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Cemal Nalcı (Sutay)
hayata ve yaşama bir 'evren' li olarak bakıyor ve düşünüyorum...eğer bir
tercih hakkım olsaydı 'kızılderili' olmaktan gurur duyardım...

doğa,hayvanlar (atlar ve köpekler...) , insanlar, spor, edebiyat, felsefe ve
evrenin her köşesi (!)   ile ilgilenmekten mutlu olurum...

'ses, göz ve beden dili' ni önemserim ve en büyük yardımcılarımdır...

saygılarım hayatınıza ışık,sevgilerim yaşamınıza renk katması dileğimle...' di '

Eserleri:

yeşil çorak tarlalar (şiir) , kırık bir oyuncağın düşü (şiir-basım aşamasında) ,
denen'me (deneme-hazırlanıyor) ,
yeşil gözlü dalgalı saçlı çocuk (öykü-hazırlanıyor)
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24 Kasım! ..

öğretmenler günü
kutlu olsun! ..

bu gün;
bir tohum,
bir toprak,
bir de çiftçi düşünüyorum…

bu gün;
ne tohum tek başına meyve
ne de toprak anaçtır…
                       bu gün 24 kasım! ..

24 kasım
9111241124
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Anlayacaksın! ..

anlayacaksın;
soğuk bir gecede

çıplak ve yapayalnız
umutlara sarılarak beklemenin

ne demek olduğunu…
anlayacaksın;
yağmur altında ıslanmanın

ve özlenen bir bardak suyun
ne demek olduğunu…

anlayacaksın;
baharda kuşların öttüğünü

kelebeklerin dans ettiğini
yemyeşil kırlarda güzelliği
anlamayı

anlatmayı…
sana verilen değeri

özlemi…
ve suskunluğumu,

anlayacaksın…
anlayacaksın;
üzülerek,sevinerek,

baktığın halde göremeyerek…
yıkılarak,kalkarak,

düşe kalka…
ve belki de…

yittiğin an anlayacaksın…

anlayacaksın

8811102220pb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Ben seni kendimi sevememenin acısıyla sevdim! ..

ay parçasına...

ben seni,
kendimi sevememenin

acısıyla sevdim...
gece maviliklerini verdim gündüzlerine
ay pencerende,

güneş gözlerinde saklı
sen,

bende taşıdığım bir yürek...
ben seni,

kendimi sevememenin
acısıyla sevdim...

bu gün;
şimdi,
sahillerime gelen bu dalgalara
atıyorum anılarımı
al götür diye
dalgalara...
uzaklara...
...ta uzaklara...

bu an,
her an;
ne zaman bir maviyi düşlesem...
ne zaman yumsam gözlerimi

gecenin karanlığına
ya da,

bir bedene dokunsam
şehrin tüm ışıkları sönüverir
kentin ortası ve ben
kentin ortasında

sen gelirsin aklıma...
ben seni,
kendimi sevememenin
acısıyla sevdim...
pervasız,

kural tanımaz,
uslu...

kaybetmenin direngenliğinde
kararlı...

...
gecelerden bir gece

sahillerimizde
yakamozları  seyrederken

ay gitmek istemedi ...
bu defa,

dalgalara apansızca gidiverdi
damlacık

dalgaların kucağına
özgürce süzüldüler...
...ve şıpladılar
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dalgaların  kucağına
damlacıklar...

dalgalar,
yaklaştıkça büyüdü
büyüdü damlacıklarla
kayaları aştı

bir bütün
sahillerime ulaştılar

sahil ve ben
ıslak
...ve yapayalnız...

...
sonra,

duruldu dalgalar
damlacıklar duruldu

sahil
süt liman

ve ben,
geçmişi

geleceğe bütünledim
yaşanmamışı ekledim

sevilerime...
ben seni,

kendimi sevememenin
acısıyla sevdim.

ben seni kendimi sevememenin
acısıyla sevdim

9808211747c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Ben...

benden
     oğluma...

ben;
bir kere daha doğdum

karlı bir ocak ay’ının 19’da! ..
bir nalbandın elinde

örselenirken kızıllığım
buz tutmuştu çelik suyum…

ağlamadım oğlum! ..
gözyaşlarım sadece ışığına…

oğluma...
0505301547pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Benimle dans edermisin? ..

“benimle dans eder misin? ” dediğimde...
-hıı... dedi...
omzunu silkerek döndü...
ve yürüdü...
bir çingene kıvraklığı ile

dans edenlere...
“benimle dans eder misiniz? ” dediğinde...
duymadılar bile...

yinelediğinde...
-haa...dediler
döndü

omzunu bile silkeleyemedi
ardına bakmadan
ve boynu bükük yürüdü...

