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Ümit Zeynep KAYABA Ş

Ana dilimden hiç kopmadım ki 
Dilime asılı koca bir memleket 
Yumuşaklığına fotoğraflar katladığım…
Saçlarım beyazladığında anlayacağım seni ve kendimi 
İçimin savaşını bil istedim 
bu mendilimin dilsizliği
- Ay ışığının nefesi mi yılkının evi - 

Aramız hep açık kalsın - hem düşmek için bahanem olur belki 

Çıt çıkmayan sokaklarda koştu hüznüm.
Yol kavşaklarının gözüne baktım
Tanış hâlime tesadüf ederim diye…
Hasret 
Her gün üzerime giydiğim, süslendiğim çekingen anne yüzü.

Tahta bavullarda kalmış bereket 
Çağımın çarmıha gerdiği merhamet 
Bu kan uyuşmazlığı 
Sıkıntının beni koruması 
Mesafenin korunması - hepsi yabancının işareti -

Hey yabancı diye - az önce seslendi biri -
Hoş çok da tanış sayılmam kendime 
 
Ses çağırdığında 
Dönüp sesinin resmini çizsem 
Bakıp yüreğinin içi olsam
Mevsim serabı damlasa zarflara 
Sonra kırıldığımız yerden avuçlarımız/ateş taşısa..

-Yabancının İşareti-



1 0 Tü r k  D i l i 

Yandığım hâlim düştü önüme
Ateşle aramda geçenleri öğrendiğimde çok geçti.
Büyük görüntü bu değil/ahşap binaların çocukları değiliz 
Kırlangıçlar uzağı sevdikçe sıkışıyordu tüfek 
Uykun ben olmalıyım -gece zaten uymuyor kaşlarına-

Şehrin tabelalarına alışmak öyle zor oldu ki 
Darda mı bırakacaktım omzuma tutunan zorluğu 
Hatıralarım peltek konuşan çocuk sevimliliği 
Biraz da gün ışığı süzülmesi...
 
Gördüğüm ve göreceğim rüyalarımı paketledim 
Serçe parmağımdan öğrendim
Tertemiz acının nasıl taşınacağını 
/Her gün aşkı toprağa verdim/
Ne çok sebebim vardı - taş kesilmek için-
 Yalnızlık değirmeninde mi ayıklayacağım ayak izlerimi
 Korkuyorum yürek hizasından ayrılmaya 
Çekiniyorum yabancılık çekemeyenlerden...
Derin nefes alınca içimi yakan her şey arkamda

Gün batımını sağmak - bu aşkın ayaklanması değil mi 
Soluğumuzla renklenen çiçeklerin dökülünce yaprakları 
 Kovmak isteriz birbirimizi/üstelik bilerek sebebini 

Ah gözden geçirdiğim ağrılarım…
Kaybettiklerini umursayamayan bir yürek 
Her şey yolunda der gibi sakin mi sakin 
Geceye salınan çıkrığın içinde/boyumdan büyük yalnızlık
Yaklaştıkça tedirgin oluşum- uzaklaştıkça kayboluşum 
Yok mu dünyanın ortasını bulacak biri diye sese soruşum...
Duymuyor geçmiş - içimizin ezikliğini- 
-Söyle sevgili/neden ağrıma gidiyor yüzümdeki son aydınlık- 


