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ŞAİRLERİN HALİ İÇLER ACISI 
 
  
  Şairin kalemi taşı yontuyor okşuyor nefsini dişi 
sözlerle kelimeler daha kekre olmadan dalından yolarak 
yolluk yapıyor acıkınca ne yediğin bilmiyor konuşuyor ne 
dediğin bilmiyor sırıtıyor güldüğünü sanıyor gülücüğü 
saklanıyor aynaya kendine bakmaya zaman yetmiyor 
başkasında göremiyor kendini. 

Şairin nefesi fena kokuyor ne yiyor ne içer kendisi 
bilir kendisinden başka bir bilen olmaz bütün yüksek 
dağlar onun eseri bütün alçaklıklar ufacık işler meydana 
sürdü mü nefis atını bütün ciritçiler değneğin saklar 
vurduğunun gözlerine kör eder sözünün üstüne biri söz 
koysa satırla saldırır şehri dar eder. 

Şairin egosu zor tatmin olur övdükçe kuyruğu 
aslana döner yol ondan sorulur yordamı bilir her sözü bir 
gram altına eştir her imgesi bir şiire karşılık kartlaşmış 
kızların son göz ağrısı yeni yetmelerin en kart horozu ne 
zaman nerede nasıl şekilde kimse bilmez nasıl öteceğini 
ona sorsan tüm çöplükler kendinin. 

Şairin şiiri amanın aman dışında vay vaylı içinde 
saman hece dersen kokusu yok içinde serbest atar 
vurduğunu gören yok atar tutar sosyal medya yurdunda 
okumadan başkasına tıkılar başkaları kendisine tıklasa 
hindi gibi kabararak dolaşır bir kamyon karpuzu koltukta 
taşır birisini vermez imge bilmeze. 

Şairin şiiri bir av tüfeği attığını vurur sarp 
yamaçlarda avladığı ceylan ya dağ keçisi boşa mermi 
attığını gören yok hem avını vurur hem de itini vursa cızbız 
yapar hınzır etini aslandan kurtlardan ayıdan korkmaz 
girdiği ormanın dayısı olur har vurarak harmanını savurur 
kolculardan tekmil alır her akşam.  

Şairin şiiri edep yumağı açıldıkça hicabını yitirmez 
dereden tepeden yalan getirmez ham sözlerle şiirini 
yetirmez sözü tartar darasını çıkarır safisini sunar 
müşterisine yazdığının arkasına gizlenir adı anıldıkça kendi 
küçülür kendi küçüldükçe şiiri büyür kalemini putçulukta 
kullanmaz bir divanı olsun diye uğraşır ama meyil etmez 
divaneliğe. 

Şairlerin hali içler acısı 
Çekilmiyor artık şiir sancısı 
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