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 ''Seni hep gökyüzünün önünde düşünüyorum'' diyor Süreyya Berfe…Mavi ve sonsuz
gökyüzünün önünde… 
Çünkü bu hayattan ne zaman sıkılsak, başımızı hep gökyüzüne çevirmiyor muyuz?
Gökyüzüne ve kuşlara… 
Kuşlar cıvıldıyor o anda kalbimizin en güzel yerinde. Çünkü biliyoruz ki gökyüzü ne zaman
kavuşsa kuşlara, kalbimiz olmak istediği yere göç ediyor. 
İşte tam da bu yüzden ''Uçan kuşlar konsun senin göğüne.'' diyor Murathan Mungan.
Kuşlar, o güzel kuşlar. 
Özgürlüğünüzü paylaşamaz mısınız bizimle. O güzel diyarlara götürmez misiniz bizi de? 
Tam da bu günde, bu saatte? Uçsuz bir gökyüzünde, ılık bir rüzgar eşliğinde en sevdiğimiz
şarkıyı dinler gibi. Ölesiye mutluymuş gibi, kuş olup göçmek istiyoruz.
Kök salmak yok bizim göğümüzde. 
''Kuşlarını alıp gidiyor gök.'' diyor İlhan Berk…
Gökyüzü maviliğini yitirip ateş turuncu rengiyle önümüzde diz çöktüğü saatlerde Gramofonda
eski bir şarkı gibi beliriyorsun hayalimde. 
Bu saatlerde en çok gökyüzünün maviliğini, bir miktar da kuşları özlüyorum.
Şiirlere dayıyorum sırtımı. Bir parça hüzün eşliğinde…
'Gider kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca?'' diyor Ahmet Telli.
En az bir kez göğe baktıysak, kucaklaştıysak maviyle, okşadıysak kuşları kanatlarından, gece
ilham vermiyor bizlere. 
Bu yalnızlıklarımız, kalabalıklar içinde kayboluşlarımız müebbet yemiş mahkumların özgürlük
arayışı gibi… 
Özgürlük var, gökkuşağı var, uçmak var göğümüzde.
''Yüreğinden beyaz kuşlar uçardı yüreğime'' diyor Haydar Ergülen.
Ne zaman yorulsak bu koşuşturmadan, başımızı yastığa koyup göğsümüzde kanat çırpan cılız
kuşu 
dinliyoruz. 
Hatırlamaktan korktuğumuz bir kokuyu,
mutlu bir anıyı getiriyor kanatlarında. 
Ardından, göç ediyor sevdiğimiz diyarlara. 
Benim cılız kuşum, senin gökyüzüne uçuyor. 
Seni izleyebildiği en güzel noktaya konuyor. 
Öyle güzel görünüyor ki yüzün bu saatlerde. Birazdan sabah olacak. Gecenin bu büyüsü,
masmavi gökyüzünün güzelliğiyle yitirecek varlığını. 
Bu yüzden şöyle diyor  İbrahim Tenekeci; 
''Bir yastık arıyorum kuş seslerinden, mühim değil sonrası''…
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