
TURKISH

• Akılcılık minimalizmi manipülasyon
maksimalizmidir.
Balkan, Yeni Dünya Düzeni H1N1'dir.
• BIH'de siyasi oligarşilerin zulmünün
pürüzlülüğü ölçülemezdir.
Pürüzlülüğün zulmünden bahsetmek
bile istemiyorum.
• Sevgili Balkan: Uyuşturucu satıcıları
ilkokullara dağıtılır ve yakında
Anaokullarına girecekler. Onay üzerine.
• Bir mezar taşı olmak en iyisidir.
Durgunluk ya da durma, hammadde hiç
eksik değil!
• İyilik ve başarı bugün 
cezalandırılabilir.
Ama affedebilecekleri her şey.

ENGLISH

• Minimalism of rationalism is 
maximalism of manipulation.
Balkan is H1N1 of the New World
Order.
• Roughness of the cruelty of 
political oligarchs in BIH is 

immeasurable.
Not even to mention the cruelty of
roughness.
• My dear Balkan: drug dealers dis-
tribute in Elementary schools, and
soon will enter the Kindergartens.
Upon approval.
• It is best to be a gravedigger.
Recession or not, the raw material is
never missing!
• Goodness and success are 
punishable today.
Everything but that they can forgive.

BOSNIAN

• Minimalizam racionalizma je maksi-
malizam manipulacije.
Balkan je H1N1 Novog Svjetskog
Poretka.
• Sirovost surovosti politickih oligarha
u BIH je nemjerljiva.
O surovoj sirovosti da i ne govorim.
• Balkane moj: Narko-dileri dilaju po
osnovnim skolama, a uskoro ce i da
udu u
Vrtice. Po odobrenju.
• Najbolje je biti grobar. Recesija ili
ne, sirovine nikada ne manjka!
• Dobrota i uspjeh su kaznjivi danas.
Sve osim toga ti mogu oprostiti.

BEYAZ BİR GÜVERCİN...

Bütün gün başım ağrıdı
Okuyana kadar gazeteyi
Yoktu hiçbir sebebi.
“Bir er mayına basmış”
Kör bir mayına...

Beyaz bir güvercin
Göğün yedinci katına
Karanfil, gül kokusu salmış.
Ağzının suyu göl olmuş
Mayına adres verenin.
Bir anne dipsiz kuyulara düşmüş
Dipsiz kuyulara...

Bir başına kalmış
Anılarına hançer saplanmış bir abla.
Elsiz, kolsuz, çaresiz kalmış bir baba.
Çıkar mı bilmem
Bir daha sabaha?

Bütün gün başım ağrıdı.
Yüz kere
Bin kere
Yüz bin kere
Lanet okudum teröre.
“Bir er mayına basmış”
Kör bir mayına...

BU KAÇINCI GEÇTİĞİM
OKYANUS...

Afrika’da bir ceylan
Kaç sıçrayışta geçer okyanusu?
Ben diyeyim bir sırtlan, 
Sen de dişi bir aslanın
Soluğu ensesinde koşarken
Kaç sıçrayışta geçer okyanusu?

Ya benim güzel ülkemde
Hainden, bıçak dişli ikiyüzlü dostlardan,
Katillerden, lağım kokulu teröristten
Kaçmak için
Bu kaçıncı geçip bitirdiğim okyanus...

Kaçmak yok artık
Kalmadı okyanus,
Kalmadı okyanus...
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haşlamalar
taşlamalar
Atmalı taşı, 
gerekirse de yarmalı başı.