“benimle ağlar mısın? ” dedi,bana
ağladım...
şaşırmıştı! ..
göz yaşlarım avuçlarına düştüğünde
göz yaşları...

henüz yanaklarından süzülüyordu! ..
hıçkırdı...
başı düştü...

sineme...
hıçkırarak ağlarken,
ben;
ağlayan kalbime
“önce ağlamasını bileceksin! ..”

“ağlamayı dinleyecek,
hissedecek

   ve
   dindireceksin

                   ağlarken...”
diyordum
gülümseyerek;

“gülümseyeceksin
yaşama...”  dedim...

benimle dans eder misin?

0208032126ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Biliniz ki! ..

zaman olur da,
yaptıklarınızdan utanırsınız! ..
biliniz ki,
göçmen kuşları çok oldu gideli! ..
yine de…
geçmiş olsun derim
göçmen kuşların ardından gitmenizi
dileğimin yanında ummak isterim…

biliniz ki
cemalnalcı
8911291640c

Cemal Nalcı
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Dalga ve şişe! ..

ben;
yağmurlu bir gecenin

örtüsü sanırdım
hüznü...

oysa sen,
bu terkedilmişliği,
bu yalnızlığı
deniz kenarında
dalgalarda sallanan

bir şişenin
derinliklerine sığdırmışsın...
bazen;
ahengine bırakıyordun ya...kendini
dalgalar yaklaştıkça

dudaklarında bir tebessüm...
durulur bazen yüzün

derinliklere süzülürsün...
dalgalar sıklaşır

nefesinde...
kaşların çatılır

yutkunursun...
sessizliğin haykırır gözlerinden

dalgalara yüreğini bırakan
şişenin ardından...

tekrar sallanırsın,
farkında olmadan...

gözlerini yaslarken dağlara
akşamın yükü çöker kucağına...

bir giden var!
besbelli...

sen misin? ..
sallanan şişe mi? ..

dalgaların kucağında...
ben;
yağmurlu bir gecenin

örtüsü sanırdım
hüznü...

sen;
ardından bakakaldığın

bir şişeye mahkum ettin
kendini...

sallanan şişe

0205241334c
cemal nalcı

Cemal Nalcı
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Deniz ve Ay! ..

banu’ya...

elele tutuşup yürüyemezler
deniz ve ay

ağlarım...
bakışırlar uzaktan uzağa

sevişirler sabahlara kadar
yakamozlar oynaşır...

kimi zamanda hiç görünmezler
anlayamam...
dostumun sesi
ayırır,

hüzünden beni;
“dalgalar yok etmek için    vurmayacaklar sana
suya karışacaksın...
seninle bütünleşecekler
can olan balıklar kumlanacak seninle”
yakamozlar her parıldadığında
umuda yelken açacaklar...
ben aşkı özledikçe
sevgi de darbe yedikçe...
kalbime basarım yakamozları
geceleri,
ay ışığında...
şarkılar mırıldanırım
sahilde…

göz yaşlarım saklı...
tek şahidim deniz ve ay’dı.
...
bazen de düşünürüm
suya baktığım da ay’ı
ay’a baktığımda yakamozları
yüreği sevgi dolu can’larımı görürüm...
bazen de,acaba;
“yokluğun,
varlığından daha mı umut dolu...”derim.

deniz ve ay

0001190005çb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Deprem! ..

depremde;
türkiye’de  ve dünyada
yitirdiğimiz insanlara

bu gece;
kardeşim  ilk defa huysuzlandı

yatmak istemedi
benimle...

annem...
her zamanki gibi

örterken üstümüzü
alnımızdan öpmüştün bizi…
...ve
“iyi uykular” derken
bir garipti sesi! ..

“güle güle mi demişti,ne! ”
sana,

“iyi uykular” bile diyememiştim…
ve yine biz biliyorduk

babamda gelecekti
gecenin bir vakti,
saçlarımızı okşayacaktı
ve örtecekti üstümüzü...

mışıl mışıl uyuyorduk
kim bilir kaçıncı düşümüzdü...

bir uğultu koptu
ardından gürültü, tanımadığım...

beton yağdı üzerimize
koluma,bacağıma,

kitaplarımın üstüne...
...
üzülme be anne!
bak!
kardeşim de yanımda

üşümesin diye
aldım koynuma..

canım yanıyor
her yerimden kan akıyor...
üşüyorum...üşüyorum

üstümü örtsene, anne! ..
anneciğim;
hani meleğimdin benim…
korkuyorum,

korkuyorum babacığım…
“sizleri korurum” derdin
hani bize bir şey olmazdı
yoksa,

bunlar yalan mıydı?
...
fakat sen,

sen yalan söylemezsin ki babacığım
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bize sen öğrettin doğruyu, güzeli...
...
ne oldu, bize?
kardeşime, ne oldu?

