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TELEVİZYON ÇİLESİ

bir zavallı, bir masum için kabul
zamansız geliyorsun üzerime, sınırsız
Coca Cola ya da Algida – birinden biri
fark etmez. buz kesti diyorum buz kesti
ben bir televizyon bağımlısıyım. kabul
ateşler içinde eriyip değişmem gerekir

susmak birtakım sorulara cevapsa ki cevaptır
boyun eğmek, biat etmek de neyin nesi
onun kardeşi mi... gözlerimi kaçırmakla meşgulüm
sponsorum da yok – gayri safi aşklar tanrı aşkına nereye
koşar adım cumburlop yatağa mı
kabarcıklar içinde gülüyorum, dalgalar içinde soluyup

hangi haberin yalanında kayboldum, güler yüzünde hangi filmin
yuvarlanıp bata çıka; aptal aptal... ağır aksak
kaç bilinmeyenli cinayetin denklemiyim şu an
Nat Pinkerton mu oldum, Arsen Lüpen mi
cesaretlerim nerede; ya ihanetler, hırsızlarım da kayıp
kriminal yalanlarıma ne demeli... bırak... karıştırdım yine de

        >
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en iyisi köpürtelim biz onları, mayalayalım... sonra...
sonra katilleri ararken dövelim mi sanıkları
ama ben sanıklardan yana olursam peki
hafiften bir sarsıntı... maç mı, dizi mi, belgesel mi
seç birini bakalım... ben bir televizyon bağımlısıyım
kabul. büyük şehirlerde açılan kasabalarda kapanan

şemsiye gibi muhafazakâr; rüyalar ve bulutlarla arası iyi
güneşli günler de cabası. algılamak sıfırlamak her şeyi
bağımsızlık, ki bunun neresinde... beynimde mi sanki
kalbimde mi, yoksa bağırsaklarıma mı zimmetli
bir sifonun içinde mi. ben yine yoruldum işte
eridim bittim kirlendim

yatıyorum... televizyonu kapatmam gerekir
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ÇİZGİ ROMAN SEFASI

ister Kinova yalnızlığı, ister Red Kit hovardalığı
ne derseniz deyin, unutmayın sakın
Tom Braks, Çelik Bilek ve Pekos Bill
kadınlara karşı hep duyarsızdı

oysa Karaoğlan ve Tarkan, her gün tekrarlanan
yatak başı gençlik harekâtından farksız
zamanın çıngıraklı açlığında koynumuza
girmiş avucumuzda kavrulacaktı

anlı şanlı silahşör Tommiks bile, hayret... üstelik yüzbaşı
yeri geldiğinde, ne kadar da utangaç değil mi
dedirtip, nişanlısı Suzi’yi bir punduna getirecek
o ağacın altında o biçim halledecekti

bırakın memeler özgür kalsın... yuvarlansın debelensin
yerçekimine inat, kalçalar on x dokuz yürüyor ya
farz edelim ki Zagor geliyor; bara girdi, girecek... girsin
ne içki ne kadın, biliyor musunuz tık yok

        >




