Her Yer Gokyuzu

Yillar once buyukannemin bahcesinde
uzandigim bir gun, dayim Big, bana ne
yaptigimi sormustu. Ona gokyuzunu
seyrettigimi soyledim. O da Yaniliyorsun
Lennie, gokyuzu her yerde hatta
ayaklarinin dibinde, demisti. Baktigim her
yer gokyuzu, dogru... Aciyi da, uzuntuyu
de sevmistim nedense ve her ikisi de
gokyuzundeydi... Ben nasil bakarsam, o da
oyle gorunuyordu gozume... Peki ya
uzuntu! Uzuntu, sandalyelerin bizi
desteklemeyi, aynalarin bizi yansitmayi,
duvarlarin bizi korumayi unuttugu bir evdi.
Uzuntu, biri kapiyi her tiklattiginda ya da
zili her caldiginda kaybolan, en ufak
ruzgarda havaya ucan, herkes uyurken
kendisini yerin dibine gomen bir evdi.
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