aç gözlerini be bebeğim
minik ellerini oynat…

ya da
“buradayım...” de

küçük mor dudaklarınla…

ne olur?
bir şeyler söyle

ne olursa olsun
bir şeyler...

boğazım kurudu,
üşüyorum,
gözlerim kapanıyor

üşüyorum...anne! ..
kardeşime sarılmak
yanına uzanmak istiyorum
dönemiyorum…

bir ağırlık sırtımda
bacağımda

demir yumakları,
dönemiyorum,

anne..!
oysa;

ne hayallerimiz vardı,
değil mi anne..?

hani,
okula götürecektin, beni
okul çıkışı
parka gidecektik
sallayacaktın salıncakta beni
kaydıraklarda kayıp
tahterevalli de oynayacaktık

yoruluncaya kadar...
acıktığımız da,

beslenme çantamdaki
yaptığın kekleri yiyecektik...

hani...
babamda gelecekti,

kardeşimle...
ve...
elele tutuşup

yuvamıza dönecektik...
çok şey mi istedik? ..

çok şey mi anne..!
canım yanıyor

üşüyorum
ayaklarımı hissetmiyorum anne...

vücudum çekiliyor sanki
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göz kapaklarımı tutamıyorum
kapanıyor...

“iyi uykular anneciğim...”
...
“iyi uykular babacığım...”
...
“iyi uykular canım kardeşim...”
...
hey!
kim var orada!
kim tuttu elimden

bu dokunuş
bu sıcaklık

yoksa... yoksa
sen misim anne

evet... evet sensin,
yanımdasın

yine beraberiz,
oynuyoruz...

bak!
babam da burada

kardeşimde...
yine eleleyiz...

dönüyoruz
...yıldızlara! ..

deprem

9911261414c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Düşlerim senin için çocuğum...

çocuklara …

düşlerim senin için çocuğum
mavinin,

kızılı kucakladığı an
yani,

gün batımında
bir palmiye ağacının altında gibi...

                            düşlerim seni…
umudu düşlerim

yarınları
çocukları

düşlerim
seni...
oysa,

dışarıda kar diz boyu
hava ayaza tuttu.

üşüyorum yani
aç bi aç
anlamsız acılar içinde...

sevgiyi beslerim
seni…

beslerim
umudu

yarınları beslerim
güleç yüzlü çocukları...

üşüyorum,
umudu olmayan sobanın başında
okşuyorum düşlerimi
saçları mısır püskülü
saçları düz,
saçları dalgalı
kıvır kıvır saçlı

çocukları okşuyorum...
üşüyorum,
titreyen düşlerim uçuşuyor

kar taneleriyle...
koşuyorum donmuş bedenimle
umuda sarılırım...
sana sarılırım...
sarılırım yarınlara

bahar özlemiyle..!

düşlerim çocukları
0001242315pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Ellerinizdeydi yüreğim! ...

o gece,
ellerinizdeydi yüreğim! ...

otogarda
bir sokak lambasının altında…

saat 22:00 suları
hava bir başka karanlık
gökyüzü bir başka küskün
yüreğinde yağmur bulutları
bulutlar sabaha saklı…
o gece,
ellerinizdeydi yüreğim
ve gecenin sessiz karanlığında
bir hayalin kalmıştı pencerede

bir de ellerin
dokunuyordu yüreğime…

o gece,
ellerinizdeydi yüreğim
otogarda

bir sokak lambasının altında…
uzaklaşırken gecenin buzul çıplaklığında
bilemezsin bedenimin nasıl titrediğini
bir ben vardım geceleri

bir de hayalin,
örtü beni...

ellerinizdeydi yüreğim

0406122353ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Göçmen kuşlarının kanatlarında asılı mektubum...

göçmen kuşlarının kanatlarında asılı mektubum
sana yolladım,
sana,
     isimsiz
          ve adressiz…
belki bir postacı olmayacak
belki de bir şekerci çocuk kapına tıklayacak
ürkek adımlarla kaçar gibi…
sen;
yüreğini yaslarsan yüreğine
ve,
gözlerini bırakırsan gözlerine
kurumamıştır mürekkebi satırlarımın

görürsün yeşil gözlerinde…
bense;
hallaçlarım sonbaharın hazan yapraklarını
asarım umutlarımı

göçmen kuşlarının kanatlarına
ansızın belirirse bir çocuk kapında

ürkütme!
yüreğini yaslaman yeter yüreğine
gözlerindedir sana yazdıklarım

yeşil gözlerinde..!

göçmen kuşları

0402171717s
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Gönül rotası! ..

