ŞEREFE

Soğuk bir rüzgar esiyordu
Ağustosun sıcağında
Ege den mi esiyordu?
Marmara dan mı?
Esiyordu bir soğuk rüzgâr.
Ve ben üşümüyordum.
Dostumun sıcaklığı geliyordu,
Ege denizinin meltemine karışmış.
Esiyordu inceden ince
Irgalıyordu bedenimi yavaş yavaş.
Balkon öylesine serindi ki, ben rakımı
yudumlarken
Telefon,
Telefon çalıyordu!
Ve telefonun öbür ucunda dostumun
sesi,
O an rüzgar durmuştu,
Yılların eskitemediği dostluk
konuşuyordu
Ve kadehim elimde,
Şerefe dostum diyordum
Şerefe.
Saat epeyce ilerlemişti
Cumartesi, pazara devriliyordu,
Gökyüzünde ay kıpkızıldı,
Orak çekiç bayrağım gibi
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Kızarıyordu gökyüzünde
Kızardıkça aydınlatıyordu gecemi.
Ve dostumun yüzünü görüyordum,
O aydınlığın içinde
güleç yüzüyle
Şerefe dostum diyordu
Şerefe.
Ve o an içimden bir türkü geçiyor
Kendi kendime mırıldanıyorum.
Karadeniz bulanırda durulmaz
Kürek çeken o kollarda yorulmaz
On beşlere tuzak kuran cellatlar
Sanmayın ki sizden hesap sorulmaz
Coşar Karadeniz coşar
Dalgaları boydan aşar
Suphi, Nejatlar ölür mü?
Onlar kalbimizde yaşar
Karadeniz sana on beş can verdim
Onların yoluna canımı serdim
Sosyalizm için çıkmıştık yola
İnsanın kahpesin ben sende gördüm
Coşma Karadeniz coşma
Coşup da dağları aşma
Sen kiralık bir katilsin
Bizim peşimizden koşma
Karadeniz adın hep kara olsun
Sana emir veren Ankara olsun
Hiçbir zaman sana boyun eğmeyiz
On beş değil ister yüz yara olsun
Karadeniz “kor” olur mu?
Can vermesi zor olur mu?
Söylesene Kul Sefili
Ölüm bize yar olur mu?
Türkü bittiğinde tan yeri ağarıyordu,
Güneşin kızıllığı
İşçi sınıfının bayrağı gibi kızarıyordu.
İşte böyle dostum,
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Kalk, sende bu kızıllığa karşı
Koy çayını ve yudumla yavaş, yavaş,
Kaldır çay bardağını şerefe,

Kaldır be dostum
Ve sende bir türkü mırıldan
Yeni doğan güne karşı,
Mırıldan özlem dolu türkülerimizi
Söyle dostum
On beşlere ağıtı söyle.
On beşler
Bizim on beşlerimiz
Senin
Benim
Onun
Ve işçi sınıfının on beşleri.
Elini kalbinin üzerine koy
Fark edeceksin kalbimin nasıl attığını
Fark edeceksin can dostum
Ve anlayacaksın beni
Anlıyorsun da
Bundan hiç şüphem yok.
Çayını yudumlarken bile aklından geçtiğimi
düşünüyorum
Ve iyi ki varsın diyorum
Ve bu son kadehimi
Senin için kaldırıyorum
Şerefe can dostum
Şerefe!
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