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ŞİİRSEL METİNLER/bir
                                                                    

                                
         Hüseyin Sönmezler 
 

HAYALLERİMİN ZÜLEYHASI 
Yaşadıklarımdan öteye ulaşır suskunluğum
Tutarım her gece aşk-ı didarın yasını
Kazıdığımız cümleler kavuşmayınca birbirine
Arar dururum hayallerimin züleyhasını.

İNSAN İZLERİ
Uyanmak istemez sabahlarına gri bir elemle deniz 
Arz-ı haliyle vurur sahillerine insan izlerinin.

HAYAL/ET
Gözlerim takılır sonsuza; sis bulutunda yüzen bir hayalet:
Uyan düşlerden, insafına sığındığımız gerçeği hayal et.

SEMTİNİZE
Rüzgârlara yalvardı 
Gözleriyle 
Yağmur
Hercai anlarımı götürdü semtinize.

KIRILGAN GÖLGELER
Karşı kıyılara uzanmış insan soluklu kırılgan gölgeler 
Gemiler açılır da karanlığa; yitik sevdamızı bilmezler. 

CÜMLELER KAVŞAĞI
Firdevs çiçeklerinden sevda yüklenir nazif sözcükler
Halil makamında tutuşur, İbrahim’in öyküsünü heceler.

KİTAPLAR VE SESSİZ GECE
Kitaplar kaldırdık kuytulara, kitaplar ve sessiz gece
Gecenin çığlığı duyulmadı, hüzünlerin efsununa kaldık.

Ümitler kaldırdık kuytulara, ümitler ve engin deniz
Deniz dost ellerini uzatmadı dalgaların girdabına kaldık.

Sevgiler kaldırdık kuytulara, sevgiler ve aklımda yalnız sen
Senden haber yoktu, çöllerdeki serabın insafına kaldık.
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AŞK NİRENGİ
Vurgun yemeyi üstlenince bir kez kızılca kıyametin rengi
En batık hayallerime saplanır bir mızrak gibi aşk nirengi. 

HERCAİ
Yarı uykuda bir hercai
Uyanır gecenin bir yerinde
Benim yerime.

AYRILIK HÜZNÜ

Seyyal yapraklara ayrılık hüznü çöker
Ne git diyebilirim uzaklara
Ne de kal.

YANARDAĞLARI YÜKLER GİBİSİN                                              
Güllerim tutuşur, kızıl bir alev saplanır iyileşmez yaralarıma
Yarı uykuda bir hercai uyanır gecenin bir yerinde benim yerime.

KANDİLLER SALLANIYOR
Ne yana baksam yıldız yağmuru, ebruli şölen
Ne yana baksam boran gibi ışıklar 
Bir o yana, bir bu yana sevigen                
Hangi törene hazırlanıyor şimdi ihtiyar zaman.

Ferili köşkün saçaklarından uçuşur kuşlar
Gül bülbülün, bülbül gülün halinden anlamaz
Kandiller sallanıyor dehlizlerinde
Mecnuna şimdi gece tanınmaz.

İMKÂNSIZ
İki sokak ötede başlayan yağmur, her damlası içimde sızı
Uzaklardan yazdığın mektuplar getirmeseydi bana imkânsızı.

GÖLGELER
Aydınlığın son demine yaslanırken en nazif gölgeler 
Dallanır budaklanır, yüreğimin köhnesini gölgeler.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER
Vurgun yedi simgeler, mavi bir hüzün şimdi sözün bittiği yer
Anlamak istedim seni, sözün bittiği yerde başladı mahşer.


