
(Seite 67)

Sevgi ve ölüler (Die Liebe und die Toten)

ağzın içki ve çikolata tadında,
seni öpüyorum, sana göstermek istiyorum;
atalarımızla olan albümü.
Sakin, göstermenin zamanı,
mum ışığı titriyor, bluzumun düğmeleriyle uğraşıyorken,
albümü açıyorum.
Hepsi öldü, hepsi burda toplanmış.
Bu L. bu V. ve bu T. onlar yaşlı, genç,
bacaklar ayrık duruyorlar, gülüyorlar, bağırıyorlar sessizce,
şansı sıkıca bakışlarında tutuyorlar.
Ve can çekişiyorlar, burda tutsak hayran kalmadan.
Temiz hava içeriye giriyor, çiğden ıslanıyorlar.
Ve bu L. ve G., o onu öpüyor,
senin beni şu an öptüğün gibi ve ardından
ışık saçıyor calıların arasından.
Ve bu M., hep şunu söyleyen,
yukarıdan her şeyi göreceğim. Görüyor mu acaba,
biri benim sol göğüsümü sıktığını, onun
şapkasına gülerken.
Solgun yüzün, sarılıyorum sana, onlar sadece ölü.

———————————————————————————————————————
(Seite 26)

Kenarda (Am Rande)

Gün son tramvayla 
ayrılıyor: vagon kondüktörsüz
Sessizlik. Elektrik telleri rüzgardan seğiriyor
cilalı kulpların parladığı gibi
Otomatik konuşma tesisatı.
Pencerenin arkasında duruyorum.
Karanlıktan kim geliyor?
Gece satıcılar.
Allah ve güller ile, kimsenin istemediği,
meyhaneden meyhaneye gidiyorlar, hepsi ince
ve farklı dillerde.
Gecenin kadınları hazır:
teselli renklerin içinde, selamet ordusu gibi
yaklaşıyorlar.
Ama dikkat: böğürtlen çalıların yanında,
şapkanın altında biri yatıyor
rahatsız edilmeden rüya görmek isteyen.
Yapraklar üzerini örtüyor
yapraklar: güvenilir dilsiz kelimeler.
Uzağı görürsün
gözlerini ardına kadar açarsan
ve kalp atışı duyarsın,
çarşafların üzerinden dönenlerin.
Karşıdan iki göz üzerimde.
Sessizce dediğim: inşallah ve amin.
————————————————————————————————————————



(Seite 50)

Mektup (Der Brief)

Onu kaybettim. Postahane yolunda,
taahhütlü yollayacaktım onu,
kaybolmaması için.
Tekrar bir tane yazmalıyım,
aynı kediyi bulabilir miyim ki, beni izleyen?
Aynı kokulu mumu? Aynı kelimeleri
bulur muyum? Bilinirki uçup giderler.
Ne yazdıysam,
tekrarlarım ben,
mumun geri kalan sıcağı hala var, kedide
avdan eve dönecek,
kelimeler küçük kuşlar gibi sahilde toplanıp
geri uçacaklar.
Sana yazacağım
bu samimi duyguyla, var olan.

—————————————————————————————————————
(Seite 123)

Bazen (Manchmal)

bir pencere açarsın, kafanı çıkarırsın,
biraz ıslık çalarsın aynı ölçüde, birine el sallarsın,
ağlayan ve birden vızlıyor o,
içeriye uçuşuyor, bir hikaye,
kapının önündeki dışarısı gibi rengarenk, hayretler içeresinde,
bir şey olduğu için ve rengarenk olan o
kağıdın üzerine yolunu yapıyor.
Ve bazen bütün pencereleri açarsın,
kafanı dışarı çıkarırsın, hiç bir koku girmez
içeriye,
hiç bir tüy bilmez,
ve bir hikaye, ince oyulmuş
uçar, uçar tüm pencerelerin önünden.

——————————————————————————————————————
(Seite 7)

Şiir kağıttan ayrılıyor
Havaya uçuyor
Zebra çizgili ayakkabılarının içinde
ağır meselinin üzerinden bırakıyor
eskimiş ünlüleri değiştiriyor
Kayıp a’yı ve l’yi topluyor
Ayakkabıları iz bırakıyor
toprak onu çekiyor
uzakta olan aydınlık
bazen sendeliyor
havuzda olan bir bulutun üzerinden
toprak onu tutuyor 
Virgülsüz gidiyor şiir
kıyıda yürüyüşte olan bu ruh



——————————————————————————————————————————
(Seite 89)

Özgeçmiş (Lebenslauf)

Yarım bi
sayfada
kağıdın
DİN A4
yetti mi
Bir şey unutuldu mu?
Gizlendi mi?
Hayatın koşturmacası
Hayat için koşturmaca?
Okuyorsun onu
arkadan öne
Şimdi kendi hayatını
daha iyi anlıyorsun

—————————————————————————————————————————
(Seite 94)

Oyun (Das Spiel)

Vuruyoruz biz
küçük topa
azimliyiz
sağ sol
ve hep
ağın üzerinden
Hava bağırıyor
masa
Biri ona 
şarkı söyleyecek
İstemeden
Ya da isteyerek 
Kafa hedefe alınıyor
Hayat 
bir ping pong
——————————————————————————————————————————
(Seite 95)

Herkes kendine
bir bulut
indiriyor
İyi kanlanmış
bir bulut
tok kokusuyla
ve gör
herkes
kolayca
hareket ediyor
günün arazisinin
sınırında


