
NOMULI ŞİİRLERİ – 2018-2021 ARASI 
 

Nomuli dilinde 2018-2021 yılı arasında yazılmış şiirleri kapsar. Bazı şiirler eski olduğundan gramerde 
değişmiş ufak noktaları da görmenize(yeni eklenmiş bazı harfler ve gramer kuralları mevcut.)nomuli 
kelime hazinesini ve evrimini de görmenize yardımcı olur. Nomuli’nin 3 yıl içerisindeki yolculuğunu 
çok net bir biçimde görebilirsiniz. Şiirler karışık biçimde verilmiştir ve hepsi mustafa kaptan tarafından 
yazılmış şiirlerdir. 
 

NOMULI VE ANLAYIŞÇILIK KONULU ŞİİRLER 
 

Anlayışçı nizam marşı: 
 

dünyaya gerekliyse yeni bir nizam 
bu mutlaka anlayışçı nizam 
eski paradigma bitmeli 
dünya bir cennet olabilmeli 
ırk yok, ayrım yok, savaş yok 
ancak var sevgi ve empati 
tüm insanların kökeni bir 
dinsel veya değil 
tek gezegen tek ırk tek bir gelecek 
bu dünya muhtaç artık ortak bir dile 
ortak bir dil temelinde 
karşıdakini anlayarak 
dinleyerek öğrenerek 
değişim gelir 
insanlar bir gün elbette 
diyecekler neden bu kadar biz 
hata yaptık ki 
israf yok, kölelik yok 
tasarruf var teknoloji var 
dünyayı bekleyen müthiş bir 
istikbal var elbette 

mundek lipazus nova öna ordo 
tso absolete komprenudanordo 
anva partaşemo mes fini 
mundo öna kaveno mes estebli 
êrquho lai, sekemo lai, gerro lai 
elune ari amo van impedo 
entegra hemma orjano öno 
riligonaka vaut io 
öna planeto öna êrquho öna futuro 
komena linguo sakanez 
kontrezulen komprene 
audege lerene 
kanbo venire 
hemmo öna tako albede 
diçises de go nino 
mistakumite min 
spenço lai, şalivo lai 
ertumo ari, dehnaşero ari 
mundon evita teriva öna 
futuro ari albede 

 
Çıldıracaklar: 
 

gelecek bizimdir 
kanıyla canıyla 
yıllara inatla 
boş sözlere inatla 
 
çıldıracaklar çaresizce 
nizamımız ve lisanımız 
ezip geçecek onları 
sessiz ve derinden 
 
geri planda görünmeyerek 
yankılanacak yürüyüş sesleri 
sanacaklar nizam yok 
bilmeyecekler nomuli besler onu 
 

Ḟuturo ninai 
Saŋese ganese 
ieharrek testartese 
empta diççek testartese 
 
nedenises akre 
ordos an imos 
kraşe besiselen 
asne van teveç 
 
retra pelanez avdate 
ekatise pedsonne 
mentises ordo lai 
aşrises nomuli feirehen 
 



yeni bir kavme gebe bu dünya 
iyi insanlar kavmine 
son nefese kadar 
sevgi ve umutla 

nova öna kavemek ehemlo hes mundo 
iega hemma kavemek 
exine fina nepeşo 
amo van esperese 

 
Nomuli olmadığı zaman 
 

ağaçlar konuştuğu zaman 
balıklar yürüdüğü zaman 
ay'a günlük kıyafetle gidilebildiği zaman 
işte o gün nomuli olmayacaktır 
 
bozuk bir saat her an doğruyu gösterdiği zaman 
etler ağaçta yetiştiği zaman 
çocukluğun hiç bitmediği zaman 
işte o gün nomuli olmayacaktır 
 
erkekler doğum yaptığı zaman 
halaların bıyıkları olup amca denildiği zaman 
köpekler dua ettiğinde gökten kemik yağdığı 
zaman 
işte o gün nomuli olmayacaktır 
 
nomuli karşıtları nomuli var olmasın dediği 
zaman 
dilekleri beyhude olacaktır onlar 
dinlenmeyecektir 
nomuli onları gömecektir ve var olacaktır 
ama nomuli karşıtları mezarda olacaktır. 

arebbo sabteme 
fişşo peditteme 
lunek omaka gevese irateblitteme 
hino gex ome nomuli anestisei 
 
kesra öna horilo ker momente korekte 
iseritteme 
atto arbez ioteşitteme 
di litaro kej finitteme 
hino gex ome nomuli anestisei 
 
maskullo nasjumitteme 
bâhatte tesihhe este bafrato diçatitteme 
kelebbo duenumatteme şomeç osteo 
pluvitteme 
hino gex ome nomuli anestisei 
 
kontra nomuludanno nomuli laue diçatteme 
eleddes tvalisi teho udegisei 
nomuli komiselen an arisei 
ese kontra nomuludanno gravezisesi 

 
Ortak dil konuşulduğunda marşı: 
 

ortak dil konuşulduğunda 
dünya dolacak huzurla 
açılacak zihinler çiçek gibi 
 
ortak dil konuşulduğunda 
olacak bahar nomuli için 
yeni bir his dolduracak içeriyi 
 
ortak dil konuşulduğunda 
mutlu olacağız güleceğiz 
güneş açacak ay parlayacak 
 
ortak dil konuşulduğunda 
insanlar bir dakika diyecek 
sonra oturup düşünecek 
 
ortak dil konuşulduğunda 
farklılık zenginlik olacak 
eski hatalar bitecek 

komenimo sabattemez 
mundo sibise uzirese 
aperatise zakko floroide 
 
komenimo sabattemez 
meise sprango por nomuli 
öna nova sento tesbise intron 
 
komenimo sabattemez 
Kevisos ridisos 
ai solo aperise ai luno luxise 
 
komenimo sabattemez 
hemmo öna menoto diçises 
poste sede mentises 
 
komenimo sabattemez 
filag rikesise 
oltena mistakko finise 



 
ortak dil konuşulduğunda 
iletişim yükselecek 
dünya anlayışla dolacak 

 
komenimo sabattemez 
koneveşo hahise 
mundo sibise komprenese 

 
Yaşa nomuli marşı 
 

yaşa yaşa nomuli 
ortak dile giderek 
yeşil beyaz lacivertle 
daima gülümseyerek 
 
yaşa yaşa nomuli 
boz yanlış düzeni 
anlayışçı nizamla 
tabuları devirerek 
 
yaşa yaşa nomuli 
bitir önyargıyı 
ademoğlu olarak 
ırkçılığı bitirerek 
 
yaşa yaşa nomuli 
senin karşıtların 
bilmez kıymetini 
neyi bilirler ki? 
 
yaşa yaşa nomuli 
yıllara meydan okuyarak 
sağlam olarak ayakta durarak 
asaletle yürüyerek 

vitia vitia nomuli 
imeşek irteme 
grüno, haluvo van iblüese 
kerteme ridene 
 
vitia vitia nomuli 
kesria ni furenordo 
komprenudanordese 
debbon rive 
 
vitia vitia nomuli 
tefnia pelison 
ademsuno este 
êrquhudon tefne 
 
vitia vitia nomuli 
tua kaniterro 
aşrires valan 
gon şerires min? 
 
vitia vitia nomuli 
ieharrek ploçatume 
krete pedez kefe 
benbale pede 

 
Sen tarihten bir hazine 
 

sen ki tarihten bir hazine 
sen ki kültür sentezi 
doğdun 2002'de 
o zor günlerde 
 
zorbalar, mürailer 
korku yayarak gezdi 
haneler çağında 
dur dedin sen 
 
harf değiştirerek değil 
kuş dili asla değil 
kuruluşu yeni bir nizamın 
zor bir çabayla güzel hissiyatın 
 
elle tutulur sayfalar 
geldiğinde meydana 

tu min historeç öno valitemo 
tu min eskula zintezo 
nasjita detusandeez 
gex afçilommez 
 
soreppo devasihho 
meto neşre trevite 
inohhasrez 
kefia diçite tu 
 
baratero kanbume 
birdimo nevire 
istadate nova ordai 
afçilluese dursenettai 
 
manese semnebla paggo 
venteme ploçatek 



tarih yazıldı kalemle 
ve eski bir defterle 
 
uykunda hatırlandın 
tarihe sığmadın 
sessizlerin kalbindeyken 
sesin unutulmamıştı 
 
uyanış sonrasında 
sözleri kalmadı 
düşmanların cahillerin 
kesildi sesleri 
 
yaşa nomuli daima 
güneşin doğsun 
bu umutsuz dünyaya 
ışık saçsın daima 

historo sektite ketilese 
an anva öno diftrese 
 
somnahez tezkuratita 
historek askumita 
amusenne teme en liboy 
sona aporketatimte 
 
poste desomno 
diççes arsite 
mikkes, jalles 
şakatite sonnes 
 
vitia nomuli kerteme 
sola nasjie 
hes anespera mundek 
Oro semie kerteme 

 
Zorbalara cevap 
 

zorbalar sokak parsellerdi 
gayrımenkulleri paylaşırdı 
gelecek tayin ederdi zorbalar 
yafta vurur yargılardı onlar 
 
menkulleri çalardı onlar 
menkul oyuncak olsa bile 
okullara kayıt yaparlardı 
kışlalara yerleştirirlerdi 
 
ekonomik plan yaparlardı akıllarınca 
randevular alırdı zorbalar 
kara propagandaları eksik olmazdı 
zorbalar asılsız iddiaları yayardı 
 
bir gün nomuli geldi tüm zorbalıklara dur dedi 
bir dakika dedi artık borunuz ötmeyecek dedi 
her türlü zorbayı susturdu tarihi çevirdi 
hevesleri kursakta bıraktı ve kalplerini korkuttu 

soreppo ireho tepçirtes 
adşatirehhan komenirtes 
futuro temtaçirtes soreppo 
javaddo ietirtes iustesumirtes 
 
deşatirehhon şelirtes 
deşatireho ludilus ple 
lerenehhek kaidenumirtes 
farihhek ehumirtes 
 
domedrak teplanirtes zalmente teho 
enrontegirtes soreppo 
neşratesso anexirte 
soreppo amina klammon neşrirte 
 
önome venite nomuli entegra sirappek kefia 
diçite 
öna menoto diçite artige tubas akrise diçite 
ker taure sorepon teffirte historon törnite 
fedden kurskez livite van teha kareddon 
temtirte 

 
DİĞER KONULARDAN ŞİİRLER 

 
Oltayla balık avlarsın şiiri: 
 

oltayla balık avlarsın 
köpek balığını avlayamazsın 
her balık bir değil 
köpek balığı oltalık değil 
 

fişkipilese fişo kuntumira 
skualon akuntumeblira 
ker fişo anöni 
skualo alfişkipilo 
 



köpek balığı oltaya gelmemiş 
oltaya gelsede oltayı yemiş 
köpek balığı hamsi değil 
ağacın gölgesi gölgen değil 
 
sen gölgelere sığınırken 
gölgesiz kalanları düşün 
gölgesi olmayan iyi pişmiştir 
gölgede olansa hamdır 
 
armudun iyisini ayı yer 
çünkü olgunlaşmıştır armut 
peki ayvayı kimler yer? 
olgunlaşmamış olanlar yer 
 
ormanın ayısı ağaçta kayısı 
kiminin amcası kiminin dayısı 
gündüzün akı gecenin karası 
vardır bu meltemin bir fırtınası 
 
fırtına kaptanın iyisini gösterir 
kaptanın iyisi gemisine nizam verir 
yeni bir dünyaya yelken açar yol açar 
nihayetsiz yollarda yürüyen bunu ne bilir? 
 
nihayetsiz yollar başkasının yolları 
peki senin sahip olduğun yol nedir? 
yoktur senin yolların başkasının yolundasın 
ummadık taşlar başını yarmasın 

skualo avnime fişkipilek 
fişkipilek venus ple manjime fişkipilon 
skualo io hamçiho 
arba şadomo aşdomai 
 
tu esimteme şadommek 
amuşdoma maresson mentia 
amuşdomo bone meharşi 
şadomezada greji 
 
iegskalon urso manjire 
çön agrejiziti skalo 
pehbone hu manjire peon 
girajjo manjires 
 
arburso arbez abreo 
hua bafrato hua mafrato 
haluvol tako nerol nuiuto 
ari hes ventena öna ventege 
 
ventego iegkinvon iserire 
iegkinvo ordumire zalnavek 
nova öna mundek sailo aperire viho aperire 
afna vihhez mapdo con go şerire? 
 
afna vihho aliula vihho 
pehbone tua havita vihho goi? 
Lai vihha tu ven aliula vihho 
anesperita litto tetan askezie 

 
Büyüteç şiiri: 
 

büyüt ey büyüteç nesneleri 
senin adın büyüteçtir 
ne kadar güzel büyütürsün görüntüleri 
sen varsın dünya büyür 
 
çok ileri tutarsan ters gösterir 
onun adı büyüteçtir vardır o. 
büyüteç yok diyenlere teessüf edilir 
büyüteç vardır var olacaktır 

grandumia ei grandumilo obejjon 
noma grandumili 
gomektare dure grandumira vidatton 
arai mundo galire 
 
vahe avante maniraus adse iserire 
nome grandumili ari gex. 
grandumilo lai madeççek tujizukire 
grandumilo ari arisi 

 
Cahile tazim: 
 

Allahım sana sığınırım cahilin mantığından 
o cahilin mantığı gaddardır can yakar 
cahilin yargısı yakar insanı kül eder 
ateş üzerinde yürümek cahile tazimden daha 
iyidir. 
 
hayır anlamayacaklar anlayışı, sevgiyi 

Mia Allah tuk esimiro jalmentaleç 
gex jalmentalo kruli ganneire 
jaliusteso hemneire gaulumire 
fravadez pedi jalek tehheç uegi. 
 
io, netises aneton, amon 
io, netises impedon, duron 



hayır anlamayacaklar empatiyi, güzeli 
onları gördünmü kaçacaksın 
iki elin kanda bile olsa cahile tazim etme! 

tehon tu vidteme kegia 
manna saŋez pleus jalek atehhumia! 

 
Anı yaşa: 
 

kaybolan yıllar geri gelir mi? 
sordun diyelim hesabı zorbalardan 
ne değişecek bir söyle 
özür dileseler ne değişir? 
 
geçen zaman geri mi gelir? 
dün yoktu yarın belirsiz 
yaşadığın an bu andır 
şimdi vardır gerçek budur. 
 
üzülmekle endişe arasında bugün 
anı yaşa ne üzül ne endişelen 
içinden canlı çıkamazsın hayatın 
ciddiye alma o seni almadı ciddiye 
 
dün dündür bugün bugün 
doğmadan ne zaman doğacağım dedin mi? 
hani dün vardı? 
sadece bugün var. 

