Hayriye ÜNAL

Kasıt
parmakuçlarımdan akan gizli ülkede
yaşayan bir arslan var
taşan bir arslan
ben gürültüyle dilin dışına sürüklendikçe
dümen benden çıktıkça rota silindikçe
aslanım bak hastalandım
bu gergin ipin ucundaki ağır balığı
çekemedim kendime
minnet ve alacak işareti olarak
benim oluşunun bilgisi sentaksa gömülmüştür
kaybedilmemiş bir meydan muharebesi
kaybedilmemiş bir ikili çatışma
olmamış bir dalavere edilmemiş bir sitem
gitarın tellerinde boğulan ölü kuşun falını görmüştüm
yolları, atları, muratları görmüştüm
şiirle dolmuş fakat bir tahtanın üstünde uyuyakalmışım
son mecalimle
bir tabutta uyanmış
bir celsede yaşamış ve bitirmiş
sana kızmasam benikızsam dünyayı kımıldatsan
birkaç santimetre ileri
var mı açık görüş -tam bugün
tahammül sınırlarını zorlayan hapislerde
açığa çıksam açsam havsalamı
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gözlerimi tamyukarı baksam
görür müyüm yüzünü
sen o an bulunduğun yerde bir buluta baksan
tam bugün
temmuzun yirmibiri
dün otuz ceset çıkarıldı halkımdan
kamuoyuna saygıyla duyuruldu
sevki ve otopsisi itinayla yapılacak
aileye sabır ölene rahmet dilendi
sabır ve rahmet verili iyi şeyler, hep dilenir
aynı kiplerde belli kalıplarda çekilir
değişmez sözler olarak
komşuya “günaydın” der gibi neşeyleall the world green’i mükemmel söylerken
şu bizim tom
-kimliksiz evlere yas
kalbime sesin
indirilir ………………… çocuklar
vurabilir bir topa sevinçle benim dilime vurur ölü ahtapot kıyıya
z diskleri ışığı geçirmezler
her yerin ötekileri yanılgılarla dolanlar yolculuk hayali kuranlar
baktım ve gördüm
dağılanı unufak olanı geçmekte iken cereyan gibi ince
eşyanın içinden
hayatı
uyandıktan sonra eşyalara bakıyorum uzun uzun, ben selma
yarı metallerin çıktığı toprakta
kral mezarlarına yakın bir yerde
mermerin deşildiği şekle girdiği eşikte kesik
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ateşlediğin an pişmandın tüfeğini
derenin kıyısında çıkarmıştım kurşun geçirmez yeleğimi  
sana baktım aşkı gördüm
uzağı gördüm, daha iyi yaşandığına dair bir kanaat varsa o yerleri
camdan duvarlar sokaklar insansız hayat orda daha akışkan
denen yerler, kasvettir belirleyen rüyalarımı
sana baktım acıyı gördüm
insan kütlesinden ayrılır gibi bir parçası, koparıldım
kopmuş bir birim duvarda iz tarlada çıkmamış tohum
olarak sana baktım
yarı saydamdın
iyi ruhların çağrılmasında çalıştırılmıştın
biraz ısındığında reçine kokusu duyulurdu ortamda
hafif maddeleri -bencileyin,
kendine çektiğin gözlenmişti
ve sakinleştiriciydin boynumda takılıysa kolların
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