pardon
önemli değilse devam et
anlat biraz bahset
bir şeyler var bir şeyler
seni bana uzak kılan bir şeyler
boşver olur öyle şeyler
canın sağolsun
ama neden konuşmuyorsun
bak ben konuşuyorum
e canım sen de konuş biraz
yorma beni anlat biraz
mesela biraz ailenden bahset
mesela mesela ııım herkes ailesini sever sanırdım küçükken
yani hala severim tabi ailemi babamdan bahsetmeyi
sen de bahset biraz
mutlu musun istanbulda huzurlu musun
ne biliyim merak ediyorum
fakülteye gelmediğin günler nereye gidersin
ya da işte en çok hangi filmi seversin
anlat biraz
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derse gelince söz alır konuşursun
sesin sıralara çarpa çarpa gelir sesin
yaşasın sesin
yaşasın küt saçların
ceyhanlı bir kuruyemişçinin kızısın
yaşasın stalklamak seni
yaşasın antep fıstıkları malatya kayısıları
yaşasın raflara doldurulmuş olmanın verdiği huzur
huzur dediysem huzurlu olmak ezikliktir klişedir bayatlamaktır
tüh büyük laf ettim bakın kurtaralım
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dır dir eklerinden dünyayı genç şair arkadaşlarım
bırakın hayatı çözmüş ayaklarını
hata yapalım ağlayalım zırlayalım
yaşasın tüm hatalarım
bak şimdi bir hatamı anlatacağım
ailecek evet aile olmanın verdiği gururla
iki senede bir koli bantladık
adamlar geldiler doldurdular kolileri kamyona gittiler
peşlerinden gittik
yürüdük
yürüdükçe ışık çıkartan
cırt cırtlı ayakkabılarım ile yetişemedim kamyonun hızına
kaldı her lojmanda üç beş arkadaş
top oynarken benden olanlar benden olmayanlar
herkes ne iyi herkes ne güzel
sonraları ordan burdan kız erkek bir sürü arkadaş
canım benimler naberler nasılsınlar
teşekkürler
herkes ne iyi ne de güzel
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ne demiştim hata demiştim
yani ben şimdi aslında
hata olduğunu bile bile
montumun cebimde saklıyorum sana yazdığım şiiri
fakülteye götürüyorum kantinde oturuyorum kafelere girip çıkıyorum
dergiye gidiyorum hakan abiye okuyorum
o işler öyle olmaz diyor
olsun biraz da öyle olsun

Bekir Halit
Özgeçmişim:1995 doğumluyum kabataş erkek lisesinde yatılı okudum marmara hukuk fakültesinden yeni mezun oldum.Yaklaşık bir senedir şiire ilgi duyuyorum şiir ve yazılarım fayrap dergisinde yayınlandı.şimdilik özgeçmişim bu kadar.
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