Lozadieharro ço revnire? 
muldita diçina kelkon soreppeç 
go kanbise öne dafe diçia 
skuzeldiresus go kanbire? 
 
ebsa temo ço revnire? 
here laite çrase abliri 
vitita momento hes momenti 
nunke ari rəlo ci. 
 
züatemese andezo ehirez hesomo 
vitia ai momento vaut io züatia vaut io 
muandezia 
intreç mugne açheblira di vito 
seriek deptia gexan deptita seriek 
 
here heri hesomo hesomi 
de nasje geteme nasjiso ço diçita? 
geḥen here arite? 
seide hesomo ari. 

 
Şüphe edermiş saftirik: 
 

şüphe edermiş saftirik 
basiretsiz sığınmış boş beleş sebebe 
yargı dağıtır aklınca hepsi hikaye 
korkak otobur bir hayvan sadece 
 
gelen vurmuş geçen vurmuş 
dememiş neden vuruyorsun 
ne kadar boşa geçmiş bir ömür 
çürümüş gitmiş amaçsızca 
 
zeka yok, bilgi yok, beyin yok 
nefes almakla olmaz o işler 
sloganla ikna ve tehdit edenler 
kullanışlı aptallar olabilirler 

sofumirme suvataraho 
amufakkenesa esimime empta ahmavala goçek 
iusteso tevzire zalmente iepe storo 
metula irbmanjula öna aktagano seide 
 
mavno ietime mabso ietime 
adçine goç ietora 
gomektare emptek mebsa öna vito 
metra meira amuhime 
 
zako lai, şero lai, monato lai 
ennepeşese anestire gex gönallo 
modese persaso van dradumullo 
muistada stupenneblires 

 
Araf 
 

küçük görür boş yere 
işi düşünce arar yine 
sağın nere solun nere 
yaşar gidersin sinsice 
 

empte vidire liempto 
resörçire gönale şüdteme 
linka rikta gexeho 
vitira irira sinke 
 



çözemedim seni çözdürmedin 
çamur atmada ustaydın öyle kaldın 
bir söz söylersin neticesini bilmezsin 
neye güveneceğini de bilmezsin 
 
salça mı desem tuz mu desem 
yok olmadı en iyisi saçma desem 
ucuz malın alıcısı çok olur 
seni gören hayattan soğur 
 
söyledim sana 228 kere 
bu gidiş nereye 
taş koydun yollara 
oldun boş gezene boş kalfa 

asolveblitohan asolvumeblita 
çemoro rememez mastorita hole resita 
öno diça diçira razolen aşrira 
gok betekisan ple aşrisa 
 
ço salso diçuso ço saldo diçuso 
lai ameite ubne absurdo diçuso 
çavmala mueştero vahire 
tun vidul viteç sohire 
 
diçito vel tu 228 dafe 
hes io gehek 
lit kroita vel vihoy 
meita empta tarivek empta gelufo 

 
Haysiyet 
 

haysiyet büyük nimettir 
fukaralığı büyük zillettir 
bu nasıl bir ibrettir 
sabrımız geniştir 
 
kelime bilmez cümle kuramaz 
durduğu yerde duramaz 
yarım yamalak çeyrek çamalak 
saç taramaya lazım tarak 
 
bir garip tarih bir garip ev 
boyu küçük bir dev 
bir süper kahraman 
gerisi yalan 
 
taşın suyu çıkmış 
suyun taşı çıkmamış 
bir gün biri şaka yapmış 
yapmaz olsaymış. 

heizeto galnamoti 
arkese galnedri 
hes genfe ja vörnori 
pesansos vedi 
 
barato aşrire sentanzo aistadeblire 
kefiteḥez akfeblire 
halbege quatrege 
por sagtaro lipazi tarilo 
 
öna naşa herşero öna naşa behto 
moihe kiça öna kulso 
öna alegehero 
retre jeleno 
 
licuo çegime 
sulito açgime 
önome önulo tejgime 
anumitue 

 
Kıskançtan medet 
 

yardım bekliyor kıskançtan 
kıskançtan yardım gelir mi? 
domuzun eti yenir mi? 
domuz fayda verir mi? 
 
böyle geldiler böyle giderler 
ayda astronot kıyafetsiz yürümeyi bekle 
kıskançtan bekleme iyilik 
cenneti vaat etsen de kıskançlar değişmez 
 
kaç defa kınandılar 
kaç defa iftiraları çürütüldü 

eidveitore jaluleç 
jaluleç eido ço venore? 
ṣahato ço munijire? 
ṣaho pragmo ço guvire? 
 
hesirve venites hesirve irires 
lunez amûsa'envirgeve pedemen veitia 
jaluleç avitia boneso 
bihen promisusa ple jallo io raire 
 
kege dafe qaundatites 
kege dafe smarres rotumatites 



hileleri bozuldu 
onlar yine vazgeçmedi 
 
kıskanç hem kıskançtır hem köle 
beyni özgür olmamıştır 
küçük dünyasında yaşar 
dışarıya çıkamaz 

çittes kusirites 
teho io rəbeskites 
 
jalulo hom jaluli hom şelavi 
mentile alberimi 
zalkiçmundez vitire 
digek açgeblire 

 
Bir inat uğruna 
 

bir inat uğruna yaptıklarına bak 
insanları koparttın birbirinden 
ne oldu ne geçti eline? 
muhtaç kaldın yine bir şekilde 
 
sen ki eserinle gurur duymuştun 
görmez duymaz olmuştun 
saygı duydular sana ve büyük azmine 
ama pastanın üzerine tuz döktün 
 
dünya ölümlü bugün varsın yarın yoksun 
gemileri yaktın kimseleri cezalandıramadın 
seni umursamadılar kaybettiğinle kaldın 
kötü bir hatırasın 

por öna testarto tua umittek ivdia 
hemmen kisrumita önjeç 
goite go besite vel mana? 
revnegemita önirve 
 
tu min jaja vela mugrorimta 
aivdula udula meimta 
respekto iserites ela van gala ilborahek 
ese pestadek saldo tohita 
 
mundo mumri hesome arai çrase lâi 
navven neita ajsilen io muarnumeblita 
tun açrites resita tua lozittese 
abna ja hedrai 

 
Taş yerinde ağırdır 
 

taş yerinde ağırdır 
seni duymayan sağırdır 
yağdır mevlam yağmur yağdır 
bu aşamadığım bir dağdır 
 
zeytinin suyu yağdır 
solun tersi sağdır 
trenin gittiği raydır 
atın yavrusu taydır 
 
kralların oturduğu saraydır 
şekersiz içilen çaydır 
gökyüzündeki aydır 
görülmesi kolaydır 

Lito zaleḥez əri 
tun maudo davi 
pluvumia elho pluvo pluvumia 
hes abseblito öna manati 
 
sartimakvo iazi 
Linkadso rikti 
ferirada irite feriradvihi 
edo di hörso hörsedi 
 
rekessa sedites jeraihi 
amuşgare ekatada təhi 
şomezada luni 
veddete façili 

 
Aklın varsa kendine sakla 
 

akıl büyük nimettir kullanmasını bilene 
sükut altındır söz gümüşse 
konuşulmayacak zamanda konuşan 
konuşmayacak hale gelmiştir 
 
söz verdin tutacaksın 
aklın var yürüteceksin 

mento gala segvali por îassetado 
silenteso avri diço argenus 
asbatala temez masbo 
asbisė kefek venimi 
 
diço guvita kipisa 
menta ari tepdisa 



varsa bir asaletin 
taviz vermezsin saklarsın 
 
aklın zekatı ne kadar? 
varsa paran herkes bakar 
kendine yapacaksan o iyiliği 
sakla tüm servetini 
 
erkek adam sözünün eri 
yoksa daima müfteri 
belki akıllı belki deli 
seni gidi salatalık seni 

arus öna nibala 
kompromizo agvira konservira 
 
zekato di mento gomektare? 
arus manaiha kerjisio videgire 
el hanta umisaus bonesen 
konservia entegra 'alavan 
 
maskula viro diçarmeri 
laus kerteme samiri 
forse mumenti forse nedeni 
tu ikto saldaloço tu 

 
Bir cahilin defteri 
 

kafana göre konuşursun 
yerli yersiz meseleleri 
seçemezsin nerede ne konuşulur 
tecrübelerine yazık ettin 
 
iyilik yaptım sandın 
kötülük yaptın sadece 
kapasiten belliydi 
sonuçta üzerin çizildi 
 
sonra baktık ki 
sen de kapatmışsın defteri 
şaşıyor insan bu ne cehalet 
bir cahilin defteri 

ekvide teta sabira 
mueḥa amueḥa mesellen 
asgeblira geḥez go sabatire 
el demistakka jezukumita 
 
bonesumito mentita 
abnesumita elune 
çapaçita forsite 
razulez ala çezatite 
 
poste ivditos min 
tu ple kludima diftren 
şeşore hemo hes go jaleso 
öna diftro di jalo 

 
Hayaller meyveler 
 

bazı insanların hayalleri vardır 
onlarda sen de varsın ama bilmezsin 
belki neler neler düşünülmüştür 
bu her zaman gizemlidir 
 
mekanlar saatler şekiller 
senin için ne ifade eder 
hayalin parçası olsan da bilemezsin 
sonuçta hayaldir gerçek değildir 
 
belki gerçek olsa senin için de güzel olur 
hayatında hoş bir anı olur 
bir bardak meyve suyu mesela 
şeftali, portakal, elma ne fark eder? 
 
meyve sularını gel içelim 
meyve suları güzeldir 
meyveler de güzeldir 
meyvelere özeldir 

eni hemmo muimagi 
tehez tu plev ari esev aşrira 
forse goieg munitimi 
hes kerteme mukelgi 
 
eḥḥo horr irevvo 
litu go anetumire 
imaga şradusa plev aşrira 
razolez imagi arli 
 
forse rəlus litu ple durire 
en vita neis ön zikrire 
j ekil frucu axame 
şev, poldaklo, elm go falgumire? 
 
frucuoin venua trinkuna 
frucuoy duri 
frutto ple duri 
fruttek privati 



 
Zorbalara cevaben 
 

bir isyandı bizimkisi zorbalara cevaben 
hani o biri ana diliyle biri de yabancı diliyle 
övünen 
baharın geldiği gün bizim saatimiz çalmıştı 
dikkatlerini yerle yeksan etmiştik 
 
birkaç ayda oldu bittiyle kurulmuş 
zorba düzenlerini çatırdatmak akıl gerektirir 
tezgahları devriliyordu göremediler 
kimsenin sırtına vurup lokmasını alamayacaklar 
 
adı ölüm yemini gerçeği kara listedir 
yılanın başını korkutmuştur isim 
öyle korkmuştur ki kuyruğunu kıstırıp susmuştur 
ona güvenenlerin akıbetini görmedin mi? 
 
uzun boylu leylek yılanın ekolünü devam 
ettirendir 
lakin kendisi gibi ekolü de yıkılmıştır 
ispiyonculukla yılanın kafa yapısını devam 
ettiren yenildi 
bugün ne o vardır ne de yılanın başı vardır 

ön tetgeltarite ninadde soreppek redçe 
geḥen he j ma'imese zi j stranimese zalilah 
spraŋa venitom horos ludimte 
sranlen eḥesjumimtos 
 
peske itezite finitese meistadat 
sorep ni oreddes teçtêri ment telpazire 
maneḥḥes rivatortes avdeblites 
ajsia veltek iete baiten depteblises 
 
nome morohad rəle nerlisti 
ni kisnak temtimi nom 
hole temtimi min qauden telte teffimi 
el zi batikke atgoren ço avdita? 
 
loŋ mumih storken snakusluven takintinumi 
ese hantoide usluve ple hudimiti 
kilaşanetese snake tetumen takintinum vinatite 
hesom go zi ari go ple kisnak ari 

 
Konuşamaz vardır yarası 
 

konuşamaz vardır yarası 
kalbi zift karası 
kumarda kalmış parası 
belki yumurta sarısı 
 
her balın vardır arısı 
sözlerinin ancak gerçek yarısı 
nerede bunun karısı 
nerede kendine saygısı 
 
sorsan dünyanın en akıllısı 
dünyanın en saçma bakış açısı 
en iyi palavra atıcısı 
sağlam insan satıcısı 
 
nerede şeftali nerede kayısı 
dağların ormanların ayısı 
belki araba yarışı 
belki bencillik yarışı 

asbeblire ari vunde 
qarde pijnero 
gaṃez resime manaihe 
forse ovalevo 
 
ker hönaiho havi arvo 
diççeha elune rəla halbe 
gexeḥez ca vive 
gexeḥez hantek aruve 
 
kuestusa munda maniteste 
munda absuresto ivda keco 
ubna mîantera remulo 
kreta hema saloro 
 
gexeḥez şevo gexeḥez abreho 
urs di manatto van arbarro 
forse kurrŏzo 
forse egudanesrŏzo 

 
Kurabiye surat 
 

kurabiye suratlı can sıkar gürebiha vasiho anoire 



çıkmaması gerekir gelir çıkar 
dışı seni içi beni yakar 
sadece kalp kırar can yakar 
 
sabah kendisi öğlen ekürisi 
kabus gibi çöker ikisi 
sözde ışık saçan birisi 
yüzmez denizde gemisi 
 
vaktin kısıtlı hasarın az olacak 
dur kaçma diyeceksin fakat kaçacak 
baş belası salça olmazsa ne yapacak 
hem kel olacak hem fodul olacak 

io mes çege vese çegire 
burnire digan an intron 
elune berire kardo burnire gano 
 
matene hante eole ehure 
venire dratsoide dees ple 
diçez orsemulo 
ajsire marez nave 
 
tema ainave apragma asise 
diçisa kefia akgia vese kegise 
tetderavolo goise rireus salso 
balda van arganzise 

 
Suistimal 
 

iyi niyeti suistimal ne kötüdür 
iyilik yapmasındaki amaç sinsidir 
planı başına dolanır canını yakar 
hatayı telafi etmek yerine sarılır bahaneye 
 
bahaneye sarıldın günler geçti 
bahaneye sarıldın geceler geçti 
yana yattım çamura battım dedin 
haberin yok kredini bitireceksin 
 
girdiğin gözden düşeceksin 
muhatap olunmaz hale geleceksin 
suistimalle karşındakine verdiğin zarar 
sana negatif olarak dönecektir 

bonvana istadacemı gomektare abni 
bonesumezada haiumı sinki 
pelane tetehek vuripire ganen neire 
insted mistaken şavazo tefatire behenek 
 
behenek setfita ommo besite 
behenek setfita nuiutto besite 
ionek taihito çemorek ğarkito diçita 
kabara lai çaridan tefnisa 
 
entrita videç şüdisa 
pilatulatebla kefek venisa 
istadacemese kontrahezulek guvita apragmo 
tuk atjebe tönisai 

 
Hesap sorma 
 

hadsizin biri hadsizlik yaptı 
sen dedin hesap soracağım 
karşısına çıkacağım 
hani neredesin? 
 
sözde kalmasın sözlerin 
klavyede kalmasın ellerin 
kalk sandalyeden 
git sor hesabını 
 
de ki bir dakika birader 
portakal orada kal 
dövizde kur sen orada dur 
sor hesabı diyelim sana adam 

ai almitulo almitulesumite 
diçita kelko kuestiso 
kontrehek çegiso 
gehen geḥezai? 
 
diçez arsues diçças 
klavihez arsues mannas 
desdia de çeir 
iria kuestia kelkan 
 
diçia min öna menoto birödero 
poldaklo geḥez resia 
stranmanaihez huino tu gexeḥez kefia 
kuestia kelke diçuna el tu viro 

 
Bahar 
 

sen çiçek öldürdün bahar gelmez mi sandın? floro temrita avnires spraŋo mentita? 



