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İPUCU
     önsöz yerine

Sevgili arkadaşlar (virgül)

Bir ipucu vereceğim
Şimdi size (iki nokta üst üste)

Olur ya
Bütün amaçlarınıza
Ulaştınız diyelim
Hani günün birinde (noktalı virgül)

Eğer o gün
Şiir yoksa hâlâ yaşamınızda
Ve henüz (üç nokta)

Hayır, söylemeyeceğim
Bundan sonrasını
Zaten siz anladınız değil mi
Sözün nereye varacağını (soru işareti)
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Tanrım,
Ne akıllı çocuklar var (ünlem)

Hadi devam edelim öyleyse
Şu sayfaları çevirmeye

Yarım kalmaktır çünkü
En kötü şey

En mutlu günümüzde (nokta)
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GÜNAYDIN

Güneş doğuyor
Dağların üzerinden
Re do re mi
La si

Turuncu ve yuvarlak boya tenekesi

Işık gönderiyor yüzümüze
Yaprakların en güzelinden
Uyanınca her yerde
İştah açan tıkırtılar
Sol mi la sol
Fa mi

Kahvaltının kırmızı beyaz nefesi
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Çantamı toplamışım nasılsa geceden
Giysilerimde heyecanlı pırıltılar
Su doluyor avuçlarıma
Serin kuşlar gibi
Re mi sol la
Si do
Günaydın dedikçe açılıyor günün perdesi

Minik bir telaş yaşıyoruz önce
Sokaklara inen
Sevimli bir dağınıklık her birimizde
Otobüs, metro, vapur
Fa mi fa mi
La sol

Ardından okulumuzda yüzlerce uçurtma sesi
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GÜRÜLTÜ

Çocuklar GÜRÜLTÜ yapmayın

Diye

Sesleniyor öğretmenimiz

Yanaklarımızı ısıtan

Bir yalvarmayla

Önce KISA bir şaşkınlık

Sonra birbirine bakıyor

Havadaki sözcükler

Vazgeçip çarpışmaktan

Bir kenarda bekliyorlar azıcık

Ama nerede onlarda o SABIR

Yeniden koşmaya başlıyorlar

Sınıfın içinde

O köşeden bu köşeye

Masaların arasında, kitaplardan sıçrayıp

Sonunda öğretmenin önüne DÜŞÜYOR biri

Azıcık da yaralı

Eyvah diyoruz içimizden

Şimdi onu

Nasıl ayağa kaldırmalı
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ACABA NE OLUYOR

Uzandım kumsala
Denizin sesi kulaklarıma akıyor
Şu ikide bir vurup kaçan
Suyun gagası mı yoksa
Ayağımdaki

Kapattım gözlerimi
Pembe bir örtü üzerime yağıyor
Derken
Yepyeni bir serinlik
Yanağımdaki

Acaba ne oluyor?

Dayanamayıp
Kaldırdım başımı neden sonra
Meğer kitap okuyormuş annem
Orada hemen
Az ötedeki



14

Uzandım kırlara
Dağların soluğunu gezdiriyor rüzgâr
Masmavi bir deniz belki de
Şu dolanıp durduğum boşluk
Yukarıdaki

Kapattım gözlerimi
Kelebekler alnıma dokunuyor sanki
Sonra
Yepyeni bir ılıklık
Avucumdaki

Acaba ne oluyor?

Doğruldum yavaşça
Merakımı yenemeyip
Kitap okuyormuş meğerse babam
Orada hemen
Az ötedeki


