
Au bord de la mer de ma vie

Et enfin je suis arrivé. Je descends des rochers et je m'allonge sur le sable. Petit à petit, le vent 
commence à me rafraîchir. Je suis calme et je ne pense à rien. Ensuite, les vagues me donnent envie de 
dormir. Le soleil voilé par les nuages essaie de me toucher. Il n’y a aucun problème. Il y a une petite île 
avec des mouettes qui volent au-dessus et y cherchent quelque chose à manger. La mer est pure comme 
mon âme quand j’ai la liberté de voir cette belle nature.

Après quelques minutes de calme, je commence à penser à ma vie et mes problèmes. Je me rends 
compte qu’en réalité ma vie est très belle avec mes amis et ma famille. Les problèmes sont seulement 
des obstacles qui sont ici pour me tester. Ce lieu, qui est sacré pour moi, me donne la chance de 
comprendre que d’être heureux est la seule chose importante. Je sens toutes mes émotions, la colère et 
le bonheur, en même temps, et j’examine ma vie. C’est ce que ce lieu est, une réflexion sur moi. 

Mes yeux fermés, le vent, le bruit des vagues et l’odeur de la mer me donnent l’impression de faire de la 
voile sur l’océan. J’ouvre les yeux et réalise que c’était seulement un rêve. Je suis triste. Je me lève et je 
regarde autour de moi. C’est presque l’après midi... Je m'énerve contre moi-même d’avoir fait beaucoup 
de fautes, mais après quelque secondes, je comprends qu’il est trop tard pour y penser. Je suis déréglé 
ici. Mes idées, mes émotions changent très rapidement. Je crie et je crie. Je crie à Dieu. Les bruits 
autour de moi me calment  un peu. Je décide d’écouter de la musique. C’est un moment de béatitude 
pour moi. J’ai ma musique, mon lieu préféré et je suis seul. La solitude est aussi un trésor pour moi, 
s’éloigner de tout… 

Les vagues sont comme des gens qui sont tombés et demandent de l’aide. Ils me tendent leur main. Je 
suis mouillé. Je sais que je dois partir mais mes pieds sont fixes sur le sable. Avec une très grande 
difficulté, j’essaie de sauver mes pieds de la vague et de l'écume, mais je n’y arrive pas. Au moment où 
ils entrent en contact, je me souviens que je dois revenir ici. Mes pieds commencent à bouger petit à 
petit et je suis libre, encore une fois. J’escalade les rochers sans le vouloir, sans y penser. C’est la fin du 
jour.



Hayatımın Denizinin Kıyısında

Sonunda vardım. Kayalıklardan iniyorum ve kumsala uzanıyorum. Yavaş yavaş rüzgar beni 
serinletmeye başlıyor. Sakinim ve hiçbir şey düşünmüyorum. Sonra, dalgalar uykumu getiriyor. 
Bulutların perdelediği güneş bana dokunmaya çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Üzerinde martılar uçan 
küçük bir ada var, yiyecek arıyor kuşlar. Deniz, bu güzel doğayı görme özgürlüğüne sahip 
olduğum andaki ruhum kadar berrak.

Sessizlik içinde birkaç dakika geçirdikten sonra, hayatımı ve sorunlarımı düşünmeye başlıyorum. Fark 
ediyorum ki aslında hayatım arkadaşlarım ve ailem sayesinde çok güzel. Sorunlar sadece beni imtihan 
eden engeller. Benim için kutsal olan bu yer, hayatta tek önemli şeyin mutluluk olduğunu anlama 
şansını veriyor. Tüm duygularımı, öfkemi ve mutluluğumu aynı anda hissedip, hayatımı inceliyorum. 
Bu yer işte tam da bu: kendim hakkımda düşünceler. 

Gözlerim kapalı; rüzgar, dalgaların sesi ve denizin kokusu okyanusta bir yelkene binmişim izlenimini 
uyandırıyor. Gözlerimi açıyorum ve bunun sadece bir rüya olduğunu anlıyorum. Üzülüyorum. 
Kalkıyorum ve etrafıma bakıyorum… Neredeyse öğleden sonra olmuş. Çok fazla hata yaptığım için 
kendime kızıyorum ancak birkaç saniye sonra, bunları düşünmek için çok geç olduğunu 
anlıyorum. Dengemi yitirmişim. Düşüncelerim, duygularım çok hızlı değişiyor. Haykırıyorum, 
bağırıyorum. Tanrı’ya yakarıyorum. Etraftaki sesler beni biraz sakinleştiriyor. Müzik dinlemeye karar 
veriyorum. Benim için tam bir mutluluk anı. Müziğim var, en sevdiğim yerdeyim ve yalnızım. Yalnızlık 
benim için bir hazine, herşeyden uzaklaşmak...

Dalgalar tıpkı düşmüş, yardım çağıran insanlar gibi. Ellerini bana doğru uzatıyorlar. Islağım. Gitmem 
gerektiğini biliyorum ama ayaklarım kumlara batmış. Çok zor da olsa, ayaklarımı dalgadan ve 
köpükten kurtarmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Temas ettikleri anda, buraya geri dönmem 
gerektiğini anımsıyorum. Ayaklarım usulca hareket etmeye başlıyor ve yeniden özgürüm. Kayalıkları 
tırmanıyorum gönülsüzce, düşünmeden. Gün bitti.
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