şüphesiz ki bahar gelecektir işaretleri vardır 
ne çiçek senin malındır ne de bahar 
dünya benim merkezimde dönüyor sananlar var 
 
ironilerle dolu bir hayatta yaşıyorsun 
umut ışığını sen söndürürsen başkası yakar 
elektrik oldukça o butona birisi basar 
ışık yaşar karanlığın yönü şaşar 
 
güvenli liman nedir bilir misin? 
güvenli liman senin güvendiğin limandır 
güvenmediğin liman güvenli olsa da 
sen güvenmezsen güvenilir olamaz 

asfe min spraŋo venisei vörre ari 
aut floro malai aut spraŋo 
mundo mia çentrez tönore manitto ari 
 
heronnes musba öna vitez vitora 
esperoren tu tensusire aliulo neire 
ietluxo meteme gex tibilek önulo tibire 
oro vitire neresa rute şeşire 
 
mubteka karvoro goi ço şerira? 
mubteka karvoro betekita karvori 
abtekita karvoro mubtekus ple 
tu abtekus anesteblire mubteko 

 
İsimsiz kahraman 
 

biz isimsiz kahramanlarız 
otururuz koltukta sırayla 
sorduklarında ismimizi 
deriz isimsiz kahramanlarız 
 
bir daha görmezsin bizi 
bugün varız yarın yokuz 
cenaze için geldik 
bir daha gelmeyeceğiz 
 
toz pembe dünyanı bozma 
bizi tanısan ne değişecek? 
unutacaksın neticede 
ben bile seni yeni gördüm 
 
isimsiz kahramanlar böyledir 
cenazede düğünde ortaya çıkarlar 
sonra yok olurlar hiç olmamış gibi 
adı üstünde isimsiz kahraman 

amunma eherros 
sediros guzez koldese 
teho kuestteme nomnan 
diçiros amunma eherros 
 
ön vahe avdiranan 
hesom aros çrase laos 
venitos liḟner 
ön vahe avnisos 
 
bih pemp mundan akesria 
denusaus go kanbise? 
porketisa razolez 
mi plean nove venito 
 
amunma eherro 
ḟunerez vedez midahek çegires 
poste laires kej ameimoide 
nome alez amunma eher 

 
Nankör 
 

nankörler insanı yer bitirir 
önüne cennet serersin tanımaz 
ölüden medet umar senden ummaz 
hak etmemiştir gördüğü kıymeti 
 
nizamı yıkmak kim sen kim? 
sen nizam nedir bilir misin? 
sen onu bilemeyeceksin 
o ki dünyayı yeniden anlamlandırır 
 
yanlış yoldakiler ne anlar sevgiden 
saygıyı nereden bilsinler ayılığı bilirler 
köpekliğin erdem olduğu dünyalarında 

iŋratto manjire finire hemon 
antek laiçira kaveno adnire 
moreç eido esperire de tu anesperire 
ahqumimi vidite valon 
 
ai ordo hadmi hu tu hu? 
ço şerira ordo go? 
gexon aşreblisa 
gex min rənetumire mundon 
 
naṿezullo go anetire ameç 
amon geḥeç şerues, şerires binado 
di kilabo artimita muneddesez 



gerçeğin ışığını söndüremeyecekler 
 
dağın başında putperestlik nasıl gidiyor? 
odunların ve vahşi hayvanların arasında kaldın 
elinden tutan olmayacak gün yüzü 
göremeyeceksin 
Biz kazanacağız sen kaybedeceksin 
 
bilmediğinin düşmanı olmak acı verir 
bilseydi kişi düşman olmazdı 
cevizin dışına baktı onu kabuk sandı 
cevizin içini görmek istemedi 
 
kırmızı çizgiyi çekecekken 
yanlış zamanda çekmeyeceksin 
sonra yandım Allah dersin 
eşekten bile betersin 
 
Ellerimi kurutamadın 
ama senin ellerin kurusun 
Allah düşmanlarının dostusun 
dost olduklarınla beraber olacaksın 

oro di rəlon ansumeblises 
 
manato tetez junudo genfe irore? 
vodenne van veşa aktaganne ehirez resita 
de mana amamnise omvisaho avdeblisa 
vinisos, lozisa 
 
aşrita miki ageiho guvire 
şerusite jisio io mikirte 
javizo digek ivite gexon kepro mentite 
javiza intron vidi avnite 
 
rufa çezon çehisteme 
natmez açhisa 
poste burnito Allah diçira 
abiurai asineç ple 
 
mannon adreumeblita 
vese manne dreua 
Allah mikka amikka 
tua amikittese eşisa 

 
Modernizmi alkışlayamam 
 

modernizmi alkışlayamam 
dünyaperestliği asla sevemem 
muğlak bir yarın için 
geçmişe sünger çekemem 
 
budur benim nizamım 
budur benim davam 
sırtını dönenlere 
yüzünü dön diye yalvarmam 
 
dosdoğru olurum 
emrolunduğum gibi 
müesses yanlış nizam 
değildir benim yolum 
 
kağıtan kaplanlara 
kartondan aslanlara 
gelmez benden tazim 
uyanık çakallara 
 
entrikalar stratejiler 
neticesinde üzüntüler 
batıldan korkan batıl olsun 
batılın savaşçıları mağlup olsun 

alahmanebliro motarnudon 
nevire mebliro mundabedudanon 
por ablira öna çraso 
besitek zavuno açhebliro 
 
ci ordo 
ci deivo 
velto matennek 
visahan tönia diçe anelveriro 
 
ikrektiro 
amratitoide 
meistada nŏrdo 
io viho 
 
püpüra kevrennek 
iüpüpora vel leoy 
avnire tehho de mi 
desomna jaxellek 
 
çitto iplanno 
razole züatto 
kaptîeç mamto kaptîue 
kaptîa gerrorro vinatue 

 
Yalana karın tok 



 

oyalamak yaramayacak 
kimse sana inanmayacak 
güveni sarsan olacaksan 
sana dönüp bakılmayacak 
 
yanlış yanlışla kavgalı 
doğruyu ortada gören yok 
araştırmaya da vakit yok 
yalan dolana karın tok 
 
çiçek ve böcek yok 
toz pembe dünya yok 
sözünün eri yok 
sana muhabbette yok 

Mangi apragmise 
ajsio vel belaviseha 
beteken sarisisusa 
vel tu töne avdegatise 
 
fureno furenese muohi 
afrenon midahez vidulo lai 
ştudek temo lai 
jelenek kerno sazii 
 
floro van insekto lai 
biho pempa mundo lai 
diçarmero lai 
el tu sabeşo lai 

 
Lafla peynir gemisi yürümez 
 

Lafla peynir gemisi yürümüyor 
senin gemin hiç yürümüyor 
kesiyorsun ahkamı kırıyorsun camı 
bilmiyorsun sosyal ağ kullanmayı 
 
neyin ne olduğunu bilirsin 
bir videoyla silersin 
sonra tekrar gelirsin 
yüzsüz adamın tekisin 
 
vakti gelmiş yetiştir teslimatı 
ciddi bir biçimde yetiştir atı 
altında durduğun yanlış bir çatı 
kafası kalın kalbi katı 

diçese çoznavo apdore 
nava keje apdore 
şakora amroçon berora vitron 
aşrora istissatakvebon 
 
di go goiten şerorai 
öno vidiese gimirai 
poste revnirai 
tu ön avsahulai 
 
teme venime ioteşumia teşloçon 
seriformez ioteşumia hörson 
ialdez kefita ai narvo 
tete atne karde hate 

 
Çiçek 
 

çiçek. nedir çiçek? güzel kokar 
çiçek dalında güzel elde de güzel 
çiçek bir sembol çiçek bir güzellik 
gülü var lalesi var papatyası var 
renkten renge türden türe 
kimisinin mevsimi var kimisi 4 mevsim 
beton ve demirin arasında nefestir çiçek 
bahara semboldür yaza neşedir 
reçeli bile olur o denli güzeldir 

floro. goi floro? nüzire dure 
floro talez duri manez ple duri 
floro önz vidalo floro öna dureso 
rose ari tulipe ari margarite ari 
koloreç kolorek taureç taurek 
di hue şaşonge ari hue quatra şaşoneggo 
kalkestro van fer ehirez nepeşi floro 
sprangek vidali iasek şoii 
rekaie plire gex kosi duri 

 
Laf konuştu balkabağı 
 

Laf konuştu bal kabağı 
söylediği sözler bayağı 
yolu ancak bayır aşağı 
bu kafayla dönemez kavşağı 

diço sabite hönaihkepo 
diçite diçço paie 
vihe elune fudelo nedre 
hes tetese atneblire konije 



 
laf konuştu bal kabağı 
bırak artık şu dangalağı 
yeri artık ırmak çanağı 
kızarmaz asla yanağı 
 
laf konuştu bal kabağı 
iyi bilir tilkiyle vaşağı 
biçer buğdayla başağı 
mısır püskülünün saçağı 

 
diço sabite hönaihkep 
livia artige dat bonete 
eḥe artige flumena şanoko 
arfire nevire barteḥe 
 
diço sabite hönaihkepo 
bone şerire zoxese vihaşe 
beçire gigese bihaşe 
maiza tazela gisilo 

 
Kaz gelecek yerden esirgenen tavuk 
 

kaz gelecek yerden esirgenen tavuk 
ne kadar mutlu olmuştur bilir misin? 
kaz da gelmemiştir tavukta gitmemiştir 
tavuğun rahatı yerindedir. 
 
etmeyeceksin tavuğu yerinden 
tavuk yumurtlayacak civciv çıkacak 
civcivi beklemezsen yumurtayı kırıp yersin 
tavuğun yanında horoz olacak ötecektir. 
 
kazı yolarsın da tavuğu yolamaz mısın? 
tavuk uçmaz derler ki yalandır 
tavuğu yiyen midesi doyandır 
tavuğun yeriyle kazın yeri ayrıdır 

güso veniseḥeç evna çikiho 
gomektare kevimi ço şerira? 
güso ple avnimi çikiho plev airimi 
çikiha rilaso zaleḥezi. 
 
anumisia çikihen eḥeç 
çikiho ovumise çikihedo çegise 
çikihedon avitiraus oven bere manjira 
çikiho ionez uruzise kürise. 
 
güso unbira ple çikihon ço anunbeblira? 
çikiho avlire diçires min jeleni 
çikiha manijo maide mahsi 
çikiha eḥese güsa eḥe seki 

 
Maddeperest 
 

maddeperest ne bilir maneviyatı? 
maddeye tapar dünyayı madde görür 
paranın kulu olur ruhunu satmıştır 
karakter satmayı meslek edinmiştir 
 
madde dediğin nedir ki? çöptür 
kullanıp atarsın maddeyi ölmüştür 
bedenin de aynıdır çürümeye mahkum 
ruhu çürümüşün haberi olur mu? 
 
maddeperest iki yüzlüdür 
saygı duymadığına saygılıyım der 
sonra dayatmalar gırla gider 
ne zaman vazgeçecek bu maddeperest? 

maderioludanı go şerire anetakeson? 
maderiolek abedire vidire mundon maderiole 
manaihabedire ro'en salimi 
bicalon anaknimi profalo 
 
maderiolo diçita goi min? çigöpi 
istade remira maderiolon morimi 
korpa ple seki rotek muhqomo 
ro'e merte kabare ço estire? 
 
maderioludan devisahuli 
ruvitulek muaruvo diçire 
poste hemlummo kirale irire 
geteme abeskise hes maderioludano? 