geç değil,
        gecenin bilmem kaç vaktinde
        yalın ayak yürümek

ıssız sokaklarda
gönül rotasına...

geç değil,
yirmisinde bir sevgili düşlemek! ..

hatta,
takıp koluna
         sahilde
 anlamsız bakışlara karşı

yürümek inadına…
…ve geç değil,
geç kalmanın farkında olmak...

gönül rotası
0001122335çb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Gün! ..

gün;
ağlamak günü değil
gözyaşların zorluyorsa seni
salık ver kanatlarına

güvercinlerin …
yunuslar
bekleme de…

ya da,
bağla bir zeytin dalına! ..
gün;
     ağlamak günü değil..

gün
0201071427pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Günü değil konuşmanın...

ve günü değil konuşmanın…
susalım söylesin gökyüzü! ..

kar,
    yağmur,

güneş…
dilediğini ikram etsin…

günü değil konuşmanın
9107062320ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı

http://www.antoloji.com


www.antoloji.com - kültür ve sanat

Hamal! ..

bir hamal vardı! ..
yükü hayattan hamal

yükü insanlık...
nedense ona verilirdi

       yükün ağırı,
yolun yokuşu…

bir hamal vardı,
    adı.....

“nesin? ” dediler
cevap vermedi…

ekmek önünde dans ediyor
yakalamalı…

“dur be bre” dediler
hatırladı…

hep dur denirdi
sanki soyadı…

“dur! menfaatlerime dokunma...”
                durmalı...

“dur! kaymağı yerken...”
durmalı…

“dur...ma! çalış cebim dolmalı! ..”

yoo...biliyorum artık,
emaneti sunmalı...

hamal
8804050157s
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Hayıflanma! ..

arzu’ya

ne,
yarının özlemini yükle

 bu güne...
ne de,
dünün anılarını
 bedenine
“eyvahlar olsun! ” demeden
  “merhaba” de 
                     kendine..!

hayıflanma

0007112345s
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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İçinden...

içinden;
bir adım atası geliyor ya insanın
uzanıp,

elini tutmak önce,
sonra sarılmak

kucak kucak...
sislerin sardığı dağları

ve dağların eteklerinden inmek
usulca...

kıvrım kıvrım
kıvrımlarında yaşamak
yürek dolusu heyecanları

yüreğinin sesiyle...
bazen;
tek bir ağaç dibinde soluklanmak
serinlemek bir pınarın başında
sesini dinlemek,

uzakların...
ta...
uzaklarda başka sevdaları duymak...
ve avuçlamak
avuç avuç bir yudum suyu
kana kana içmek geliyor ya

   içinden…
sonra;
papatyalara dokunmak
ya da
uzanmak kucağına
öylesine,

sere serpe uzanmak
sırt üstü
gökyüzüne doğru
yumarsın gözlerini...

dağları saflığını doldurursun,
koynuna...

ve gözlerin kapalı selamlarsın,
bulutları

mavilikleri seyrederken...
sonra ki papatya demeden
yuvarlanmak geliyor ya insanın içinden...
ve yine içinden;

kahretsin demek geliyor
haykırmak...
iç çekerek

haykırmak...
geç kalmışlığın

karanlık girdaplarında
geçmişi,

bu güne,
sevdalara...

bütünlemek geliyor ya insanın içinden...
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içinden
0107142118ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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İki elini ensesinde kenetleyerek...

iki elini ensesinde kenetleyerek
şöyle bir gerindi

boğaza karşı...
boğazın sert havasını
ciğerlerine çektikten sonra

yudumladı çayını…
başını hafifçe gökyüzüne kaldırırken
sigarasından derin bir nefes aldı…
dumanını bırakmak istemedi, önce
sonra,
     gözleri bir yerlerde takıldı kaldı…
duman,
     kendi bilmezliğiyle
     boğazın sert havasında

süzüldü... süzüldü! ...
bir müddet sonra
sanki uykudan uyanıyordu

göz kapaklarını sertçe kırpıştırdı
ve

“nerede kalmıştık” dedi...
“hatırladım” der

tebessüm ederek
“ağladık” diyordum
“sarhoşluktan değil ha..! ”
“geçmişimize...

