Seçil A. SEÇİL
SessiZ SahiL.Com

VE BİZ BİR SOL YANI EKSİK ANNELERİZ
Bugün anneler günü..
Ve biz bir sol yanı eksik anneleriz..
Her ne kadar bu günü eksik yaşasak da,
Evlat acımız bir kere daha kanata kanata acısa da,
Bizler anneyiz...
Evlatları cennet kapısında bekleyen,
Her günü onlara yaklaşma sevinci ile yaşayan anneleriz...
Buruk olsak da,
Bir çoğumuz geride kalan yavrularımıza hala anneyiz...
Acısını içine gömen yüzünde acı ile karışık tebessüm eden,
Sol yanı eksik,
Canı yarım kalmış olsak da, ANNEYİZ....
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BUGÜN ANNELER GÜNÜ
Sensiz kaç gece oldu..
Kaç sabah oldu kuzum..
Sensiz ilk anneler günü
Daha kaç anneler günü olacak sensiz...
Nasıl dayanacak yüreğim bu sensizliğe..
Kuzum çok özledim seni
Kokunu özledim,
Gülüşlerini özledim...
Gel desem gelemiyecek kadar uzaksın
Ben gelsem gelemiyecek kadar çaresiz..
Annemmm dayanmıyor yüreğim sensiz...
Bak bugün anneler günü ben eksik sensiz...
Çok özledim annem seni..
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EVLAT NEFESİMDİR
Gülgün Solmaz
07.01.2014
Evlat candır
Yüreğimi yaşatan heyecandır
Öpmeye kıyamadığım
Koklamaya doyamadığım

Sarılıp bir nefeste
İçimden çıkaramadığım..
Evlat ciğerparemdir
Gözümden sakındığım
Arkasından baktığım
Hasretinden yandığım
Uykusuz gecelerimde andığım
İçimden hiç çıkarmadığım..
Evlat yüreğimdir
Gözyaşında beraber ağladığım
Bir şey olduğunda yandığım
Yokluğunda sessizce sayıkladığım
Uğruna ağıtlar yaktığım
Canımdan can kopardığım..
Evlat aşktır
Aşkların en büyüğü
Sevdaların son düğümü
Gönül telinin bülbülü
Yüreğimin tek sümbülü
Onsuz gecelerimin gönül sözü..
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KUZUMA
Kalk o kara topraktan kuzum...
Gel yine annenin kucağında uyu,
Elli kere tepikle üstündeki yorganı
Elli kere kalkayım örtmeye,
Çok özledim kuzum ben seni
Yakışmıyor bu hayat bana sensiz
Kalk annem o kara topraktan
Gel kucağıma, çok özledim kuzum seni
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ADI EVLATMIŞ
Varlığına bir değer biçemedim
Bu candan da öte bir sevgi dedim
Adına söylenecek sözü seçemedim
Ben böyle bir servet ömrümce görmedim
Dünya bir yana siz bir yana
Aşkınızdan ölünür binlerce defa
Günüm güneşim soluk kalır yanınızda
Evladın yerini hiç birşey tutamaz asla
Siz yokken ben ruhsuz bir bedenmişim

Anladımki canıma can veren sizlersiniz
Bana yaşmanın anlamını öğrettiniz
Benim için siz canımdan da kıymetlisiniz
Gözümden bile sakınırım sizi
Kanatlarımın altında saklarım kuş gibi
Dünyayı taşırım sırtımda yinede ezdirmem sizi
gözümün nurusunuz ciğerimin nefesi
Şu emanet canım feda olsun size
Saçınızın bir telini degişmem hiç bir şeye
Annen derki evlat sevgisi bambaşka
Benzemiyor asla hiç bir aşka
Meryem İŞLER
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KABUKSUZ YARA
Daha kaç kez ölür insan
Adına aşk denen bu intiharda
Nasılsa her cinayete bir katil bulunur
Sesimin gülen yanına bir ölüm daha sus
Hiç gelmeyenin gidişine inanmışsın
Kendinle arandaki köprüleri atmışsın
Tutunacak bir dil aramışsın dilsizlik değil
İçine akşam kaçmış sonbaharlar a uyanmışsın
Öldürülmüş yanlarına astığın nazalık
Ağır bir uykusuzluk geçirmekte
Günü geçmiş günler satmışsın günsüzlüğüne
Dön gel oruçlarından bir suskunluk borcun kalmış
Adressiz bir gün daha geçmiş kapından
Bir kendine harammış iyi yanın
Hiç bir silah kendini vurmaz
Bu yaradan sana kabuk çıkmaz
Ve daha kaç kez ölür insan
Adına aşk denen bu intiharda...
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