 
Yalanı çöken 
 

Kendini akıllı zannedenin yalanı çökmüştür 
Dezavantajlarını kaybettiğini sanan yanılmıştır 
Dezavantaja gözünü kapatan ancak merhamet 
sahibidir 

hanten mumente manita jelene inhaihimi 
vantummen loziten manito ḟurenimi 
vantek viden kilado elune mumramoti 
an hes maramoto vantumen alaumeblise 



ve bu merhamet dezavantajı yok etmeyecektir 
 
dezavantajlı kendisini yüksekte gördü 
hayır asla öyle olamazdı ve olmamıştı 
avantaj sahibini yıkmayı denedi 
başarılı olamadı kökü sağlam değildi 
 
nizamımızı yıkmaya çalışanın sonu hüsran oldu 
çapın ne senin ey gafil? sen ancak kendini 
yıkarsın 
malın ve kazandıkların yanına kar kalacak mı 
sanarsın? 
burnundan gelecektir ve getirilecektir. acı 
gerçekle tanışacaksın 
 
Allah sana acımış vesile göndermişti 
elinin tersiyle ittin fırsatları pişman olma şimdi 
ebu cehil gibisin ebu leheb gibisin 
Cehaletin vücut bulmuş halisin 

 
vanitumo hantek hahez vidite 
io nevire ahleblirte van anestimte 
avanitumon heddemon endite 
amuzgaleblite keke akretite 
 
ordnan hadimenda fine disastroçite 
diamenta go tua ei samino? tu elune hadmira 
hantan 
mala van vinitta vel iona ço vinresise mentira? 
de nüzila venisi an julibisi. ageiho rəlese 
deneşisa 
 
Allah el tu tragime seres reslimte 
mana adsese paşita purzennen askuzia nunke 
ebu jehilodia ebu leheboida 
jalesa ḟua findito kefa 

 
Dava adamı 
 

dava adamı nedir bilir misin? 
sen dava adamlığı nedir ne bileceksin? 
belki de işine gelmediği için öğrenemeyeceksin 
dava adamlığı hayat amacıdır 
 
o insanın hayatında baş köşededir 
o insanı arzu ve ihtiras sahibi yapar 
hayata lezzet verir nefes verir 
hedef sahibi olmanın tadını bir bilsen 
 
hedef sahibi olmayan birey kayıptır 
hedeflerden vazgeçmek mi? 
bunu söylemek ancak ayıptır 
mutluluk nedir? mutluluk emektir 
 
mutluluk nedir diyorsun? 
mutluluk budur hayatın tadı budur 
bir amaç için yaşamak ve yaşatmaktır 
dava adamlığı adanmışlıktır 

Ə şerora deivviro? 
go şerisa go deivviro? 
forse plev el labora liavnito adçeblisa 
deivvires vithaiumi 
 
gex hema vitez tetaŋezi 
gex hemon jento van muivnire 
vitek deliji guvire nepeşo guvire 
muhim tadon öne şerua 
 
amuhimulo melzi 
abeski de haimmo? 
con diçi elune sarsevi 
keves goi? keves labori 
 
diçora keveso goi? 
keveso ci vittado ci 
viti por ja haimo van tevti 
deivvires meikresatesi 

 
Felaket 
 

felaket demez ki ben felaketim 
ben yeni bir felaketim demez der eskiyim 
halbuki felaket eski değildir 
abartılacak bir felaket değildir 
 
felaketin bilançosu yokmuş 
felaket kendini gizlemiş 

disastro adçire min disastro 
nova disastro adçire diçire anvo 
kefcomin disastro novi 
mübalatisa öna disastro io 
 
disastra ulanso laime 
disatstro hanton sekrumime 



felaket cehalettir felaket karanlıktır 
felaket sabun gibi erir irade karşısında 
 
felaketi boyamışlar boyası dökülmüş 
başına çoraplar örülmüş 
felaket inkarla bir olmuş 
en büyük zararı kendisine olmuş 

disastro jalesi disastro neresi 
disastro flazoide meltire erato kontrez 
 
disastron pinjimes pinje sethime 
tetek çorevvo nusikime 
disastro denolese önime 
ugla apragmon hantekime 

 
Attan inip eşeğe binen 
 

attan inip eşeğe binen 
hazineyi bilerek tepen 
ne denir ki bu devirde 
fırsatları tepene 
 
insan duysa şaşar 
şaşırır kalır başka ne yapar 
yarar varken neden zarar? 
ben cidden şaşarım 
 
bunu yapana ne denir 
ben bilemedim kesindir 
mantık bunun neresindedir 
sözün bittiği yerdedir 

hörseç eine asinek rakibo 
valitemon şere reaktulo 
go sedçire min hes şiez 
purzennon reaktulek 
 
hem audus şeşire 
şerire resire alie go umire 
pragmo arteme de go apragmo? 
serie şeşiro 
 
con umulek go sedçire 
aşreblito serti 
mopal ca gehezi 
findiçehezi 

 
Pencere 
 

pencere farklı bakılan dünya aynı 
onlar bilmiyorlar dünyayı 
aldanışta ileri gitmişler 
debelenip duruyorlar 
 
kim dedi sana acele et diye 
zorlama asla olmamıştır 
balık denize atlar gibi atlarsan 
bu ağlayış nereyedir? 
 
her kafadan ayrı bir ses 
meseleler halı altında 
süpürülmemişler ama süpürülecekler 
gerçeklerden kaçamayacaklar 
 
nizamı hafife almak ahmaklıktır 
neden nizamı hafife aldılar? 
onlar gözlerini kapattılar 
güneş yerindeydi. 

fenestro mufalgo ivdatada mundo aski 
teho aşrire mundon 
sehhedez avante irimes 
tupule kefores 
 
hu diçite vel tu ajelumia diçe 
tedfijilo nevire meimi 
fişo marek kafeziroide si kafeziraus 
hes jri gexeḥeki? 
 
ker teteç aska öna sono 
mesello karpetialdez 
aspruhatimes ese supiruhises 
rəlleç akgeblises 
 
ervidi ai ordon qihami 
ervites ai ordon de go? 
teho kludites viddon 
solo eḥezite 

 
Düzeni kurmuş 
 

düzeni kurmuş tarlayı sürmüşler 
gelenekleri bina etmişler anlaşmışlar 

ai orden istadimes ai turabkultehen pluimes 
ai venitallen arkumimes aneteşimes 



istişare etmişler bağı kurmuşlar 
içine girmeyince kapı kapanmış 
 
kapanmış kapı açılmaz olmuş 
denemişsin kapalı kalmış 
açmak bile onlara kalmışsa 
kapı bizim değildir hiç olmamıştır 
 
bırak yüzdürsünler gemilerini 
sen olmasan da yüzeceklerdi 
acı gerçek tecrübeyle sabit 
o gemi bizi kabul etmedi 

konsultumimes ai konekten istadimes 
intrek io zenteme doro kludatime 
 
kluditigo perateblime 
endima mekludemime 
aperi ple tehek resimus 
igo anni keje anestimi 
 
livia tejsies navoilen 
tu anestusa ple jüsistes 
ageia realo demistakese ekfadi 
gex navo ninon akpumite 

 
Kartallar ve aslanlar 
 

kartallar sinek avlamaz 
aslanlar şarkı söylemez 
kartalın elinde sineklik olmaz 
aslanın elinde keman olmaz 
 
kartallar sinek ilacı kullanmaz 
aslanlar piyano çalmaz 
kartallar yüksek uçar 
aslanlar uçamaz 
 
kartal kendini aslan sanmaz 
aslan kendini kartal sanmaz 
şiirde kafiye şarkıda kafiye 
takılsın arkalarına hafiye 

akullo şan akuntire 
Leoy akantumire 
akulmanez aşnalire 
lemanez avilnire 
 
akullo şanheloç aistadire 
leoy aistipganire 
akullo hahe volire 
leoy avleblire 
 
akulo hanton lee amentire 
le hanton akule amentire 
podez rehmo kantez rehmo 
sevlie reterresek slüto 

 
Kaçarsın arkana bakmadan 
 

kaçarsın arkana bakmadan 
geride bırakırsın herşeyi 
evdeki hesabın çarşıya uymaz 
ama sen hak etmişsindir 
 
uyardılar seni yapma dediler 
bu işin sonu hüsran dediler 
dinlemedin bahanelere sarıldın 
bahaneler sana sarılmadı 
 
armudun sapı üzümün çöpü dedin 
dünyalar senin olabilirdi 
sen hepsini geri çevirdin 
sıfıra sıfır elde var sıfır 
 
bir ibret hikayesi beyhude geçen 
su akmış boşa akmış çeşme kurumuş 
mucize beklemişsin gelmemiş 
hatada ısrar edene mucize gelmez 

kegira vel retra aivde 
retrez livira kerşŏn 
edmez kelka şorşek anetezire 
vese tu tehqimi 
 
vörnitesan anumia diçites 
hes labora fine disastroço diçites 
udegita behennek setfita 
behenno vel asetfiteha 
 
skalestako fuhra çigöpo diçita 
muneddoha mėblirte 
tu iepen retörnite 
nulek nulo manez ari nulo 
 
öna vörnora storo tvale ebso 
akvo flovime emptek flovime fontano dreime 
mireklo veitime avnime 
mistakez eşarimek mireklo avnire 



 
Affetme 
 

Affetme! sözünden döneni 
Affetme! yüz üstü bırakanı 
Affetme! Elini tutmayanı 
Affetme! iyi gün dostunu 
 
günleri olsun sayılı 
Gösterilecek kapı bir gün 
Geldiğinde o gün elbette derler 
Eyvahlar olsun bize de mi? 
 
Söyle onlara evet size de 
Siz değil miydiniz onlar 
Ricayı ninni sananlar 
Riyakar içten pazarlıklılar 
 
Nizamı indirdiniz alay seviyesine 
Utanır olduk efkarı umumimize 
Sökmeyecek oyalama taktikleri 
Dayandı kapıya yumurta 
 
Çalıyor çanlar onlar için 
Çıkacaklar girdikleri gibi 
Mahvettikleri hayatından 
Eziyet ettiler sana ve sevdiklerine 

Apardumia! depromisulon 
Apardumia! visahale malvon 
Apardumia! Manan amnulon 
Apardumia! Bontakamikulon 
 
Takkes meie museia 
Iseratise dor ön tak 
Venteme gex tak diçires albede 
Evvie el nino ple? 
 
Diçia tehek ha vel iu ple 
Ço laites teho 
Eldon inno mentullo 
Deavisahesulla muintreçbarjenullo 
 
Ordon einumites atarnivalek 
Tehjilirtos umumidosek 
Askise manga taktikko 
Hemlite igek ov 
 
Ludore hriçeggo por teho 
Çegises entritesoide 
abnestumitesa de vita 
Tormentumites el tu van el amittek 

 
Saklandı 
 

saklandı gizlendi 
bilmeyin ki vazgeçti 
buluşacaksınız bir gün 
o günü bekliyor 
 
bizim gibilerin sesleri 
hiç çıkmadı bugüne kadar 
arkamızda kimse olmadı 
sabırla bekliyoruz güneşi 
 
ağacın kökü ağacı diri tutar 
sizler seversiniz ağacın kökünü 
kardeşiniz de seviyor o kökü 
yakınsınız ama uzaksınız mecburen 
 
gelecek o gün görüşeceksiniz 
sonra sinerji olacak 
destek desteği doğuracak 
muvaffak olacaksınız 

kuniservite sekrite 
aşrias min abeskite 
findeşisas önome 
gexome veitore 
 
linnoidda sonne 
keje çegite exine hesome 
retrosez ajsîte 
pesansese veitoros solon 
 
arba keko arbon vitezemire 
iu amire keko di arbon 
fratas plev amore keken 
noras esev anras afçilule 
 
venise gexomo videşisas 
poste sinerçise 
sovarto nasjumire sovarto 
raçirėsisas 

 
İhtiras 



 

ihtiras gözü bürüdüğü zaman 
hırslı olmak keyif verir 
gözün görmez sükuneti 
tek gördüğün hedeftir 
 
ihtiras bir ateştir yakar kül eder 
kül ettikçe mutlu eder güler yüzler 
ihtiras ısıtıcıdır ihtiras sıcaktır 
pozitif ve negatifler ona odun atar 
 
ateşi beslersin odunlarla 
bu ateş beslendikçe kavurur 
beslendikçe ömürden yer 
insanın benliğini yer ama doymaz 

vanego vidilumteme 
muvnegi plaso guvire 
vida avdire kilamo 
ja vidita tarjati 
 
vanego ja fravi neire gaulumire 
gaulumteme tekvire visahho ridire 
vanego esumadi vanego kalidi 
tijebo van atjebbo gexek vodeno remire 
 
fravo feora vodennese 
hes fravo fətteme vakire 
fətteme viteç manjire 
manjire hemmieso vese ahsire 

 
Meyve 
 

Poldaklo toraŋi toraŋafrutti 
poldaklo tunakra biröderoidi 
tunakro bibkipegi 
kejöne lemoide aşri. 
 
lemo şori maḍo akvatumire 
gana çehire manjiraus gelarire maḍa 
şevo ari iftore 
harde ari softe ari 
 
abreo kiçi di şevo 
di fuhro nere ari grüne 
fuhro fuhrek ivdite nerite 
knartosus goumirte 
 
knartossez təno afnire 
kastanez təno öni 
javiza digo seide kepri 
intre nuek şianada eri 
 
anso muspino paneno amuspino 
kane rosgardeno amuspino? 
ço di poro vaut perikilo? 
kane tade vahe amudlijio? 
 
planetto marez plire 
moşo sedçire nomesek 
fişşa haimmo 
utva imerrek 
 
balenno afşi 
dolvenno plev afşi 
mulaktila aktagannesi 

portakal. turuncudur narenciyedir 
portakal mandalinanın abisi gibidir 
mandalina dilim dilimdir 
hiçiri limon gibi ekşi değildir 
 
limon ekşidir ağız sulandırır 
canın çeker yersen kamaşır ağızın 
şeftali vardır tüylü tüylü 
serti vardır yumuşağı vardır 
 
kayısı şeftalinin küçüğüdür 
üzümün siyahı var yeşili 
üzüm üzüme baktı karardı 
nar olsa ne yapardı 
 
narlarda tane bitmez 
kestanede tane tektir 
cevizin dışı sadece kabuktur 
içi beyne benzeyen tohumdur 
 
ananas dikenli muz dikensiz 
hangi gül bahçesi dikensiz? 
pırasanın mı brokolinin mi? 
hangisinin tadı daha lezzetsiz? 
 
bitkiler denizde de olur 
yosun denir adlarına 
balıkların yuvaları 
en derin okyanuslara. 
 
balinalar balık değil 
yunuslar da balık değil 
memeli hayvandırlar 



hemmeç ihmesi 
 
soha hevahhez botesso 
asha hevahhez molemmo 
go manjires go ekires 
hu şerire hun veitires 
 
ja grama şegaro 
şaka şegaro io bî 
kurez ari quatra rueddo 
biruedez ari fa rueddo 

insanlardan daha insandırlar 
 
soğuk havalarda böcekler 
sıcak havalarda köstebekler 
ne yerler ne içerler? 
kim bilir kimi beklerler? 
 
bir gram şeker 
toz değil kesme şeker 
arabada var dört teker 
bisiklette var iki teker 

 
Pandemi 
 

sıcaktır çayın demi 
ne zamanı ne yeri 
yasak ettiler her yeri 
nereden çıktın pandemi 
 
ayırdı seni beni 
çıkartamadım maskeyi 
kırıyorsun kalpleri 
nereden çıktın pandemi 
 
neden yarasa yersin ey çinli 
çorbana girse sinek yenir mi 
sayende öğrendik sosyal mesafeyi 
nereden çıktın pandemi 
 
sokağa ne zaman çıkacağız 
alışverişi ne zaman yapacağız 
işe ne zaman gideceğiz 
nereden çıktın pandemi 
 
baharı yedin yazı yedin 
sonbaharı yedin kışı yedin 
aşı mı sürü bağışıklığı mı bilmem 
nereden çıktın pandemi 

kalidi təhtamo 
go teme vaut eḥe 
tepnites kereḥon 
gexeḥeç çegita sferhepo 
 
sekitehan egon 
aggereblito visahkludilon 
berora qareddon 
gexeḥeç çegita sferhepo 
 
goç bataio manjira ei çiŋano 
el zova entrus şano ço munijire 
saiahez lerenitos sastaka fareson 
gexeḥeç çegita sferhepo 
 
ireḥek geteme çegisos 
sva'on geteme umisos 
laborek geteme irisos 
gexeḥeç çegita sferhepo 
 
sprangon manjita iason manjita 
utemanon manjita vintron manjita 
ço vako ço floka imuneso aşriro 
gexeḥeç çegita sferhepo 