...yaşadıklarımıza belki de..! ”
“aslında,

yaşayamadıklarımıza,
yapamadıklarımıza daha çok…”

sustu ve
daldı...

boğazın soğuk havası
daha da soğumuştu sanki

omuzları,
başını tartamaz oldu.

hüzünlendi
yüzü çelik gibiydi

kaşlarını çattı;
küfretti

kendine
kendisi…

başını kaldırdı
gökyüzüne
“sana hazırdım” diye mırıldandı
“tekrar sevişmek isterdim, ya! ” dedi
boğazı düğümlendi
yutkunurken zorlandı…
“ne yazık ki,

yaşam;
sadece…
ve sadece tek kullanımlıktır”

diyebildi…
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doğrulduğu yerden
ardına bakmadan

boğazın soğuk ve puslu havasında
“elveda demeden” yürüdü…
sanki,

eski bir sevgiliyle buluşur gibi
“merhaba! ” demeden...

iki elini ensesine kenetleyerek

9911190045ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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İsimsiz bir yolcu! ..

sökeceğim;
bandıraları gemilerimin
bütün motorları susturacağım! ..
bırakacağım kürekleri
birer birer
yelkenimle örteceğim...
ne bekliyorsun ki? ..
durma! ..
bırak kendini sulara...
varsın,
çekeni olmasın kürekleri
kirletmesin dumanlar
mavi gömleğimi
istemem yelkenimde rüzgarlar
rüzgarları tutmak istemem...
dalgalar...
dalgalar götürsün
öylesine rotasız...
ve ben uzanırken mavi yatağıma...
sere serpe
yemyeşil odamda
örter bir mavi beni
beyaz puanlı...
ılınırım ışığında...
üşümem.
kapanır gözlerim
dalgalar eşliğinde...
dalgalar söyler
dalgalar götürür
dalgalar beni
özgür dalgalar...
kucağında,
isimsiz bir gemi...
isimsiz bir zamanda...
bir yer ki isimsiz
ve...
isimsiz bir ben...
...
sökeceğim;
bandıraları gemilerimin,
susturacağım bütün motorları
tek tek bırakacağım kürekleri
mavinin koynuna! ..
...ve yelkenimle örteceğim...
yol alacağım
dalgalarla
isimsiz bir gemiyle
isimsiz bir zamana...
bir yer ki isimsiz...
ve...
adı konulmamış bir ben
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isimsiz bir yolcu! ..

0206281500c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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İzinliyim bu gece...

sarışın kemancıya…

izinliyim bu gece,
tanyeri öncesine

çektim kendimi, salaş bir meyhaneye...
bir sarışın kemancı,

ben ise eteğinde…
“şimdi uzaklardasın…” der,

 kırmızı dudakları
seni içeceğim,

şarkının her nağmesinde! ..
…
geride ahşap masa

ayakta tek kalansın
bir de boş şişeler,

benden beter sarhoşsun! ..
…
çek edildi, anılar; dün ile bu güne…
yarınlar bana kaldı, çiğ tanelerinde
sana dönüyorum sevgili,

tanyeri öncesinde…

izinliyim bu gece
0505281801ct
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Kaç bahar soldu? ..

beklerim,
beklediğimiz yerde…

kaç bahar soldurdum? ..
bilemem bedenimde…

ben geldiğini sanırdım,
sen gittiğinde…

beklerim,
beklediğimiz yerde…

bir ben bir başıma
bir de duygularımı sarmaladığın bohçan

yanı başımda…
…
bekledim beklediğin yerde
ben gittiğimde

sen gelmişsin beklemeye! ..

kaç bahar soldu! ..
0505291804pz
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Keşke demeyeceksin! ..

süeda’ya

keşke demeyeceksin! .. 
belki gözlerinle konuşacaksın
ama,
     göz yaşların sende kalacak…
ümitlerin hayallerin olacak
niye,
kime olduğunu bileceksin
varılmaktan korkulan hedeflere
kırmaktan,
kırılmaktan da korkmayacaksın...
belki anılar kalacak seninle
sakladığın göz yaşlarınla
paylaşacaksın! ..belki de…
yaşlı gözlerinle

dönüp baktığında
masanın üzerinde bir tepsi
tepsinin içinde bir pirinç tanesi 

göremiyorsan...
“keşke” demeyeceksin! ..
belki de bir balık olacaksın

yakamozların arasında
dalgalarla dans edeceksin

mehtaba karşı...
ancak biraz ötende

bir olta,
bir ağ,
tirol ya da
yaşamınla kol kola…

ya da kumsal olacaksın
yağmuru,

güneşi göreceksin...
ıslak,

yalın ayaklarının her dokunuşunda
başka bedenlere kum olacaksın

ve dönüp baktığında
“ölü balıklar kumlanmıyorlarsa seninle! ”
“keşke” demeyeceksin...
...
ve yapraklar dökülecek

sarardıkça
tek tek...

baktıkça...
baş başa olacaksın çizdiklerinle...

ya da,
tahterevalli olacaksın
birer çocuk uçlarında
birinin adı sevi
yürek olacak diğeri

senden birer parça...
birer birer havalandıracaksın
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uçuracaksın güvercinlerle
yıldızlara salacaksın

ulaşılmaza belki...
yine dönüp baktığında;

yaşanmamışın acı pişmanlığı
bir bedel olacak göz yaşlarında…

keşke

9712222020
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Merdiven...

