
Akıllı derler aldır
Deli derler aldırma
Derler’i öngörürsen
Yok bakarlar adama

Derler’i songörürsen
Deli derler adama
Sen derler misin, ya da
Deyen misin, de bana

Özdemir Asaf

Anla



Değişik
Başka türlü birşey benim istediğim
Ne ağaca benzer ne de buluta 
Burası gibi değil gideceğim memleket
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava
Nerde gördüklerim, nerde o beklediğim
Rengi başka, tadı başka
Bir başka yolculuk dalından düşmek yere
Yaşadığından uzun
Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere
Ağacın yüksekliğince
Dalın yüksekliğince rüzgârda
Vardığım çimen yeşilliğince
Can Yücel



Alaturka
Çık benim şair tabiatım, çık orta yere
Fakir güzelinden söyle
Hasret ateşinden çal
Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle.
Hep bilinen şarkılar gibi olsun
Hani, dil-i biçareden
Sun da içsin yar elinden
Yani bilinen şarkılardan olsun.
Yeni sözler arama nafile
Derdim yeni olsa anlarım
Gel, hazırından söyle bu akşam
Üzme yetişir, üzme firakınla harabım.
Sonunda ah çekeriz derinden
Kim anlayacak sahiden olduğunu
Sen söyle yalnız
Zülfündedir baht-ı siyahım bestesini
Dede’den. 

Melih Cevdet Anday



Ah Neydi Benim Gençliğim
Nerede böyle hüzünlenmek o zaman;
Đçip içip ağlamak,
Uzaklara dalıp şarkı söylemek;
Hafta sekiz ben eğlentide;
Bugün saz, yarın sinema,
Beğenmedin Aile Bahçesi;
Onu da beğenmedin, parka;
Sevdiğim dillere destan;
Sevdiğim,
Meyil verdiğim;
Ben dizinin dibinde elpençe divan,
Samanlık seyran.
Nerde,
Nerde,
Nerde böyle hüzünlenmek o zaman!
Orhan Veli Kanık



Bedava
Bedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava

Orhan Veli Kanık



SEVGĐLERDE
sevgileri yarınlara bıraktınız
çekingen, tutuk, saygılı.
bütün yakınlarınız
sizi yanlış tanıdı.
bitmeyen işler yüzünden
(Siz böyle olsun istemezdiniz)
bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi
kalbinizi dolduran duygular
kalbinizde kaldı
siz geniş zamanlar umuyordunuz
çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek.
yılların telaşlarda bu kadar çabuk
geçeceği aklınıza gelmezdi.
gizli bahçenizde
açan çiçekler vardı,
gecelerde ve yalnız.
vermeye az buldunuz
yahut vakit olmadı
Behçet NECATĐGĐL



NE ÇIKAR

ATEŞBÖCEĞĐ SANSALAR BĐZĐ…



Düşünüyorum da,

Sanırım en büyük korkumuz olduğumuz gibi 

görünmek...



Yumuşacık kalbimizin fark edilmesi, 

Naif yönlerimizin keşfedilmesi,

Cesaretsizliğimizin anlaşılması, 

Korkularımızın paylaşılması,

Sanki zarar göreceğimizin en büyük işareti…



MÜZĐK: KITARO (Theme from silkroad)

Düzenleme: Canan MANAS

Şiir: Rabindranath TAGORE (1861-1941)
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Yumuşacık kalbimizin fark edilmesi, 

Naif yönlerimizin keşfedilmesi,

Cesaretsizliğimizin anlaşılması, 

Korkularımızın paylaşılması,

Sanki zarar göreceğimizin en büyük işareti…



Kabuklarımızın altında kendimizi saklamakta ne kadar da 
ustayız

Ve ne kadar güçlü korunuyoruz kalkanlarımızın ardında

Hissedilmeden, el değmeden, sevgimizi göstermeden 

Deniz minareleri, midyeler, kirpiler ve kaplumbağalar gibi.



Sahi koruyor mu bizi çatlamamış sert kabuk?

Kimse incitemiyor mu duygularımızı, inançlarımızı, 
benliğimizi?

Yoksa zarar mi veriyor bu ürkeklik, bu kabuk bize? 

Hissettiklerimizi gölgeliyor, yansıtmıyor mu gerçek 
kimliğimizi? 

Duygularımızı bastırıyor, el ele tutuşmamızı engelliyor mu?



Eğer bir yıldız gibi ışıl ışılsam ve bir yıldız kadar parlak…

Ne çıkar ateşböceği sansalar beni? 

Belki…

En hoyrat yürek bile ateşböceğinin o uçucu, masum, sevimli 
çocuksuluğuna el kaldırmaya kıyamaz?



Güçlü kapıların arkasına kilitlemesem kendimi,

Korkaklığımı, sevgi isteğimi,

En insani yönlerimi kayıtsızca sunabilsem………



Oysa bir görebilsek bunu
Kalmadı böyle insanlar demesek

Güven duygusuna bu kadar muhtaç olmasak
Kırılmaktan korkmasak 

Yaralansak
Ne olur bir darbe daha alsak

Yeniden açsak kendimizi, atabilsek kabuğu
Denesek
Risk alsak
Yanılsak

Fark etmez... 
Tekrar, tekrar bıkmadan denesek

Ve kucaklaşsak yeniden…
Tıpkı eskisi gibi

Ne olduğunu anlayamadığımız o 15 yıldan öncesi gibi



O zaman fark edeceğiz
Ne kadar özlediğimizi birbirimizi

Neler biriktirdiğimizi, kaybolan değerlerimizi ne kadar 
özlediğimizi…

Beraber geldik beraber gidiyoruz oysa 
Vakit az paylaşmak, sarılmak için

Yaşadığımız coğrafya zor, şartları ağır
Yüreği daha fazla küstürmemek lazım

Sırtımızda ağır küfeler, her gün katlanan
Ve koşullar bir türlü düzelmeyen

Sevgiye çok ihtiyacımız var…



Ufukta kara bir kış görünüyor…

Ancak birbirimize sokularak atlatırız o günleri…

Kırın o sert, o ağır kabuklarınızı

Kurtulun bu yükten…

Korumuyor o kabuklar, aksine zarar veriyor bize

Yalnızlığa mahkum ediyor bizleri



Hem…

Hepimiz bir yıldızız…

Ne çıkar ateşböceği sansalar bizi…