 
Kestane 
 

kestane olur tane tane 
tereyağ ye bakma margarine 
oldu en az yirmi sene 
ırmağın küçüğü dere 
 
bakıyorum duvarda saate 
cebimde var peçete 
doktor yazdı reçete 
hava kaç derece? 
 

kastanire itne 
batero manjia avdia marjrenek 
meite uase deosa ieharo 
kiço di flumeno krako 
 
ivdoro murez horilek 
jebohez ari tovaliolo 
kuraçoro ketite preko 
hevaho kege dekro? 
 



tere satma tereciye 
portakal bir narenciye 
gidelim züccaciyeciye 
alalım bir tencere 

aslia bero berorek 
poldaklo öna torangafrutto 
irina soçeçek 
eşteruna öna harşilo 

 
Serçe ötüyor 
 

serçe ötüyor cıvıl cıvıl 
odada var ıvır zıvır 
bu nasıl bir tavır 
sokağa çıksan kim tanır 
 
kalmadı cepte mangır 
kurdum bahçede çadır 
ahırda var bir katır 
sabah beni erken kaldır 

esparo kürore çörpege 
rumez ari everzoro 
hes genfe öna sunimo 
ireḥo çegusa hu denire 
 
arsite jebez ṙuşno 
istadito gardenez dasiro 
ŏrez ari öna mleno 
matenehon manene geltaria 

 
Garabet katı 
 

garabet katı yanlışta ısrar eder 
anlatırsın aylarca düzelmez 
rezil etti kendini mantıksızca 
gözden düşürdü kendini umursamazca 
 
garabet katı kovulur neticede 
üzülür kovuldum diye 
halbuki suçlu kendisidir 
iyi niyeti suistimal etmiştir. 
 
ne oldu? yıllar geçti 
şimdi gülüyordur kendisine 
izi kaldı hatasının 
kalp kırdı ve kalbi kırıldı 

küriaşa hato Ḟurenez eşrumire 
anetumira itte adsire 
zalterzulite amentale 
videç teşdite hanten açrire 
 
küriaşa hato hurijire razulez 
züatire hurijito diçe 
kefcomin musgo hanti 
bonvanon istadacemimi 
 
goite? ieharro besite 
nunke ridori hantek 
ise resite di hanta mistako 
qarda berite van qarde beratite 

 
Kahrolası nasıl da ölçüp biçti 
 

şaşıracaklar nasıl olur diyecekler 
ağızları açık kalacak yeni düzen gelirken 
anlam veremeyecekler afallayacaklar 
Allah'ın izniyle olacak herşey 
 
büyük değişim başladı öyle yada böyle 
geri dönülmez bir yola girildi artık 
yükseklerdeki büyük kapı açılacak 
Allah muvaffak edecektir. 
 
çekemeyenlerin çatlayacakları o gün 
ölçüp biçenlerin yanılacakları gündür 
kahrolası nasıl da ölçtü biçti 
Allah'ın hesabını düşünmemişti. 
 

şeşises genfire diçises 
maḍḍes apere resise novordo venteme 
aneto agveblises everises 
Ela permito di allah meise keralo 
 
Eŋalkanbite hole vaut hesirve 
retre atnatebla öna viek entratite artige 
hahhezada galigo aperatise 
Allah terçirehisi 
 
Açheblulla kreises gex ai omo 
omete mabeçça ḟurenises ai omi 
mudlorue genfe ometite beçite 
Amentimte ai kelko di Allah'on 
 



Yıllar önce de ölçmüştü 
yine hatalı ölçmüştü 
nomuli ve anlayışçılıkta hatalı ölçüm yapan 
onun yol haritasını nasıl anlasın? 

ieharrante plev ometimte 
reometimte ḟurene 
nomuli an komprenudez ḟurene ometumulo 
gexa ai viharten genfe aneteblire? 

 
Sen miydin sözünün eri? 
 

sen miydin sözünün eri ey sokağın kara kedisi 
inanır ancak sana senin gibi birisi 
çıkamazsın ki yola bırakasın yolda 
yol seninse dürüstlük boş sana 
 
küçük dünyaları ben yarattım sanarsın 
olsan olsan nedensiz ve ahlaksızsın 
Haleti ruhiyen bozuk kim seni ne yapsın 
aklı olan senin suratına hiç bakmasın 
 
hayata tapmışsın modernlikte aşmışsın 
sigarayla kalkmış şarapla yatmışsın 
dışarıdan bakan sana ne diyeceği belli 
sana mecnunundan okyanuslar vermeli 

ço tuite diçarmero ei ireha nerkato 
belavire elune vel tu tuoide önulo 
açgeblira min haravek liveblia ven viho 
muhravetaus doreşteso empta por tu 
 
kiça muneddon kreito mentira 
tu meus io porgo anekloheta 
tu spritkefatsa hu tun goumie 
mentulo vel visaha avdegie 
 
vitek abedimia motarnesej besimia 
jigarese desedima viianese taiima 
de digo muivdo tuk go diçise forse 
vel tu de loha mareggo mes guvi 

 
Mükemmellik 
 

mükemmellik neydi? insanda değildi. 
çağlar boyunca mükemmel olunmadı 
mükemmel olamazsın en iyisi olabilirsin 
en iyi olan mükemmel olan değildir 
 
ahkamını kesersin ardında cehaletinle 
mükemmelim dersin maddeyi seversin 
kaya gibi metal gibi soğuk gelirsin 
bilişsel çelişkide önde gidersin 
 
katkısız robot katkısız iğrenç 
lanet senin üzerine olacak 
bu dünyada kralsın 
asıl film bu dünyada değil 

anexeso goite? io hemezite. 
aserre moie exatite 
exeblira ubneblira 
ubnulo io anexo 
 
amroçumira retrahez jalesa velav 
anexo diçira maderiolon amira 
iltoide meþaloide sohe venira 
şereşaka stereşez antez irira 
 
duma ietluxaviro duma grenatado 
temeno vel alaise 
hes mundez rexa 
maina filmo io hes mundez 

 
Limanlar 
 

anlatılmayan tarih bir gün anlatılacak 
yılların neden heba edildiğiyle yüzleşilecek 
o kadar susuz kalmış ki toprak 
en kalitesiz yağmuru bile almış 
 
zorbalardan kaçarken liman aradın 
limanı bulunca çok sevmiştin 
çok sevdin limanı evin gibiydi 
ayrılık bile zor gelmişti 
 

netatada historo önome anetatise 
ieharre genfe sprekatumitese visaheşise 
gex sine kvita min turabo 
akletesta pluvon bile adeptime 
 
soreppeç kegteme karvoro sörçita 
ai karvoro gedteme vahe amimta 
iamita karvoron tua behtoidite 
sekeso ple difijile venimte 
 



liman senin gözünü açtı 
gemi kalkmalıydı ve kalktı 
gemi uzaklaşıp giderken 
liman çoktan yıkılmıştı 
 
hoş anılar nahoş anılar 
milyonlarca limanlar 
ayak bastığında 
bilgiyi tamamlar 

ai karvoro vidan aperite 
navo mes desedite van desedite 
navo fare irteme 
ai karvoro vaheç hudimimte 
 
neisa zikerro anisa zikerro 
sesnulle karvorro 
tua pedtibtemez 
şeron entegrumire 

 
Pısırık 
 

pısırığın şansı yaver gitmiş 
o ki düşünmesi lazım olandı 
düşünmedi sormasak düşünmezdi 
cevabı neticede belliydi 
 
korkuyordu ve gizliyordu 
asla dürüst olamadı 
hep yönlendirildi 
ve örnek olan oldu 
 
ağzını açamayan sesini çıkaramayan 
doğruyla yanlışı ayırt edemeyen yahut etmeyen 
gemisini yürütmüş çünkü biat etmiş cühelaya 
biat etmeyense ödemiş faturasını yıllarca 
 
dünyaları küçük ve sanarlar gerçek 
halbuki onların elinde olmayanlar 
elbette ki bizim elimizdedir 
ve onlara nasip olmayacaktır. 

çenzo di pusilamina iaverime 
he min menneten elpazulite 
menneteme io kuestusna amentirte 
redçe razole forsite 
 
metorte van sekrumorte 
nevire adreşteblite 
iepe murtatite 
van akasimbolite 
 
maden pereblo sonen anekenulo 
korektese furenon ahireblulo jaho anumulo 
naven tepdite çön ilieçumite jallek 
ailieçulus hotime vadaren ieharre 
 
munedden kiçi van mentires reali 
kefhesmin teha amnezaddo 
albedee min manosezi 
an tehek asbenisi 

 
Ürün 
 

her şeyi düşündü 
yetmedi imayı anladı 
belliydi başarılıydı 
zaten çok okuyandı 
 
nereye elini atsa yeşertiyor 
kuru topraktan pınar fışkırtıyor 
öyle bir ürün ki kopyaları da kendi gibi 
bereket var bolluk var 
 
şans faktörü nasıl faktör 
belki de fırsattan faktör 
değerlendirmiş o fırsatları 
çıkmamış yüzü kara 

keralon mentite 
aitite anetite anetoiden 
forsite muzgalite 
soe vahe lagihite 
 
geḥek manremus grünumore 
drə turabeç penoro enbifekumore 
hole öna hereno min nûsse ple hantoide 
vaheso ari pilanto ari 
 
çenzejjo genfe ejjo 
forse ple purzenejjo 
muvlumime purzennen 
açgime visahe nero 

 
Beyaz fırtına 
 



beyaz bir fırtına esip geçti 
şaşırtıcı özellikleriyle 
böylesi görülmedi duyulmadı 
hissedilecekti hissedilmedi 
 
fena değildi cümleler 
içilir çaylar kahveler 
siyah saçlara yapışır 
beyaz tozlar kumdan kaleler 

haluva öna ventego sehite besite 
eşşuma piraivattese 
bihe avdatite udatite 
sentumatiste asentumatite 
 
bonite sentanezzo 
ekatire təhho kahevvo 
nersaggek pastire 
haluva bioy sünüda kasterro 

 
Toz kondurmaz 
 

toz kondurmaz konduramaz 
odun parçaları barizdir 
küçüğe büyük der tarihi çevirir 
olsa olsa kafayı yemiştir 
 
yer içer ölür gider 
hayatı o kadar olacak 
beyhude geçmiş bir ömürde 
sayfalar boş olacak 
 
dünyası küçük ufku küçük 
önü orman arkası orman 
çevresi inek, öküz 
ne bilir empatiyi adaleti 

bio aneḥumire aneḥumeblire 
vodenerro bliri 
aglek galo diçire historon törnire 
iestus teton manjimei 
 
manjire, ekire, morire, irire 
vite gex sinise 
tvale besita öna vitez 
paggo emptise 
 
munde kiço horizone kiço 
ante arbaro retre arbaro 
deise kuvo, gudo 
go şerire impedon iusteson 

 
Uzun ve karanlık bir yol 
 

uzun ve karanlık bir yol 
ne zaman aydınlanır bilinmez 
aydınlatacak ışık varsa görülmez 
ip olsa kopar ters olsa düzelmez 
 
günler kovalar günleri 
aylar kovalar ayları 
yıllar kovalar yılları 
beceriksizlerin marifetleri 
 
aptallık nedir bilir misin? 
aynı şeyi çok kez yapıp 
farklı netice beklemektir 
o neticeyi göremezsin 
 
bu yol yol değil uçurum olmuş 
dursam mı? durmasam mı diye tereddütün 
olmuş 
inceldiği yerden kopmayan bir ip 
belki ipin varlığı bile şüpheli 

longa van neresa öna viho 
geteme sernire aşrateblire 
sernumisə luxo arus avdatire 
hablus kisrire adsus adsire 
 
ommo parizire ommon 
itto parizire itton 
ieharro parizire ieharron 
amuzgalla lullo 
 
sitapeno goi ço şerira? 
askalon vahe dafe ume 
falge razolo veiti 
gex razolon avdateblira 
 
hes haravo ahravo volumime 
ə kefuso? ə akfuso diçe asertvidesa meime 
tiniteḥeç akisrada öna hablo 
forse hablareso ple musfo 

 
Saygı 



 

saygı. saygı hak edene gösterilir 
sana saygı göstermeyene değil 
yıllarca saygısıza saygı gösterirsin 
patavatsızlıkta seviye atlar 
 
saygısız için dünya tektir 
o da saygısızın etrafında döner 
sözüne kıymet vermeyenlere 
sana kıymet vermeyenlere ne denir? 
 
değerin yoksa terk edeceksin ortamı 
değerinin olduğu yere gideceksin 
üzülmek yerine can sıkıntısı yerine 
rahatlığı seçeceksin 

respekto. respekto tahiqek iusirire 
io tuk ruviasirek 
ieharre ruvek aruviserira 
goşesez nivalo kafezire 
 
lirvo mundo öni 
gex tönire tralleç di ruvo 
tuk valagevvek go diçatire? 
 
vala laus abandonisa midahehon 
vala meitehek irisa 
insted züato insted anoio 
rilason segisa 

 
Su akarken 
 

su akarken bekleyelim diyenler 
balıkları kaçırtanlardır 
balıklar kaçmıştır 
güvenilen dağlara karlar yağmıştır 
 
fikir almayı beklerken hayatı ıskalatanlar 
oturup kara kara düşüneceklerdir 
pişman olmayacaklar hatalarından 
sonuna kadar doğru yaptık diyeceklerdir 
 
evdeki hesap çarşıya uymaz 
yarım asır öncesine uymaz 
on yıl bile uzun zaman 
dünya aynı kalamaz 

akvo flovirteme vidina diçullo 
fişşon tekgullesi 
fişşo kegiti 
sebtekada manattek nuevvo pluviti 
 
idadepton veitirteme viton tasihho 
sede inre mentisesi 
askuzises mistakkeseç 
exine fino korekte umuitos diçisesi 
 
domez kelko şorşek anetezire 
halbasrantek anetezire 
deka ieharo ple longa temo 
mundo sekemire 

 
Ağızdan konuşmak 
 

konuşurken ağzından konuşmalı insan 
sözünün eri olmalıdır daima 
söz namustur tutmayan namussuzdur 
dünyanın yüzde yetmişi sudur 
 
insanoğlu garip bir mahluktur 
hakkın çoğulu varsa hukuktur 
herkes bu dünyada konuktur 
18 yaşına girmeyenler çocuktur 

sabteme madeç mes sabi hemo 
diçarmero mes mei kerteme 
diço flavesi apromisulo aflavesi 
munda handrez septose akvar 
 
hemsuno naşa krear 
hoqa puluro arus hoqqar 
kerjisio hes mundez moşevarar 
18 ajek anzullo jeldi 

 
Şeftali 
 

şeftali kırmızıdır içi sarıdır 
çekirdeği koyu kırmızıdır 
şeftaliler iki tanedir tüylü ve tüysüz 
yumuşak şeftali tatlı olur sert şeftali sert olur 

şevo rufi intre alevi 
ere irfi 
şevvo də təni muftoro van amuftoro 
softa şevo mutdire harda şevo hardire 



şeftalinin suyu var ağacının huyu var 
ezilir şeftali nahiftir kokusu da latiftir 
yaz meyvesidir kayısı kardeşidir 
şeftali şeftali yolları tali 
o zaman ye bir tane şeftali 
suyuyla kabuğuyla fakat çekirdeği olmadan 
şeftalinin çekirdeği kuruyemiş olmaz. 