nedendir bilinmez
bardağın dolu damlası

sana gelmek isterim...
düşe kalka

bir,
                     iki,
                     üç! ..
yalnızlık benim,

yoksulluk benim…
daveti,
  saygıyı sunmak isterim...
aç bi aç

bir,
    iki,
        üç! ..

seni dost,
seni can,

seni yürek isterim...
merdivenler çıkılırken...
        üç,
             iki,
          bir...
                   sıfır! ..

merdiven

                      9610271717pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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O...o! ..

o,
kendi kadar kendini taşırken

umudun yalnızlığında
onsuzluğu yaşıyordu...

bakışları,
ardı ardına gezindi

sahilde...
ne yakamozları vardı

denizlerinde
ne de gökyüzünde yıldızları…
o,
onsuzluğu yaşarken bir başına
onsuzluğu anladı

        yol ayırımında...
yılmak yoktu! ..
yeni dünyalar çizmeliydi
yorgun bedeninde
yüreğinde yaşatmalıydı

olsa da yaralı...
umutlarını,

öylesine serpiştirdi
öylesine öyle...

kimi uçurumda bir çiçek
davetkar

kimi kanatsız bir kuş
özgürlüğe uçan

ve...
öylesine öyle
onlar öylesine...

yeşil ya da mavi
öylesine içten

masum,beklentisiz...
aslında,

kimin umurunda...
o,
kendi kadar kendini taşırken
umursuzluk tünelinde
çıplak,

yorgun,
yaralıydı...

ve onuruyla yürüyordu
umudun yalnızlığında...

bazen küfredesi geliyor içinden
ya da haykırmak bazen...

o,
varılası umuduna,
kendi kadar kendini taşırken

kendini bekledi
karduvarlarında…

karduvarları
         ve

 o.
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sevecen,
onurlu,

umuda doğru...

o
9809262047ct
9911211440pz
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Olmaz! ..

evrene...

açlığın dili,
yoksulluğun vatanı,
ezilmişliğin rengi,
görmenin mantığı,
sevginin anı
ve
ölümün zamanı
olmaz! ..

olmaz

8906290030pb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Öğretmenim...

öğretmenlere…

sana;
bir takvim yaprağına mecbur kalmadan
gelmek isterim...
derste,
yolda,
ev de...
dilediğim an yani,
çat kapı.
ana gibi okşamalısın saçlarımı
belki de yar olmalısın gönlüme
ya da bir baba gibi
siper etmelisin göğsünü cehalete.
bense,
seni yazarım beynime,
gözlerindeki ışık cesaretlendirir...
dokunmak isterim yüreğine.
ve...
öğretilerini ateşlerim meşalemde
yansıtırım yüzünü...
karanlıklar aydınlanır
yarınlar doğar seninle...
oysa bu tarih
bir ok gibi saplanır ya böğrüme
sana ulaşmak
ya da
bana gelmen için
bir neden
gerekmiyor öğretmenim...

öğretmenim...

0111271130s
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Öyle yalnızımki! ..

sanki bir rivera’da…
tek başına kalmış kum taneciği gibi

yapayalnız…
öyle ki,
dalgalar bile azgınlıklarını gizliyorlar

ıslatmıyorlar beni…
ölü balıklar kumlanmıyorlar
ve martılar da yürümüyor üzerimde…

öyle yalnızım ki,
hala zoraki gülücüklerimle mutluluk saçıyorum
anlamasınlar diye,
anlamıyorlar da…
ama sen,
sen alınma sakın can
başını öne eğme
çakmak çakmak iri gözlerini bir noktada bırakma
hüzünlenme sakın
sil nemlenen gözlerini,sil! ..
duyuyorum kısık sesini,
‘’-ben varım ya  “deyişini
tüm sıcaklığınla duyuyorum
-sen varsın bin an,
sen varsın bir an …
…
lakin;
beni koruyan sevgi şemsiyeni

güneş alıyor…
yağmur alıyor,

belki de kar alacak
fırtınasıyla götürüp atacak bir yerlere
ve belki de erimeyecek kar! ..
ebedi yalnızlıkta
bir daha bahar olmayacak…

öyle yalnız ki
8912151730c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Pencere...

insanlar;
     gözleriyle bakar,
     düşünceleriyle görür,
           yürekleriyle anlarlar! ..

cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Pupa et yelkeni...

