlamayla
 Pay etmez.
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Sahte Dostlar

Küstüm bütün dostlarıma
Selam alıp vermez oldum
Madde girdi koynumuza
Bir sıcaklık duymaz oldum
                            1998
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Şarap Yasak

Vucudum yırtılırcasına bu gece şarap ister
Bütün dostlara kırğınım nefesim durak ister
Şeytanda bir heyecan deftere günah isrer
Yüreğime gem vurdum artık içmeyeceğim
Varsın çatlasın vucut. Yarap senden geçmeyeceğim.
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Tanı Beni Artık

Sana nasıl olduğumu anlatmam
Ben ne haldeyim bileceksen bil
Üç günlük şu dünya naza çekilme
Bunun kıymetini bileceksen bil

Seveceksen ta yürekten sev beni
Değer ver kıymet ver ister vur beni
Allah şahidimdir sevdim ben seni
Sevip sevmediğimi bileceksen bil
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Tezğah

Bir tezgâh ki dört bir taraf tutulmuş
Haram helal rızık denmiş yutulmuş
Çoğu kaşarlanmış çoğu satılmış
Menfaat dünyası olmuş bu dünya
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Üşüyorum

Üzerimde kısa kol gülmek, üşüyorum
Mevsim yaz, üşüyorum, yalnızım
Isıtmıyor beni ağustos ayı, üşüyorum
Sırtımı dayamak istiyorum, üşüyorum

Ağlasam boğulurum gözyaşlarıma
Tutuyorum kendimi üşüyorum
Kanım çekilmişçesine üşüyorum
Titriyorum, yalnızım, üşüyorum.
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Varmısın Bizimle

Bizimle yolculuk zordur a dostlar
Dert çekmeyi bilmek zorunlu bizde
Hatıra dokunur iş yoktur amma
Çile buram buram dert yüklü bizde
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Vatan Gabar

Vatan vatan dedikce
Vatan batar birine
Açığa cıkmaz köpek
Girmiş IRAK İnine

Havlayıp durur hergün
Sahibinden yal alır
Sanma  bu düzen böyle
Gabar da Gabar kalır.
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Yalnızlık Böyle Gelir

Yalnızlık öyle kolay gelirki insana
Hiç hak etmediği halde
Hiç terk etmemek üzere
Bir telefonun ahizesini kapatmak kadar kolay
Bir kapıyı çekmek kadar basit
Bir frene basmak kadar ani
Ve öyle acımasız ve öyle karanlıktır ki yalnızlık
Tek başına Boğazda Kız Kulesi gibi yapayalnız
Ve etrafı kimsesizlikle çevrilidir yalnızlık.
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Yalnızlık Korkutur Beni

Yalnızlığımın karanlığına bir mum yakmaya çalışırken
Her gün yaklaştığını hissettiğim aydınlıktan
Sonsuza dek uzaklaşmaktan öylesine çok korkuyorum ki
Beynimde acabalar dinamit patlaşıp depreşirken
Acaba yine tek başıma mıyım?
Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları gibi sorular
Bedenimi lime lime edip iliklerime işliyor.
Ve kahrolası yalnızlık her defasında sadece benim kapımı
Yirmi milyon kalabalıkta İstanbul da
İstanbul’da bu muhteşem şehrin en kalabalık TAKSİM in de
Hedef tahtası gibi tam oniki den milim sapmadan vuruyor
Ve tek başınayım o zindan karanlıkta ve yalnızlık yanı başımda.
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Yapma Gurur

Gururumla aram açık
Sevem diyom sevdirmiyor.
Mesafe koymuş her şeye
Erem diyom erdirmiyor

Mektup yazsam mail atsam
Bütün dostlarla barışsam
İnsan olmada yarışsam
Düşman filan, filan diyor

Allaha dönsem yönümü
Sevsem canlının tümünü
Kırmasam hiçbir gönülü
Gurur olmaz, değmez diyor.
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Yavrumun Öğretmenine

Sakın büyümesin cahil olarak
Ona çalmasını sakın öğretme
Dolandırmasın hiçbir yurttaşı
Hortumcu olmasın sakın öğretme

Menfaat etmesin kendi adına
Öğretme gitmesin yalan dolana
Ne sağcı ne solcu örnek ol ona
Vatana ihanet sakın öğretme

Olmasın yavrumdan ne gaspçı ne şer
Olmasın zevkinde olmasın beter
Ne vurguncu olsun ne daha beter
Soymasın soymayı sakın öğretme

Eğitim alanına kavga sokmasın
Yıkmasın yakmasın caka satmasın
Öz yurdu bu vatan sakın satmasın
Satılıp satmayı sakın öğretme

Yeter sokaklara düşmesin yavrum
Tinermiş baliymiş bilmesin yavrum
Kendi vucudunu çizmesin yavrum
Gül yüzü solmasın sakın öğretme

Kul hakkı yemesin insaf eylesin
Haramdır hiledir sakın bilmesin
Aç kalsın ama hissiz kalmasın
Yalayıp yutmayı sakın öğretme

Banka batırmasın rüşvet almasın
İlimden irfandan geri kalkmasın
Yerde bulsa bile sakın almasın
Çalmasın çırpmasın sakın öğretme.

Senin ellerinde onun kaderi
Öğret ki olmasın kederi derdi
Bir tohum misali toprağa ver ki
Kuruyup gitmeyi sakın öğretme

Tut elinden kurtar bu bataklıktan
Bu millet kurtulsun geri kalıktan
Bir nasihat sana bu babalıktan
Yok, olup gitmeyi sakın öğretme

Atatürk ü anlat dinini anlat
İlimi, irfanı, bilimi anlat
Yavuz u, fatih i, selim i anlat
Yalanı yanlışı sakın öğretme.
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Yenildim Baba

Ağardı saçlarım hiç yaşamadım
Hayat engeline takıldım babam
Dertler kıvrım kıvrım büktü belimi
Ümidim kalmadı yenildim babam

İlkbaharda dolu vurdu mevsimsiz
Daha fidan iken kırıldım babam
Sebepsiz yıkıldı zayıf bedenim
Hayat sınavında yenildim babam
                                          2006–11–20
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