şevakvo ari arbe kohemo ari 
kraşatire şevo inoçenti nüze aldavi 
iasfrutei abreo fratei 
şevo şevo haravve ieko 
gexteme manjia öna təna şevo 
akvese keprese vesev ere aneste 
şevero anestire drefudo 

 
Tavuklu pilav 
 

tavuklu pilavda tavuk olur 
yanında ayran çabuk olur 
takım elbiseyle de olur 
görünmezse ne olur? 
 
altın gümüş bakır demir 
hangisi daha değerlidir? 
elbette ki altındır değerli 
altın yumurtlayan tavuk gelmeli 
 
gün doğar horoz öter 
horoz tavuğun kocasıdır 
tarlada pirinç varsa geleceğin piavıdır 
horozun karısı da pilavın üzerinde olacaktır. 
 
tavuk olarak uyanırsın 
pirinç tarlasına bakarsın 
ertesi gün pirinçler olmuş pilav 
üstünde belki de sen varsın 

muçkia rimaiez çikiire 
ionehez airano kuikire 
diegese plire 
avdatireus goire? 
 
avro argento kupro fero 
kane vahe muvli? 
albede min avri muvlado 
avra ovumada çikio mes veni 
 
tako nasjire uruzo kürire 
uruzo aspandi di çikio 
turabkultehez razo arus gex rimaii di futuro 
uruzesposo min rimaiadezisei 
 
çikie desomnira 
razturabkultehek ivdira 
radaşome razzime rimaio 
alehez forse ple tu ari 

 
Görmek istemeyen kadar kör 
 

görmek istemeyen kadar kör yoktur 
gözünün önündekini görmez acizler 
vaktini harcar insanın ömrünü yer 
dünya körleri dinlemez döner 
 
ağaç olursun beklersin kök salarsın 
meyve bile verirsin adı sabırdır 
görünen köy kılavuz istemez, sen istersin 
bu şiiri yazan sana ne etsin? 
 
insan yerine konulan biri olmak hakkı herkesin 
köpeğe köpek dersin sadıktır kedi de öyledir 
hayvan hayvanlığını yapar şaşırtmaz 
ama insan insanlığını yapmaz 

vidi avdulo sine blindo lai 
vidantezadon avdire aforezzo 
temen karçire hemviton manjire 
mundo blineddon udegire tönire 
 
arbira veitira kexarhira 
fruto ple guvira nome pesansi 
evdata vulaço avnire guido, vanirai 
hes podon makto tuk goumue? 
 
hemehek ehatuli hoqe di kerjisio 
kelbek kelbo diçira ladei kato ple holi 
aktagano akitaganumire atesparire 
vese hemo hemeson anumire 

 
Üniversite sınavı 
 

memlekette yıllardır süren terane 
bir üniversite sınavıdır gider 

memleketez ieharre kontinada kanto 
öna şeronversa mentaremni irire 



bizim millet için iş bulmaya bahane 
iş kurumu mu bu üniversite? 
 
yarış atı düzeni devam eder 
strateji, yarış uğruna heba olursun 
hayal satar modernizm kanma ona 
yarı yolda bırakır üzülürsün 
 
kaygı yaratan sistem insanlıktan çıkartır 
güvenmeyi, sevmeyi, hayal etmeyi istemez 
popüler kültür köleliğiyle yollar bitmez 
kayıp bir nizamın kayıp çocukları 

limimos beheno lignalgedo 
ço labordano şeronverso? 
 
raozhörsa ordo kontinumire 
pelanego, por raozo sprekatira 
imago salira motarnudo ankia vel gex 
halba viez livire züatira 
 
vorkreada ordo hemeseç eire 
betekon amon imagon avnire 
medneskula şilavese vioy afnire 
loza ai ordo loza ai lotorro 

 
Kararsız bukalemun 
 

bukalemun kararsız kalır 
sabah başka akşam başka 
bugün beyaz yarın siyah 
karar bukalemuna uğramamış 
 
bukalemun bu kalem de un 
yaparsın kaleni malzemesi kum 
dalgalar yıkar kumdan kaleni 
yıkmazsa kale yapmamıştır bukalemun 
 
dili uzundur vücudundan 
dilinin uzunluğu kararının değişmesinde rol 
oynar 
dilin ucu söylerken arkası fikir değiştirir 
renkten renge girer şekilden şekile 
 
sürüngendir bukalemun 
sürünmeye karar vermemiştir 
vahşi hayvan mıdır? evcil midir? 
bukalemundur o karar verememiştir. 

Pöklemino amupe resire 
matene alio vespere alio 
hesome haluvo çrase nero 
upo pökleminek agtiime 
 
pöklemino hes ketilo ple iueno 
umira kastran maderiolare sando 
vevvo hadmire sünüda kastran 
ahadmireus kastro anumime pöklemino 
 
imile longar de korpo 
imila linago div upe kanbemez rölo ludire 
imilugo diçteme retre idkanbumire 
guneç kolorek zenire formeç irvek 
 
redilar pöklemino 
taiirek upo agvime 
veşa aktagane? vaut pete? 
pökleminei upo agveblime 

 
Köprüyü geçme 
 

köprüyü geçiyorduk ayıyla 
diyorduk ayıya dayı 
biliyorduk ikimizde ayı dayı değildir 
dayı ayı değildir 
 
biraz daha sussak ayı anlar dayı değilim 
dayı zaten derdi ayıyı sevmem 
köprü ne yapsın garibim 
arasında kaldı ayı ile dayının 
 
ayıoğlu ayı dayıoğlu dayı 
dayıoğlu dayıysa dayıkızının oğluna dayı 
ayıysa hep ayı 

ponton besortos ursese 
diçortos ursek ma'frato 
şerortos dena ple urso am'fratar 
ma'frato anursar 
 
önase vahe fafusos urso anetire am'fratoi 
ma'frato jisie diçirte moro urson 
ponto go umue naşo 
ehirez resite di urso vela ma'frato 
 
ursedo urso ma'fratedo ma'frato 
ma'fratedo ma'fratus ma'fratedossunek 
ma'frato 



köprü ise emektar köprü ursus iepe urso 
pontus laborema ponto 

 
Araba ödünç alma 
 

ver arabanı para mühim değil borç 
sarı araban harika bir güzelliktir 
binip kullanmak gerek dar sokak gerek 
kırmızı ışıkta durmak gerek 
 
reklamını yaparsan iyisi olur 
belki satın almak isteyen olur 
kiralık olsun o da olur 
ver güzel arabanı ne olur? 
 
payandalarına el olarak fotoğraf demek 
kim bilir kimler istedi ve kullandı arabanı 
pahalı araba diyorsan pahalı adamlar kullanır 
paranın kimde olduğunu ne bileceksin? 

guvia tua kuron manaio amni borgo 
aleva tua kuron fabola öna duresi 
rakabe istadi lipazi reho lipazi 
ruforez kefi lipazi 
 
elonan umirusa bonire 
forse eseeşterulire 
lirentue gex plire 
guvia dura tua kuron goire? 
 
el zagga mane foto diçi 
hu şerire huy vanite van istadite tua kuron 
açva kuro diçorusa açva virro istadire 
go şeria manaio ven hu? 

 
Kırmızı çizgi 
 

kırmızı çizgi pembe değildir 
aştığın zaman geri dönemezsin 
hesabını elbette vereceksin 
defterinle dürüleceksin 
 
ellerinle kurduğun düzeni yıktın 
güveni yıktın ahlakı yıktın 
terbiyeyi yıktın sağduyuyu yıktın 
empatinin anlamını öğreneceksin 
 
af mı? ne affı? öleceksin 
maddi yahut manevi fark etmez 
at gözlüğüyle bu yol bitmez 
bu terazi bu kadar ağırlığı çekmez 
 
çok sağlam bir tokat geliyor 
yoldadır eli kulağındadır 
sonra senin kulağında olacaktır 
kim vurduya gideceksin 

rufçezo apempi 
besita teme aretneblira 
kelken albede guvisa 
diftra vela urfatisa 
 
mannese istadita ordon hadmita 
betekon hadmita eklohon hadmita 
deçinon hadmita sanaudegon hadmita 
impedaneton lerenisa 
 
pardo? goi pardo? morisa 
maderialaka vaut io, io falgo 
hörsa vidilese hes vio afnire 
hes pesnilo hesmektare aereson açhire 
 
ikreta öna şkavo venore 
viezi mane audilezi 
poste tua audilezisi 
hu ietitek irisa 

 
Fitnecilerin babası 
 

fitnecilerin babası daima sinsidir 
soytarıdır ancak güldürmek içindir 
elini kirletmez maşa kullanır 
suç onda değil maşadadır 
 
maşa kendini tutana değil hedefe kilitlenmiş 
maşanın hatası hedeften çıkartılmış 

ai padro di sedeçonorro kerteme sinki 
udatosi elune lirdumi 
manen alsumore gorabo istadire 
sugo io hez gorabezi 
 
gorabo io vel zalmanulo tarjatek melki 
gorabe gosero tarjateç eatiti 



adaletsizlik fitneciye eğlence olmuş 
fitneden başını kaldırmaz olmuş 
 
fitnecilerin babası ahlaksız köpek 
nasıl olmuşta gül ağacından leş çıkmış 
her modeli ayrı kötü eşek 
baş belasıdır ahlaksız fitnecilerin babasıdır 

aisteso ai sedeçonorek memti 
sedeçoneç teten ageltareblitei 
 
ai padro di sedeçonorro anekloha kelbo 
genfitus rosarbeç klaşo çegime 
ker dinke seka beata asino 
tetderavolei anekloha padro di sedeçonorrei 

 
Odun 
 

Odun yaşamış odun gider 
baltaya sap olmuş kereste 
toz pembe biliyor dünyayı 
görecek hanya ile konyayı 
 
övünüyor ne güzel yaşadım diye 
çok başarılıyım yoktur ötesi diye 
okul da ailem de doğru öğretti sanar 
kazın ayağını bilseydi keşke 
 
hadi yavrum haydi sürpriz olacak sana 
ağzın açık kalacak böyle miymiş diyeceksin 
gerçekleri görmeyi reddettiğine pişman 
olacaksın 
odun gelmiştin ya odun gideceksin 

vodene vitime vodene irire 
beltek estakime çarsto 
bipempe vidire mundon 
vidise hanian an konian 
 
selhore gomektade dure vitito diçe 
muzgalego lai hode diçe 
lereneho ple sastero ple korekte telrenite 
mentire 
güspedon şerusite simin 
 
kaide edo kaide surprisise vel tu 
mada apere resise ço hesirvime diçisa 
reallon videmon enioritahek skuzisa 
vodene venimta min vodene irisa 

 
resim çizersin beğenmezler 
 

resim çizersin beğenmezler 
sonra derler su getir 
getirdiğinde resim yoktur 
hadsizliğin türü çoktur 
 
ithaf nedir? ithaf sanattır 
isim sadece size ait değildir 
dürüstlük gerekir öncelikle 
insan olacaksın terbiyenle 
 
kov, sakla sözünü bitiremesin 
sen ancak vekilsin ve gidicisin 
sonra senin yüzünden incinsin 
gidicisin ismi belirsizsin 

imajumora apeanires 
poste diçires akvo jelebia 
jalaba imajo lai 
almitesa taure vahi 
 
diçatireo goi? diçatiro şanti 
nomo seide io havi vel iu 
diraşto lipazire ante 
hemisa deçina vese 
 
harjia, konservia diçen afnie 
tu elune proska van maira 
poste füra jarikatie 
maira noma ablira 

 
Maymun 
 

bir garip insanoğlu 
maksadı nedir bilinmez 
laf cımbızla alınır ağzından 
uzak kalır daima 
 
git der gelme der 

ai naşa hemsuno 
vane goi aşratire 
diço pinzetese adeptatire de made 
fare resire kerteme 
 
iria diçire avnia diçire 



sebepsizdir sözleri 
anlaşılamaz ruh hali 
tıpkı bir maymun gibi 

amugçi diççe 
neteşatebla rokefe 
tipke peteçoide 

 
Yazıklar olsun 
 

yazıklar olsun iki yüzlü olana 
gizledi ve örttü asıl gerçeği 
rol yaptı mevki için iyi oynadı 
ahlak timsali ahlaksız kaldı 
 
saman alevi çabuk söner 
sanal rüya çabuk biter 
hain cezasını elbet bulur 
ilahi adalet bir gerçektir 
 
ilahi adalet seni vurur 
en tahmin etmediğin yerden 
anlamazsın ne olduğunu 
seni yok etmek isteyenleri 

jezukkue devisahullek 
sekrumite van setrite maina realon 
terlite por ehoço ludite bone 
axambolo vol ekloho resite aneklohe 
 
bienflamo nösire kuike 
areala dro finire kuike 
kaino findire arnen 
elheviusteso realar 
 
elheviusteso ietirehan 
öna traleç ese tu atehminumeblire 
netira goiten 
tun laumvanullon 

 
Ekşi yoğurt 
 

ekşi yoğurt tanımlar seni 
tüm bu tatsızlığın nedeni 
garip neydi ketumluk neydi 
sadece yanlışlıkla geldi 
 
kaçarsa yakalayamazsın 
korkudan kaçacaktır illa ki 
karmaşanın ortasına düşmüştür 
düzenin başına muvaffak olmamıştır 
 
düşündüğü kadar sığ değil 
mevzu derin oldukça derin 
diplomasi derler adına 
büyüklerin dünyasında 
 
yanlışlıkla gelen bilmez 
tehdidi sever sadakati sevmez 
iyilik yaparsan iyilik bulmazsın 
senle hiçbir işi olmasın 