1998 mezunlarına
fevzi çakmak lisesi
beykoz

denizim;
yüreğinde saklıdır

gökyüzünün yıldızları
bilirim...

barınmaz sahilinde çıkmazlar
olsa da yalnızlıklar;

güneş seninle....
durma..!
pupa et yelkeni
salık ver rüzgarlara kendini

terinde ılınsın serin sular
yarınlar seninle...

pupa et yelkeni
9806172050çb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Rüzgara yelkenimi açsam...

rüzgara yelkenimi açsam
gökyüzünde bulut olsam
bir seher vakti,

aksam sana ırmak ırmak...
“hoş geldin” der misin? ..

rüzgara uçurtmamı açsam
renk renk kuyrukları olsa

ürkek bir kuş gibi
pırpır etse fırfırları

“hoş geldin” der misin? ..
rüzgar alıp götürse gönlünce
sarartsa  yapraklarımı
çıplak,

kuru bir dala çevirse
yine de

                     düşlerim seni...
ve…
prangalarını kırarım

düşüncelerimin...
nefes aldıkça! ..

rüzgara yelkenimi açsam
9803202210pb
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Seni bekleyen ölüm değil! ..

seni bekleyen ölüm değil
gecenin karanlığında
kara bir taşın üzerinde

ve ben zenci…
gün doğarken tepenin ardından
rüzgarın sesi tırmalar kulaklarımı
deniz sunarken saflığını,

derinliklerindedir midyeler…
seni bekleyen ölüm değil

gecenin karanlığında
kara bir taşın üzerinde

ve ben zenci…
bazen,
bazen bir şimşek olmak var ya! ..
güpe gündüz çakmak günün ortasına

sağanak olup yağmak kentin üstüne
bir kaç çer çöpü de bırakmak fırtınaya …
seni bekleyen ölüm değil

gecenin karanlığında
kara bir taşın üzerinde

ve ben zenci…
seni bekleyen ölüm değil, dağ fulyası!

seni bekleyen ölüm değil
0408132211c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Seni düşünüyorum...

seni düşünüyorum,
bir odun parçasının yanmama uğraşı verdiği
sobanın başında

üşümemeye çalışarak…
küçük ve darmadağın odamın içinde
sigaram elimde

dumanıyla dört duvarın en ücra köşelerini
ağır ağır gezerek
bir hacım,

bin düşünce içinde! ..
ayaklarım kıvır kıpır bir şekilde

düşünüyorum, seni…
gecenin karanlığında

karanlığın ötesini
daha ötesini
görmeye çalışıyorum

seni…
seni düşünüyorum,

gecenin bir’i
bir çoğu uykuda

ve tabii sen…
fakat vakit benim için çok erken
kim bilir! ..

belki de son dem
sonbaharım da…

ve seni düşünüyorum
kış günlerinde
dışarıda kar,

koşar adım ıslık eşliğinde
…karlar

kapıyı tırmalıyorlar…
soğuk acımasız kış günlerinde
bir atlatabilsem

belki de,
tekrar karşımda bahar….

seni düşünüyorum

8811130110pz
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Sınır koyamayacağımsın...

bu gece,
ne seni haykırmayı

ne de ağlamayı tutmak istiyorum
içimde…
serin sularına baktığımda boğaz’ın
karadeniz’in rüzgarına
anlatmayı,
haykırmayı
istiyorum
seni…
düğümleniyor ya
kendinle bile konuşamadığın duygular

düğümleniyor…
kahretsin,
her şey kitaplardaki gibi değil…
her parça senin
her damla senin
zaman senin

alamadığın…
udinin nağmeleri çınlıyor kulağımda
bir yudum sonrasına öteliyorsun,

her şeyi bir yudum öteye
ve bir yudum daha…

kaç yudum alır ki şişeler?
sen,
benim öykümde

sınır koyamayacağımsın…
sen,
evrene haykıracağım

yüreğimdeki dostumsun…

sınır koyamayacağımsın…

0405162311pz
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Sonbahar yeşili gözlerin...

babamdan
oğluma...

sonbahar yeşili gözlerinde öyküler
kimi;
aç kalmış sokakların mavisi,
tan yerinde gizlenmiş aşk öyküleri

ya da...
dağ fulyası yüklü yüreğini

seyrederim,
iz be iz bedeninde...

sonbahar yeşili gözlerin
dalar…
derinliklerden
sessizce haykırışın yankılanır...

gururla saklarsın gözyaşlarını
tutamazsın

öyküler saçılır
her damla da

          düşer,
toprak ananın kucağına

      filizlenir...
ben,
yağmur sonrası hüznü yaşarım

baktıkça sana...

sonbahar yeşili gözlerin

0311031603pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Uzaklarda! ..

dağların;
bulutlarla buluştuğu tepelerde
baharın kokusu bir başka...
bir başkadır uzak şehirler
böyle bir hasret akşamında

cebelleşirim
umutlarımla...

