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genç DESTE K







Yazardan...

Bir şeyi çok iyi yaptığımız için hobimiz olmaz.
Hobimiz olduğu için çok iyi yapmaya başlarız.
Yazar olmak için yazmaya
Resim yapmak için çizmeye
Şarkıcı olmak için şarkı söylemeye
Balerin olmak için dans etmeye başlamamız yeterli...
En iyiler de bir yerden başladılar...
Sadece onlar hiç durmadılar.
“Yapamadın!” ve “Yapamazsın!” diyenleri duymadılar.
Başlamak için hiçbir zaman geç değil
Oysaki vazgeçmek için her zaman çok erken...
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Güneş yandığı için parlar...

Işık vermek için yanmayı kabulleneceksin.

Gece gündüze engel olabilir mi?

Yanarken bir gün parlayacağını bileceksin.

Kötü bir günü kötü bir hayat zannedemezsin.

Kötüyü görmezsen, iyiyi fark edebilir misin?
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Yanlışlıktan değil, yalnızlıktan...

Dışımıza baktığımız zamanın onda birini ruhumuza bakmak 
için kullansak; mutsuz olmadığımız gibi mutsuz da etmeyiz... 
Mutsuz insanlar, mutsuz eder çünkü. Mutlu insan kendisiy-
le oyalanır, mutsuz başkasıyla uğraşır. Diyetteyken düşen kan 
şekerim yüzünden sürekli kabadayı modunda dolanıp, ilk gör-
düğüme sataşmam gibi. Ver bakalım ağzıma bir lokma mozaik 
pasta, bulaşıyor muyum insanlara? Mutsuzluk varsa hayatta, bir 
başkasına aktarılmadan geçmez asla. Bulaşıcı hastalıkların en 
tehlikelisidir aslında mutsuzluk. Kurtulmaya çalışan evde de 
yatmaz. Sokağa çıkar, işe gider, trafikte nöbet tutar. İlk gördü-
ğünün yüzüne öksürür; içinde ne varsa kusar. Dışınıza bakar-
ken, içinize de bakın... Yüzünüzü botoksla gerdirirken, içinizi 
de lütfen rahat bırakın...
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Herkes dünyayı değiştirmek istiyor
Ama kimse
Toprağı dar gelen bir çiçeğin saksısını bile değiştirmek istemiyor...
Çünkü biz böyleyiz...
Gözümüzü yükseğe dikip
Önümüzü görmeyiz.
Hadsizlik ata sporumuz.
Kendimizi şahin sanır ama karga gibi bok yeriz...
Belki dünyayı değiştiririz ama kendimizi asla geliştirmeyiz...

Tek bir şeyi iyi belleyin...

Arkandan konuşuluyorsa
Kesin öndesin...
Eğer ki bir gün susarlarsa
Demek ki artık önemsizsin...
Ama ikisi de çok fark etmez.
Bu dünya için her zaman bir hiçsin.
Unutma ki sadece kendin için her şeysin...

Hem bir “hiç” hem de “biricik” olabilmenin dengesini bu-
lursak insanız... Kimse vazgeçilmez değil... Sadece kendinden 
vazgeçemezsin...

Hangi mesleği yaparsan yap
Hangi muhitte yaşarsan yaşa
Ne kadar kazanırsan kazan


