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ÜÇ GÜL YAPRAĞI

B U  S AY I DA

 

 Bir akşam kendinle baş başa verip, hatıralar albümüne bakarak, uzakları pence-
rene getirip, yağmur yüklü bulutlara el edip, tutuşan içini söndürmek için, telefonu bir 
kenara bırakıp, içinden taze bir besmele çekip, elini kâğıda kaleme götür, içinden geçen-
ler geçsin içimden, içimden göçenler konsun avcuna, kalem hışırdatsın beyaz kâğıdı, bir 
zarf dudağına buse kondursun.

 Varsın yıllar akıp gitsin su gibi, nerede kaldıysan orada başla, ne demek istedin 
diyemediğin, dilinin altında yutamadığın, dudağına gelip sese gelmeyen, onca kelimeler 
öksüz kalmasın, aradan kaç bahar geçerse geçsin, sırtını kendine güzelce yasla, günde-
minden çıkart dargınlıkları, günyüzüne çıksın yetik sözlerin, bugünün derdini yarına 
katma, yarın senden benden eser bırakmaz.

 Aha geldik geçiyoruz dünyadan, hangi şehre göçsek orda yalnızız, sesimizi sesi-
mize katmadan, içimizi içimize dökmeden, hasret ekip gam biçeriz yıllardır, gözümüzü 
yumup nereye baksak, uzaklar bir türlü yakına gelmez,  hasretten hasrete yollar uzanır, 
yağmur yüklü bulutlarla gezeriz, gönlümüz ıslanır içimiz üşür, dağlar sesimizi koynun-
da saklar, denizler köpürür düşlerimizde.

  Sesin uçar gider turnalar gibi, gözde kaybolanlar sözde kaybolmaz, kalemin ağ-
zından düşen kelime, sesini yitirmez kâğıt kaldıkça, beş günlük dünyayı üç beş satı-
ra, sığdıracak kadar gönlünü konuş, canım sıkıldıkça açar okurum, okudukça hatıralar 
canlanır, saçlarımda eser kavak yelleri, eski bir bakkal bul bir zarf alıver, istersen üstüne 
hiç bir şey yazma, bırak arasına üç gül yaprağı.
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