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Ali SALİ

doğdun, hoş geldin,
elinle, yüzünle, gözünle, kalbinle
doğdun, güzel,
doğdun güzelledin, hoş geldin

****

dokunma, ağlasın,
bırak elleme
bu senin sevmediğin ağlamak değil
bu derin kuyuda yaşamak,
gördüğün
deme, kuyudan çekip çıkarsam seni
seni sevmek korkunç
seni sevmek gümrahlığı kalbimin

****

ben dağ başlarında. ben rüzgârın zikrine meftun. ben soluk 
soluğa tomruklara sırtını vermiş. sonra uykusuz. sonra bungun. 
ve daha soluğum karışırken rüzgârın hatırlamasına dağ 
başlarında, birden karşımda hatırası zikrin. yüzünde zamanımın 
çizgileri. yüzünde çiçekler. yüzünde kan izi kuyudan kalma.
birden karşımda beliriverir ormanın sesi. ellerinde eski 
bahçelerin şarkıları. ellerinde buğday. ellerinde toprak izi. 
ellerinde su. gözlerinde binlerce ordu.

senin nereni anlatmaya kalksam
yarıda kalmış bir düş
hafızaya rabtedilmiş hatıra kırıkları
gelirdi akla
sonra eksikler
zikirde eksikler olurdu hep

Ellerinde Eski Bahçelerin Şarkıları
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sustum
ben yağmuru severdim
bana yüreklere ateş yakan kocaman
kocaman yapraklı dalları sorardı
rüzgârın hatırlattığı
ağladım
ben yağmuru severdim
gözyaşlarımdaki çimen renkli ışıklarına takılırdı
hıfzındaki resimler
bakar
ve eteklerine dökülürdü görüntüler
uzun dalgınlıklar hâlinde

havada yağmur vardı, çıkınımda seller. yıkıp geçiyordu, tutup 
sadağımızda sakladığımız çakıl taşlarına veriyordu telkini. 
telkin yetmezdi eteğindeki çiğdemleri saçına karıştırmaya. 
gözlerindeki binlerce orduyu dağıtmaya piren çiçeklerinin 
rengini salsam. ıtırlanan gece yeter belki ağzımızdaki cam 
kırıklarını feyizlendirmeye. piren çiçeklerinin kokusu karışır 
saçındaki güz çiğdemini kızartmaya.

ben yağmuru severdim, selleri görmemiştim hiç.

****

saçları kül suyuyla tarazlanmış kızın gözleri buğulu,
dumanlı
gözlerin senin dizlerimde bağ bırakmaz
binlerce ordu tuzak kurar alnıma
atlarıyla üzerime yığılır gözlerinden
umrunda değil karanlık
umrunda değil
umuda çağrılması mülteci bedenimin
menekşeler büyür içinde, çiçekler
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baktıkça dağları bozguna uğratan
ve her çiçek bir yangındı senin bahçelerinde
yorgundum, akan kanımdı tuzlu sulara
barut yüklü gemilerine tutundum
tut beni
tutsak oldum,
agora’nın erkek pazarlarında sana satıldım
al beni

bir gün dağılır bu yağmur bulutları. biter bu kör yaşamalar. 
durulur sular, durulur gök. koyun gözü çiçeklerinin 
sıcaklığı siner ellerine. ellerinin sıcaklığında nisan sabahları 
tomurcuklanır. nisan gibi sabahlar başlar.
binlerce ellerin şimdi yanımda. durma, ört, taşlarda yosun 
bağlayan küskün yalnızlığıma güvercin kanatlarını. bir gün 
dağılır bu yağmur bulutları. biter bu sancılı hayat. biter bu 
eksik yaşamalar. ordularının otağı olur bakışların. nefesinin 
sıcaklığında, nisan benzeri sabahlar başlar.

*****

bu bıçak
kahrolmuşluktan kalma bir bıçak
gülünce
gözlerime karanfil taneleri saçan bıçak
hadi in yağmuru andırarak yağmala yüreğimi
gözlerindeki binlerce orduyla
yorgun gözlerimi uyut ocakbaşında
ocakbaşında uçsun
ağaç dallarına delice, susmuşluğum
hadi in yağmur niyetine yüreğime
saçlarını al
sonra bırak rüzgâr uçursun zikir niyetine
sen gözlerindeki orduları bana çevir
susarak