ışıklar sönüverir
geceye boyanır evler,

umutlarım da...
sönen sokak lambasının loşluğunda
itler ürer belirsiz...
biliyorum;
o uzak şehirlerde bir yerlerde
sönmeme uğraşı veren bir ışık var

bir bahar akşamında
umutlarınla cebelleşen

loş sokak lambasına ve itlere
aldırmadan...
“gülümse” diyor

beni duyuyorsan...
vakit!
tan yerine yakındır artık,
ben daha bir gülümsüyorum,

sese...
sarılıyorum;
sislerin dağları kucakladığı,

tepelerin buluta dokunduğu yerde;
kurumuş dallara dönmüş

umutlarım
yeşerir...
güneşi görür,filizlenir

iner dağların eteklerinden kumsallara
denizin sesi kaplar kıyıları
gözler konuşur;
“sen...sevmek diyordun”
bakışlarımız buluştuğunda
gözlerin;
“seviyor musun? ” diye yineliyordu...
bir  suskunluk sarar sahilleri
uzanır dağların
bulutlarla buluştuğu tepelere
dil suskundur,

gözler konuşur,
dinler gözler bu sevdayı
salık verirler denizin maviliklerine
başka sevdalar doğar

gök kubbenin altında
umut ışıklarının baş kaldırışını görürüm

uzak şehirlerde
duyarım

her parıldayan ışıkta sevda türküleri…
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uzaklarda

0105131441pz
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Yaramaz bülbül kuşu! ..

gecenin bir vakti
sessiz
hiç değil…

yaramaz bülbül kuşu! ..
hiç susmadın gün boyu

ya ıhlamur ağacı
nasılda saklıyor

bağrında seni…
sonra;
oturdum sizleri yazdım

bir ağaç
bir kuş
bir de insanlar! …diyesim

geliyor...

yaramaz bülbül kuşu

9805012345c
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Yoklardı artık! ..

şöyle bir efkarlanayım dedim ya tek başıma
yürüdüm sokaklarında semtimin
çocukluğumu dolaştım bir bir

aradı gözlerim,
gözlerim…
leblebici dedeyi
göremedim…
ne kalbi yufka,
yüzü çelik muhtarı
ne de gülen yüzlü komşuları
Hatice teyzeyi,

Zeynep…Fatma…Ayşe…
Zehra nine…yoklardı artık

hüzün girdapları sardı yüreğimi
yoktu! ..
şamtatlıcı Osman amca
kürt Niyazi  faytonuyla
sinemacı Şevket amca…
yoktu müdür amca
adı Mehmet di,ama

öyle derlerdi ona…
…
şöyle bir efkarlanayım dedim ya tek başıma
yürüdüm mahallemin sokaklarında
çocukluğumu dolaştım

dolandı gözlerim
mahallemin sokaklarında…

yoklardı artık…

0401202347s
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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Yürürüm..

yürürüm;
güpegündüz sahillerde...

dalgalara
                                      yalın ayak
                                               bir başıma! ..

kum tanecikleri bedenimde
iz bırakır

kumsallarda
bir de bende

yürürüm! ..
yürürüm;
gecenin karanlığında

deniz yıldızları toplarım
umutlanır hayallerim

sessizliğin koynunda...
yürürüm bulutların ardına

dokunurum yıldızlara
hamaklar kurarım

dalgalar,
saçlarımı okşar! ..

yürürüm
0306291353ct
cemal nalcı

Cemal Nalcı
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Yürürüm...

yürürüm;
güpegündüz sahillerde...

dalgalara
                yalın ayak
                         bir başıma! ..

kum tanecikleri bedenimde
iz bırakır

kumsallarda,
bir de bende

yürürüm! ..
yürürüm;
gecenin karanlığında

deniz yıldızları toplarım
umutlanır hayallerim

sessizliğin koynunda...
yürürüm bulutların ardına

dokunurum yıldızlara
hamaklar kurarım

dalgalar,
saçlarımı okşar! ..

yürürüm
0306291353ct
cemal nalcı

Cemal Nalcı
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Zamansız mı? ..

sen;
geldiğin an,
güleç bir mavilik başlar
gözlerinde
ulaşamam…
gök mavi...
deniz mavi...
boğulurum! ..

derinliklerinde
denizinin…

apansızca çıka geldin ya…
beklenmedik,yani…
bazen de…
ne denizin parıltısı

yetiyor gözlerine…
ne de ay

benziyor yüzüne...
sen;
zamansız bir güneş misin? ...doğan
yoksa,
bir bahar mısın? ..zamansız açan! ..

zamansız mı? ..

0205271647pt
cemalnalcı

Cemal Nalcı
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