Ömer AKSAY
OCAKTA PANİK
Kan basıncımdaki değişkenliğin nedeni madende ölenler
ölmeseydiler kurtulacaklar mıydı acaba? Ölümden
ölüm teknisyenin elinden onları kurtarabilmek için
beş ölüm günü bile yetmedi. Kurtarmak mı
yapılacak en son işten onları, kurtulmak mı
daha zor mücevherat sandığımız
teferruatından geçimsiz ömrün
bir işçi, kurtulan bir işçi: bu, yapılacak en son iş
diyordu, bu: ocakta çalışmak ve recepte ölmek
yapılacak ilk iş hangisi ola ki, herkes perperişan
kimler kurtulmuş en son işi yapmaktan
hayat mı, ölüm mü, hangi bileti seçersem kurtuluş?
Ha yerin üstü, ha yerin dibi Son Durak
Aya Dimitri Kilisesi: Tatavla.
Bunların işçiye ne faydası dokunur, önüne sersem?
Nasıl olursa olsun, maden ocağına iniyor ölüm meleği
kütle hâlinde kömür meteor tozu yapışkan toz
terini siyah mendiline siliyor ölüm meleği beyaz bir sim
beyaz altın yaldızla karbonmonoksit birbirine karışıyor
ölümün meleği kurtarıcı olarak orada
insanları kömür tozundan arındırmak için ocakta
ancak DUA testiyle kimlik tespiti yapılabiliyor
hepsinin uzantıları var ekleri
dışarıda bekleyen eklentileri kurtulamıyor bir türlü
şimdilik onları melek ihmal ediyor.
Facia diyor televizyon, maden faciası
nasıl bir facia, neye göre facia
karbonmonoksitle ne ilgisi var meleğin
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ne ilgisi var işçinin ölüm madeniyle
bir şeyi ihbar ediyor ölüm meleği, acaba neyi
kime, ne kadar
bin beş yüz te le’ye ne kadar
karbonmonoksit alınabilirse o kadar
çocuk genç yaşlı düğün ekmek okul çanta baret
çizme beyaz eşya siyah gelinlik
işverenden karbonmonoksit
ocaktan en son kurtarılan üç yüz birinci işçinin
ölü bedeni bir muska patrondan
ruhuna melekten başka sahip çıkan yok
işçinin ruhunu kurtaran ölüm meleği
porto şarabının kavissiz oluşuna dair
hiçbir açıklama getirmiyor bize
onu sadece sezgilerimizle biliyoruz
henüz kömürleşmemiş dimağımızın
üzerindeki sezgi alıcılarıyla, kaldıysa eğer
biz kurtulmayı bekleyenler.
Ölüler yağmur duasına çıkıyor, bu bir metafor değil mi?
Kan basıncımda statik ortama bağlı bir kalınlaşma
bilinci bunaltan kapalı havayla
temasımı kesiyorum, dua eden ellerim, o anda
durum geçici olarak düzeliyor.
Ölüler gibi saydam karakterde değiliz, arınmıyoruz
ölülerden daha mat engelleyici bir kabuk üstümüzde
biz kurtulmayı bekleyenler.
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