şora jogirto deskraibirehan 
entegra hes amutdesgoço 
naşo goite dekkereto goite 
seide ferrenese venite 
 
kegireus akteçeblira 
für meto kegise ela min 
kermeşmidahek şüdime 
orda tetek arçirehime 
 
mentite sine aşelvi 
meselo tevi estite tevi 
ellasabo diçires nomek 
galles mundez 
 
ferrenese venulo aşrire 
dradon amire ladeson mire 
iegesumiraus iegeso afindeblira 
tuese kejala labore anestue 

 
Sabahı görmüş 
 

sabahı görmüş ve iletmiş 
iddialı gelmiş esmiş gürlemiş 
vakit geçtikçe şevki gitmiş 
kalite çarpmış erişmiş 
 
rengarenk bir dünya 

matenon vidime van reslumime 
muklame venime ventime kurilumime 
temo besteme vane irime 
kleto şelpime hiereşime 
 
igna öna mundo 



yeşeren ağaçlar 
kızaran elmalar 
lakin onu tatmin etmekten uzaklar 
 
sonra vazgeçecek ara verecek 
uzaklarda olacak yaklaşsa bile yakın olmayacak 
oradan oraya savrulurken 
herkes gibi olacak 

grünada arebbo 
rufada elemmo 
ese hen tetmineç fares 
 
poste abeskise ehiro guvise 
farrezise norus plev anrise 
gexeheç gexehek sesiaşirteme 
kerjisioidise 

 
Terane bitti 
 

terane bitiyor kumdan kaleler yıkılıyor 
izinsiz kalem çalanların hali ne olacak? 
sayfa kopartanların başı göğe ermemiştir 
sevmeyi suç görenler gerçekten sevmemiştir. 
 
dağıtırsın bir bütünü ama toplanacaktır 
toplarsın defterleri başa bela olacaktır 
iftira ile şiddet öfkeye neden olacaktır 
sonunca iki bütün birbiriyle savaşacaktır. 
 
oyuncağı elinden alınıp çalındı diyen çocuk gibi 
sarsılıyordu hissiyatın cahillere oyuncak oldun  
bir mataraya mal oldu bir cana değil çok şükür 
Lakin bir yafta insanı bir süre sıkar 
 
yaftacı kurtulmaya çalışır yaftaladığından 
başaramayınca zaten gidecektim der fındık 
faresi 
bir buket güle eğilmez evine de gitmez 
üç günlük dünyada demirciden başkası 
 
serseriliğe tahammül eder maneviyata değil 
sen git askeri olduğun batılın önünde eğil 
kuzu kuzu gidersin vakti gelince 
hataya yer yok kurayı çekince 
 
boya dediğin nedir ki eskiyi göstermez yeni 
züppe, zor ve düşman, sanki kafir gibi  
yıllar sonra öğrenirsin ki kafirmiş 
düşmanlığı başarısız olmuş defolmuş gitmiş 
 
elbet bahar gelir rahatlarsın 
gülersin eğlenirsin açılırsın 
sen bakma mel'unlara onların hayatı kaysın 
sen gecede yol aydınlatan bir aysın 
 
iki yüzlüden çekmedik başkasından çektiğimiz 
kadar 
o iki yüzlü ki başlangıçta güler sonra öfke kusar 
güvenen kişi haksızlığa başta susar 

Kanto finore sanda kasterro hadmatore 
apermite ketilşelorres kefes goise? 
paga kasirres tete şomek arçimi 
amon sugvidullo reale mimi 
 
Tevzira öna entegron ese muarise 
muarira difterren tetek deravolisi 
smarese volanzo ofekek goçisi 
razole dea entegro gerreşisi 
 
Ludile manek semne şelatite diçula jeldoide 
srasatorte senetta jallek ludilita 
öna akvuhek malite öna ganek io, vahe juharo 
ese öna javado hemon öna teme dadire 
 
javido felhendire javadumiteç 
azgalteme jisie iristo diçire nutmastono 
öna maza rosek aflekatire domek ple airire 
trioma mundez ferkareç aliulo 
 
bamiese hamilire io anetakesek 
iria armetita kaptiiantez flekatia 
iagne irira teme venteme 
goserek eho lai gurçehteme 
 
pinjo diçita goi min anvon aiserire nove 
tola, difijila van miko, kaş kavoroide 
ieharro poste lerenira min kavorime 
mikese azgalime lukitime irime 
 
albede sprango venire rilasira 
ridira mutira aperatira 
avdia taminnek vites hoies 
nuiutez haravorumada öna lunai 
 
açhitos devisahuleç aliuleç çehitos sine 
zi devisahulo min bejinatez ridire poste engiro 
sukire 
batiko amuhkesek bejinatez fafire 
poste devisahule gönalönesorres sonen letire 



sonra iki yüzlünün işbirlikçilerinin sesini kısar 
 
hak etmediği sıfatı taşıyan gizli zorba 
o sıfatın senin oluyordu başına bela 
sadece şişmiş balondun anladın inşallah 
gözlerini kapattın iş işten geçti ama 
 
alemin delikanlısı diyen yahut deli kanlısı 
sen ne diyorsun kendini beğenmiş insan canlısı 
muteber değilse kelamımız kelamınızı 
dinleyelim 
Lakin yok siz ikiyüzlülere aldanmış köpeklerdiniz 
 
ispiyoncuların kurbanı olursun 
sonra ayran içince ayrı düşersin 
suç sende değil bende de değil 
kelimeler kifayetsiz var git eğil 
 
sonra sevsen de sesin çıkmaz 
neden çıkmadığı bariz bir daha olmaz 
lakin geride kaldı o zamanlar 
bir daha böyle yanlış yapamazlar 
 
mantar gibi türer söz çarpıtanlar 
baş edemezsin oldukça fazlalar 
kaçış kurtuluştur der kaçarsın 
sonra doluya yakalanırsın 
 
herşey bitti derken bitmedi derler 
bitmemesi için uğraşanlar menfaatçiler 
evdeki hesapları çarşıya uymadı 
çünkü onlarda da bizde de gizli ajanda vardı 
 
ve şimdi diyoruz dur bir dakika 
Oyun bitti sahne kapanıyor 
boş düzen yıkılıyor çatırdıyor 
boş düzen yıkılıyor çatırdıyor 

 
ai sekra sorepo min deşore amuhkita estavaron 
gex estavara tua meorte vel teta de 
seide meşşa balönita anetita inşallah 
vidda kludita laboro laboreç besite vese 
 
Ai ledo di mundo diçuleto jaho nedena 
musangulo 
go diçora zalamenita hema mugno 
avlidus barattos iua baratton audeguna 
ese lai iu devisahullek sehdita kelebbitas 
 
kolşanorres opfereira 
poste airano ekteme seke şüdira 
sugo atuez aut miez 
baratto asfe ari iria flekia 
 
poste amusa ple sone açgire 
goç açgite bliri egeine ameire 
ese retrez resite gex temmo 
egeine hesirve afrenumires 
 
setoşoide taurires ai nadçumorro 
aremnumeblira estite fezles 
kego fellehi diçira kegira 
poste hailek keteçatira 
 
keralo finite diçteme afnite diçires 
por afneme getiullo pragmorro 
domez kelko anetezite şorşek 
çön tehez an ninez sekra ajando arite 
 
an nunke diçoros kefia öna menoto 
ludo finite isereho peratore 
emptorde hadmatore çatêrore 
korekto venore kaptiio salore 
 

 
Gizli akran zorbası 
 

gizli akran zorbaları dostça yaklaşır 
hissetmezsin kötü niyetini 
aşılar sana muhabbeti sevgiyi 
zannedersin dürüsttür gerçektir sözleri 
 
rengini belli etmesi uzun sürmez 
foyası meydana çıkar utanmaz 
özür bile diler yüzü kızarmadan 
lakin samimiyeti sıfırdır 
 
atsa atamaz satsa satamaz 

sekra akrana soreppo amike norire 
asenteblira vansehen 
tevkire vel tu sabeşon amon 
mentira doreşti reali diççe 
 
gunen blireme alongire 
foile vidatire atehjilire 
ple skuzeblire visahe arfe 
ese konviktese nuli 
 
remus armeblire salus asleblire 



kalır ikilemde daima 
tevazu ve gösteriş birlikte 
kar yağar güvenirsen bu dağa 
 
soğumak mı son çare boğmak mı 
su kabını parçalamak mı? 
su testisi su yolunda kırılır 
böylesine iki laf etsen görmezden gelir 

resire deumez kerteme 
rganzo van iseremo eşe 
nuevo pluvire betekiraus hes manatek 
 
fina kuro sohi vaut voi 
ço teşradi sudanen 
suprovo sebrire suharavez 
hesulek dea diço umusa avditoidagire 

 
Mağaradan çıkmayan 
 

otursan yanına görmez seni 
ismi vardır cismi nerededir 
yabani ot gibi yaşar gider 
ah nerede eski günler 
 
kısaltmalara bulduk anlamları 
şaşırdık güldük eğlendik dakikalarca 
yolların düzenlendiği zamanlarda 
sıcak günlerde beklerken neticeleri 
 
yakınınla tanıştın bilmen gerekirken 
çok şey bilecek ve görecektin 
çıksaydın mağarandan gelseydin 
ama açılmadı mağara girişi 
 
soğuktu veya sıcaktı mağara 
ama ismi vardı gören yoktu 
yolda görülse tanınmazdı 
çünkü zayıftı bağları 

sedira vel ione avdirehan 
nome ari maderiole gehezi 
remiroide vitire irire 
ah gehez anva takko 
 
alongummek finditos anetton 
şeşitos riditos mutitos menotte 
haravve reordittemmez 
kalida takkez veitirteme razullon 
 
nora vela deneşita şerema lipazirteme 
iallo şerista van vidista 
çegusita de kehfa venusita 
ese peratite kehfentro 
 
sohite vaut kalidite kehfo 
ese nome arite vidulo laite 
haravez vidatus asednirte 
çön debolite konekette 

 
Alıştıra alıştıra 
 

alıştıra alıştıra söylersin 
ürkmesin dersin anlasın istersin 
anlamaz uğraşma boşuna ne dersin 
şaka mı yapıyor gerçek mi bilemezsin 
 
anlatırsın yıllarca anlamaz 
söylersin yılmadan duymaz 
beyhude kalır sözlerin 
yıkar geçer umudunu senin 

adepteşumege diçira 
amtue diçira anetue vanira 
netire agtieşia por empto go diçira 
ço tejgire ço reale aşreblira 
 
anetumira ieharre netire 
diçira alie udire 
tvale besire diçça 
hadmire besire esperan 

 
Seni iyi biliyorum 
 

seni iyi biliyorum 
ne zaman ne yaptığını 
nerede yaşadığını 
neden gülüp ağladığını 
 
seni iyi biliyorum 

Tun bone şeroro 
geteme go umitan 
gehez vititan 
goç ride jriitan 
 
tun bone şeroro 



kullandığın eşyalarını 
fiziğini kimyanı 
hatta hissiyatlarını 
 
seni iyi biliyorum 
bilmediğimi sanma 
gel sen de bil 
bilmediğine düşman olma 

istadita itemman 
formşeran çemian 
ple senettan 
 
tun bone şeroro 
amentia aşroro 
venia tu ple şeria 
aşritahek amikia 

 
Düşman kim dost kim? 
 

düşman kim dost kim 
düşman belli dost kim 
siyah siyah lakin 
beyaz beyaz değil 
 
yeşil diyor ben beyazım 
turuncu diyor ben beyazım 
asıl beyaza da siyah deniyor 
o zaman bu beyaz kim? 
 
görecelik dersek şayet 
belli olur beyaz nedir? 
her beyazım diyen beyaz olur 
ama beyaz kişiye göre değişir 

miko hu amiko hu 
miko bliri amiko hu 
nero neri vese 
haluvo ahlivi 
 
grüno diçore haluvo 
torango diçore haluvo 
maina haluvek sedçore nero 
gexteme hes haluvo hu? 
 
rilativo diçirusna si 
blirire haluvo goi? 
ker haluvo diçulo haluvire 
vese haluvo kanbire ekvide jisio 

 
Geri vites 
 

geri vites tek olur 
çıkmaza girene kurtarıcı olur 
hata edene yardımcı olur 
nefes almak isteyene can olur 
 
olmasaydı geri vites 
ne olurdu onların hayatı 
hep keder hep stres 
seni seviyoruz geri vites 

retra spodilo öna meire 
açgehek enatirek garidarire 
mumistakek eidorire 
esaninepeşek ganire 
 
anestusite retra spordilo  
goirte vites 
iepe doloro iepe dadato 
amorosan retra spodilo 

 
Müsait olursa 
 

müsait olursun az vakit olur 
dışarı çıkarsın yağmur olur 
tırtıl bir gün kelebek olur 
Ona dünya bir hafta olur 
 
Beklemek iyidir ay ışığında 
doğumu var ayın bu akşam da 
ilahi buyruktur doğacak ay 
saçacak ışığı gece karanlığında 
 
Gök cisimleri hissedemez 

etezira ase temire 
digek çegire pluvire 
Tertolo öno tako mariposire 
Gexek mundo öno heftire 
 
Veiti boni lunorez 
nasje ari lune tso vespero plev 
ilahaka amrar nasjise luno 
semise oron nuiutneresez 
 
Şommaderiollo asenteblire 



güneş bilmez dünya bilmez 
bir çiçekle bahar gelmez 
ve çiçeksiz bahar gelmez 

Solo aşrire mundo aşrire 
öno florese sprango avnire 
van aflore sprango avnire 

 
Anlıyor musun efendim 
 

yarım saat nutuk çekip karşıdakine söz 
vermeyen 
hep ben bilirim deyip dinlemesini bilmeyen 
çok konuşunca mutlak doğruyumdur diyen 
yanlış olma ihtimalini hiç göremeyeceksin 
 
anlattığı hikayeyi usanmadan tekrar eden 
karşıdaki sıkıldı mı görmeyen hissetmeyen 
anlıyor musun diyecek anlamasan da 
bilmeyecek 
karşıdaki kırılır mı diye hiç düşünmeyecek 
 
O yitirdi güvenilirliğini kaybetti şansını 
Maskesi düştü şüpheleri kendisini boğdu 
onu arayan da aratan da kalmadı 
utanması olmadı kalmadı onun adı 

halba hore diço çehe kontrezulek diço agvulo 
iepe şeriro diçe audemon aşrulo 
vahe sabteme absoleta korektoi diçulo 
furenema estantesan keje vidisa 
 
anetita storon abhe reanetumulo 
kontrezulo ço seddite avdulo asentulo 
ço anetora diçisa netusa ple aşrise 
kontrezulo ço sebrire diçe keje mentisa 
 
