
O Kapıyı Kapa 
 

O kapıyı kapa.  
Gayret kemerini kuşan.  
Bize can şarabını sun.  

Bu meyhaneye aşık kişileriz biz,  
hem çok uzaklardan geliyoruz bak,  

çok uzaklardan.  
 

O kapıyı kapa.  
gel sen asıl bizi gör,  

gör halimizi, acı.  
Bir başka kapı aç,  

işte na şurda,  
bir gizli kapı.  

Bir büyük sağrak bul getir bize.  
Sonra doldur şarabı  

eski dostluğumuzun şerefine.  
O kapıyı kapa.  

Gel bizi yıka, arıt.  
 

Hani bir gün, bilmem unuttun mu,  
biz hepimiz uykudaydık.  

Sen bir tekme atmıştın bize,  
derken bir, bir daha.  

Sıçramış uyanmıştık uykudan.  
Oturup şarap içmiştik sonra.  
Şarap başımıza vurmuştu  

O zaman olmuştu işte ne olduysa.  
 

Denizleri yüksük gibi gören timsahlarız artık,  
tirit, mercimek, aş erleri değil.  

Haydi inadı falan bırak,  
inadı bırak da kendine gel,  

bize şarap ver, şarap. 
 

Mevlana Celaleddin Rumi 
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L'âme du vin 
 

Un soir, l'âme du vin chantait dans les bouteilles : 
" Homme, vers toi je pousse, ô cher déshérité,  

Sous ma prison de verre et mes cires vermeilles, 
Un chant plein de lumière et de fraternité ! 

 
Je sais combien il faut, sur la colline en flamme, 

De peine, de sueur et de soleil cuisant 
Pour engendrer ma vie et pour me donner l'âme ; 

Mais je ne serai point ingrat ni malfaisant, 
 

Car j'éprouve une joie immense quand je tombe 
Dans le gosier d'un homme usé par ses travaux, 

Et sa chaude poitrine est une douce tombe  
Où je me plais bien mieux que dans mes froids caveaux. 

 
Entends-tu retentir les refrains des dimanches 

Et l'espoir qui gazouille en mon sein palpitant ? 
Les coudes sur la table et retroussant tes manches, 

Tu me glorifieras et tu seras content ; 
 

J'allumerai les yeux de ta femme ravie ; 
A ton fils je rendrai sa force et ses couleurs 

Et serai pour ce frêle athlète de la vie 
L'huile qui raffermit les muscles des lutteurs. 

 
En toi je tomberai, végétale ambroisie, 

Grain précieux jeté par l'éternel Semeur, 
Pour que de notre amour naisse la poésie 

Qui jaillira vers Dieu comme une rare fleur ! "  
 

Charles Baudelaire 

Şarabın ruhu 
 

 

Şişelerden şakıyıp, akşam, şarabın ruhu 
Dedi : «Cam hapisanem; kızıl mührüm altından, 

Dinle, bu ışık dolu, dostluk, kardeşlik dolu 
Şarkımı senin için söylüyorum, ey insan! 

 
Bana yaşam, ruh vermek, biliyorum çok çetin, 

Nice zahmet ve emek, nice alın teriyle 
Çalıştığınız üstünde o kızgın tepelerin; 
Hayırsızın, nankörün teki değilim öyle. 

 
Yorgun bir emekçinin inince boğazına 

Nasıl sonsuz zevk duyar, ne kadar sevinirim! 
Sıcak göğsü tatlı bir mezar gibidir bana, 

Soğuk mahzenlerden çok insanları severim. 
 

Kulak ver göğsümdeki bu tatlı cıvıltıya 
Pazar türkülerini dinle, duyuyor musun? 

Sıvayıp kollarını, dirseklerini daya, 
Yudumla! Hoşnut kalır, bana dua edersin. 

 
Beni içip mest olan karının gözlerine 

Canlılık ve oğlunun benzine renk veririm, 
Nasıl yağ güreşciyi kaplar, güçlendirirse 

O narin atleti de öyle güçlendiririm. 
 

Ben tanrısal besin, ölümsüz çiftçinin aşkla 
Serptiği kutlu tohum, düşeceğim gövdene, 
Aşkımızdan ender bir çiçek gibi Tanrıya 
Fışkıran şiirlerim doğup yeşersin diye ! » 

 
 

Charles Baudelaire 
Türkçesi : Erdoğan Alkan 

 

 


