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AMANSIZ HASTALIĞIN PENÇESİNDE!
Canımızdan çok sevdiğimiz Kütahyaspor maalesef daha kırk yaşını deviremeden 
amansız bir hastalığa yakalandı.Son yıllarda ayakta durmakta zorlanan ancak yine
 de sevenlerini üzmemek için tek başına yaşam mücadelesini sürdüren mavi şimşek 
son iki yılda artık kendini ele verdi.Hastalığının ortaya çıkmasıyla sevenlerinin kendisine 
bakacağını ele güne muhtaç etmeyeceğini düşünen 40 yıllık efsane maalesef 
hastalıktan yataklara düştüğü anlarda yanında kimseyi bulamadı.Birkaç seveni bu
hastaya doktor bulabilmek için kapı kapı gezdi.Vee...
Tam dördüncüde biri çıktı.Ona güvendik.Ama aslında oda biliyormuş bu hastanın
kurtuluşu olmadığını.Sadece bizi avutmak takımı en azından bir yıl daha yaşatmak
için hastanesine kabul etmiş.
O hasta şu günlerde artık elden ayaktan düştü.Doktorlar çaresiz.
Sevenleri isyanda...Ama seslerini yine duyan yok.Alanlarında uzmanlaşmış doktorlar! 
maalesef çok işimiz var diyerek tedaviyi reddediyorlar.
İşin gerçeğine gelirsek.Son günlerde futbolcuları yerden yere vuranları gördükçe
(başta Gökhan kardeşim) şaşırıyorum.Hatta bu eleştiriler arttıkça benim şaşkınlığım
bir kat daha artıyor.
Ben bunu şuna benzetiyorum.Murat 131 ile formulaya giren sonuncu oldum 
diye arabasına kızabilir mi?
Elbette kızamaz...Kızmamalı.Amacı kazanmak olsa zaten o
arabayla yarışa girmez...
Arkadaşlar kabul edin.O futbolcuların kötü oynamasının gece gezmeleriyle bir 
alakası yok...Hatta hiç alakası yok...
Adamın kapasitesi bu.Geçen yıl geldiği takımda 10 maç oynamış adamdan kurtarıcılık
beklersen sonun böyle olur.Daha geçen yıl amatörde oynamış adamı getirip
onbirine koyarsan böyle olur...
Napalım arkadaşlar!Belki de kaderimiz bu.Kaderi kabullenmekten
başka çaremiz yok.
İyi kadron olur hem dışarda oynar hem sahada...Örnek mi? 
İbrahima Yattara...
Ligde takımı ikinci sıraya çıkartan Ali Nail Hoca ile Kemalettin Şentürk Ramazanda 
bile içmiyor muydu?Herkes eleştirebilir ama bu adamların sahadaki
futboluna laf edebilir miyiz?
Hadi şimdi bu kızdığınız futbolcuları odalarına kilitleyelim.Sadece idmana 
çıkartalım.Balıkesir'i yener miyiz?
Yapmayın beyler sizde biliyor sunuz..'Ne kadar ekmek o kadar köfte'...
Yunus Başkan'a güvendik.Neden?
Başka çaremiz yoktu da ondan.Ama olmadı be başkan.
'Ben olmasam bu takım kapanır.İstediğimi yaparım.Üç kuruşa futbolcu alırım 
kimse de eleştiremez' diye düşündün mü başkan.Kabul et aklından geçti...
Ama olmuyor işte...Keşke böyle düşüneceğine başka türlü düşünseydin.Madem
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ben varım öyle bir takım yaparım ki yapamayanlar utanır deseydin.Öyle demiyorsan 
da bırakın ölsün sevenleri bir kez üzülsün.Boşa ümitlendirmeyelim deseydin.
Eee başkan ne diyorsun?Vakit çok mu geç...Yoksa var mı bir ümit?
Bizde mi...Bizde olmaz mı başkanım...Biz zaten ümitlerle bu günlere geldik...
Geçen hafta maçta bir taraftarımız ne dedi biliyor musunuz?
İnşallah kazanırız dedim ben oda nerdeee dedi.Yapma ben abi umut
fakirin ekmeği dedim.
Oda:Evet öyleydi ama onuda elinden aldılar be gülüm dedi...
Bu yorumsuz...Yorumu sizde.
Biz ümitliyiz başkanım.Kurtulmak için dua ederiz.Maçlara gelir deli gibi tepiniriz...
aMa sahaya çıkıp topa tepemeyiz.Nolur herkes elini taşın altına koysun.Geçen
sene ki gibi büyük bir isyan mı çıkaralım.Kurtulacaksak onu da yapalım.
Ama...ama işte...
Napalım arkadaşlar!Belki de kaderimiz bu.Kaderden kaçılır mı?
Kaçılsa bile biz yeterince kaçmadık mı sizce?(09-10-2006)
****
Eski sitede:239 kez okundu..
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