Lozite betekatiresen lozite çenzen 
visahkludile şüdite soffe hanten voite 
hen sörçulo van tabihifo arsite 
tehjilen anestite arsite nome 

 
Kısıtlamaya çalışanlar 
 

Onlar kısıtlamaya çalışıyorlar ama 
başaramayacaklar 
üstü kapalı söyledikleri sözlerle bir yere 
varamazlar 
kendileri gibi kendine benzersiz diyen çok 
sayıdaydı 
hepsini çokça gördük ve hayatta sadece gelip 
geçtiler 
 
Babalarının çiftliği olmayan dünya için 
konuşuyorlar 
Onların konuştukları boşunadır nihai hedefe 
varamazlar 
açık sözlü olamazlar sonra bize derler ki muğlak 
kıskançlık onları yemiş ve bitirmiştir ateşle 
 
İstekleri şudur; ben yükseleyim o kalsın aşağıda 
Ama kalacak o hevesler kursaklarda 
Ne söz söylerseniz söyleyin değiştiremezsiniz 
gerçeği 
Bütün dünya bir olsa kapatsa gözünü 
söndüremez güneşi 

Teho letevumo endore vesev azgaleblises 
Alen kluda diçites diççese öno ehek arçeblises 
Hanttoide hantek amuşiana diçulo vahe 
seiezites 
iepon vahe viditos an vitez seide vene irites 
 
apderesfarmada por mundo sabores 
teha sabitto vel empti enha tarjatek arçeblires 
apera diçulo anesteblires poste elna diçires min 
abliro 
Jaleso tehon manjime van finumime fravese 
 
Vannes dati; vano hahi resie en ahho 
vese resise gex feddo ven kurskeoy 
Go diço diçirusas diçias akanbeblisas realon 
Entegra mundo önus kludus vidden anseblire 
solon 

 
boş sözlerle ahkam kesen 
 

boş sözlerle ahkam kesen gafil empta diççese amroçumada samino 



yıllardır kaldın suskun şekil 
münazara dedim kaldın sakil 
buna çanta da dahil 
 
suç sadece sende olmadı 
çünkü senin gibilere rağbet vardı 
ama sen bilemezsin çünkü 
bilseydin yapmazdın 
 
kör gözü açmak zordu ondan uğraşmadım 
uğraşsam açılacağı da meçhuldu ki 
nefesimi tüketmeye yer aramadım 
sana küçük dünyanda yerler bıraktım 
 
insan kurmadan empati bilemez karşıdakini 
sanar kendi gibi herkesi ister dönüştürmek 
dönüştürmezse hayalleri kırılır üzülür 
üzüntüsünü sitemle taçlandıran nankördür 

ieharoyteme resita fafema formo 
videşumo diçito resita zihale 
tsek ganto ple taholo 
 
sugo ven tu anestite 
çön tuoiddek vogo arite 
vese tu aşrira çön 
şerusita anumirta 
 
blinda vidon aperi afçilte füre getieşito 
getieşuso aperatiso plev ablirite min 
nepeşon liextinumo eho abhifito 
vel tu kiça ven munda ehho livito 
 
hemo aninşteme impedo aşreblira kontrezulon 
mentire hantoida kerjision vanire töneşumi 
atneşumireus imaggen berire züatire 
züatemon raprozese tetavrumula ingrati 

 
Nasıl bir dünya 
 

nasıl bir dünya istiyorsun? 
güzel ve hoş mu çirkin ve boş mu? 
huzurlu ve sakin mi kaoslu ve karışık mı? 
çirkin ve boşsa yaşaman boş mu? 
 
Cennet dünyada değil ve ölünce 
Biliriz asırlardır böyle ki doğrudur elbette 
Lakin cennet dünyada değilse bile 
Kim der ki hayatımızı cennet yapamayız diye? 
 
Aç gözünü güzel bir dünya iste 
istemekle olmaz önce sen güzel ol 
kendini düzelt ki dünya düzelsin 
değişim olur ancak değişimle 

Genfe öno mundo vanora? 
ço pulko van neiso, uglo van empto? 
ço muuziro van kalmo, amuuziro van mexo? 
uglo van emptuse vita ço empto? 
 
Kaveno amundezar an morteme 
şeroros aserre tsoforme min korekti albede 
ese kaveno amundezus ple 
Hu diçire min vitnan nino anebli umi kaveno? 
 
aperia vidan dura öno mundo vania 
vanese anestire ante pulkaia 
zalreordumia min mundo reordie 
kanbemire elune kanbemese 

 
İçten pazarlıklı 
 

ey içten pazarlıklı 
sıkıştığında sarılırsın ancak yemine 
senin samimiyet neyine 
yüze gülmek dedi mi bir numarasın 
kim sende meymenet görüp ne yapsın 
 
dürüstlük pahalı mülk ne arar sende 
ucuz adamsın boşsun be sende 
ne kendine var faydan ne de millete 
Allah sabır versin senin gibi illete 
 
karşındakini sanarsın müneccim 
girersin bahse kaybedince dönersin ne biçim 

ei muintreçbarjeno 
dadeşittemaez tefatirai elune ohadek 
tua konvikteso ligoa? 
trai ço diçite tu öno numeri 
hu en tu hogaro vide go umie? 
 
doreşteso açva manezalo go sörçire ven tu 
çava virai emptai be tu min 
go vel hanto ari pragma vaut limuimo 
Allah eldiro pesansumi tuoida vel mardo 
 
kontrezulan mentire stelfeloro 
entrire gambek lozatteme tönira go forme 



görüşeceğiz dersin görüşemezsin bu kafayla 
kuzu doğmaz köpekten kendine bunu anla 

videşisos diçira avdeşirai tso tetese 
agno anasjire de kelbo hantek tson anetia 

 
Ne ölüye ne diriye 
 

faydası olmaz ne ölüye ne diriye 
surat asık bir karış sanki mahkeme 
ağzında dilinde bin türlü bahane 
hem de akıl almaz sebeplerle 
 
bilir acındırmayı mağdurdur hep 
sormaz mısın yalnızlığım ne sebep? 
koşarsın küçük hesapların peşinde 
bir kasvet var senin sesinde 
 
atlar asil hayvandır sende yok asalet 
sevmezsin insanları riyakarsın bu gerçek 
beyhude geçmiş bir yaşamda boğulacaksın 
bilginin gücüne asla ulaşamayacaksın 
 
bu kafa nasıl kafa neye ulaşacaksın? 
nereye ve kime faydalı olacaksın? 
sevgi yok, ego çok, cehalet gani gani 
seni de seven yok aslında yani 

pragme ameire morek aut vitulek 
visaho alkirvo öna harso kaş tribunalo 
madehez imilehez tusana taura beheno 
hom ple mento deptira goççese 
 
şerire ageiatumon ogrivdei iepe 
ço amuldira eluneso go diço? 
ipdira kiçkelekka vajez 
öna gulumo ari sonahez 
 
höresso nobalaktaganni tuz lai nibalo 
mira hemmon reemai has realo 
tvale besita öna vitez garkatisai 
şera forzek nevire arçeblisai 
 
tso teto vel go raçisai? 
gehek an huk mupragmisai? 
amo lai, egudo vahi, jaleso kianegi 
tun amulo lai mainez soe 

 
Unutmak ister 
 

insan yanılgısını unutmak ister 
hata eder doğru sanar unutmak ister 
unutamaz rüyasına girer 
sonra uyanınca görmeseydim der 
 
beyin ilginç bir organ unutmaz 
gerçekler hissiyata yem olmaz 
karanlık varsa güneş var olmaz 
insan kalbi atmadan durmaz 
 
ama öyle bir reaksiyondur ki 
görürsün yanında hayali 
rüyanda görürsün ve dersin ki 
rüyamda görsem inanmam ki 

hemo furenon porketi vanire 
tegserire korekte mentire porketi vanire 
aporketeblire zaldrek entrire 
poste somniteme avdusitüo diçirie 
 
monato intoresa öno rejekano aporketire 
reallo senettek ahire 
nereso arus solo rire 
hemkardo io remteme akfire 
 
ese tsoforme öno reakti min 
vidira ionahez imagen 
drahez vidira van diçira min 
drohez viduso ablaviro min 

 
varlığın getirmedi fayda 
 

varlığın getirmedi fayda yok olacaksın 
ilk görüşte söylersin yalanı kendini harcarsın 
ne geçer eline daha cahilim demekle ey insan 
yarım saatte rezil edersin kendini gıyabında 
 
kibarlık yok, edep yok saygı hiç yok 
senin gibisinden olur kabalık abidesi en çok 

aresa ajlebite pragmo laisa 
öna videz diçira jelenon hantan karçira 
go besire el mana ijlo diçese ei hemo 
halba horez terzulira hantan en kaupa 
 
jinadalo lai, atpo lai, respekto keje lai 
tuoideç meire rogesmonumento 



dinlemeyi bilmezsin, anlaşmayı hiç 
bilemeyeceksin 
insanları aldatıp gününü gün edeceksin 
 
arkadaşların senin gibi ipe sapa gelmezler 
düzgün bir ortamda seni pek sevmezler 
dersin hayalcisin yaşıyorsun hayalle 
ne verdin bu dünyaya geçen yıllar ile 
 
koyamamışsın ortaya bir eser 
bilmeyen ancak sesini keser 
eli kulağındadır kalmayacak senden eser 
senden sonra o yerde ancak yeller eser 

audegon aşrira, aneteşon kejev aşreblisa 
hemmon hade takan tetkisa 
 
amikka tuoida hablek estatek avnires 
dosema midahehez tun pehe mires 
diçira imagumora vitira imagese 
go guvita tso mundek ebsa ieharrese 
 
akroeblima midahek öno fako 
aşrulo elune sonen şakire 
mane audilezi arsise tuç fako 
de tu poste gex ehez elune ventenno ventire 

 
Bukalemun 
 

yabani bilmez ilgiyi alakayı 
selam versen ister kaçmayı 
belli olmaz saati dakikası 
kim bilir kimin yancısı 
 
bilelim neden varsın söyle 
ne istediğini bilsene 
faydan ne zararın ne 
bukalemun musun nesin böyle? 

remo aşrire helgon imneşon 
saluto guvusa vanire kegon 
ablire hore menote 
hu şerire di hu ionore 
 
şeruna de go arai diçia 
go vanitan şeria 
pragmo go apragmo go? 
ço pökleminai goai hesirve? 

 
Atın gölgesindeki it 
 

atın gölgesindeki köpek 
dolaşırsın altında atın 
sanarsın o kendi gölgen 
sonra ata kafa tutarsın 
 
at sana çifteyi vurunca 
anlarsın gölge benden değil 
pişman olsan ne fayda 
kuyruğu dik tutacaksın 
 
dik tutmak için bile geç kaldın 
köpekler at kadar çalışkan değil 
tembeldir ata nazaran 
ve bocalar durur muntazaman 

Kelbo en şadomo di hörso 
vropatirai en subhörso 
mentirai gex zalşadoma 
poste tetgrabirai el hörso 
 
hörso el tu dopion ietteme 
anetira şadomo de ioho 
skuzusa go pragmo 
kaudon kipira aklive 
 
por aklive kipi ple ladita 
kelebbo hörso sine alboremi 
lazi ekvide hörso 
an tepluçeiire kefire regolarie 

 
Sabit fikir 
 

ben bilirimci tavırlar 
başkası cahil sanırlar 
menfaatine düşmüşsün 
sen doğarken ölmüşsün 
 
sorsan dürüstlük abidesi 

Mi şerirora sunimmo 
aliulo jale mentires 
şüdima el pragma 
morima nasjitteme 
 
simuldusa doreştesa monumenta 



aslı yalan makinesi 
tekrarı papağan gibi 
öğrenmeye kapalı gibi 
 
kart ağaç eğilmez 
bu kafayla yürümez 
kimse sana hak vermez 
bu durum böyle gitmez 
 
bir düşün haklı cidden sen misin? 
dünya senin çevrende döner bilirsin 
başkası robottur o gerçeği ne bilsin? 
bu kafayla ot gelmiş ot gidersin 

maine jelena umilo 
egeine sabbirdoide 
Lilreno kludoide 
 
ajvarbo aflekatire 
Tso tetese apdire 
ajsio el tu tehkire 
tso kefo tsoforme anirire 
 
Mentia muhka serie ço tu? 
Mundo tua deisej tönire şerira 
aliulo ietluxaviri gex realon genfe şeri? 
Tso tetese irbe venime irbe irira 

 
Elini ver 
 

in o yapmacık manasızlıktan 
gel buraya gerçekliği göreceksin 
sahte gülüşler olur pişmanlıktan 
aletlerle ve kağıtlarla bilmeyeceksin 
 
gel kurtul çekingenlikten 
çık o zevk aleminden 
bu dünya bambaşka bir yer 
inan anlasan bıkmazsın sevmekten 
 
korkacak ne var? ne korkarsın 
bildiğin şeylerle neden olmayacaksın? 
ama ne anlatılsa boş değil mi? 
gözü görmeyenin kalbi ne anlasın? 
 
dersin, korkanın hakkı yok mu korkuda? 
Doğru dersin ne varsa bu önyargıda 
kurdu çakala sorarsan kalırsın önyargıda 
kurdu öğren kurttan hadi kabuk kırmaya! 

Einia gex umalena de neteso 
Venia el tseho realeson vidisa 
Fagima ridennire für skuzeso 
illese an paporrese aşrisa 
 
Venia an felhia de fihadeleno 
Çegia gex de zivka mundo 
Tso da mundo aliega öno eho 
belavia anetusa abhira de amo 
 
Metala go ari? de go metira? 
şeritallese de go anestisa? 
Ese go anetumatus empta ço lai? 
Mablinda kardo go anetie? 
 
Diçira, metulhoko ço lai en meto? 
Korekte diçira go arus tso en peliso 
Sikuestiraus gurdon el jaxelo, resira en peliso 
Lerenia gurdon de gurdo kaide el dekepremo! 

 
Gizleyen 
 

Velnomon sekrire nedrumire 
Sgamatito mentire göna intreç 
seide önase pesansese venire 
entegra sekremita şerro 
 
Öno amentuleta tesbemonese 
avde hatumira 
Tun tesbuletto jezuko 
tu ple tehoide lozi 

Rumuzunu gizler tahkir eder 
Sıyrıldım sanar işin içinden 
sadece biraz sabırla gelir 
tüm gizli kalmış bilgiler 
 
Bir akılsızın dolduruşuyla 
görmeden nefret saçarsın 
seni dolduranlara yazık 
sen de onlar gibi kayıpsn 

 


