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GÜLMEZ BU YÜZÜM  

  

İlk devre bitmiş yeni gelen yönetim hedefi açıklıyor ilk dört.Kulağa hiç de fena 
gelmiyor aslında...Herkes ümitleniyor.Çünkü genç kadromuz gol atmanın dışında 
sahada herşeyi yapıyor.Ama ikinci devre başlıyor ilk dört maç ve üç mağlubiyet...
'Gezgin'in dediği gibi Aliağa maçında hakem kötüydü, Bozüyük'te kar vardı, Nilüfer'de 
takım yorgundu gibi gibi...

  

Hep kendimizi avutuyoruz iyi oynadık diyerek.İyi oynayanın durumu ortada.
Al sana Bozüyük.Bize karşı kötü oynadı diyor herkes...Size öyle gelmiş beyler.
Kötü oynayan bir takım koskoca 20 haftada 1 kez mi yenilir?

  

Biz her maç iyi oynuyor muşuz...Bize öyle gelmiş arkadaşlar iyi oynayan takım 
Murat Özgen'le çıktığı 11 maçın 6 tanesini kaybetti.İyi oynayan takım bir kez ya
da iki kez bilemedin üç kez kaybeder.Ama iyi oynayan takım maçlarının 
yüzde altmışını kaybetmez...

  

Ara dönemde tam 6 futbolcu alınmış ve beş tanesi hücuma dönük isimler.
Takım dört maçta 2 gol atabilmiş...Ne kadar iyi olduğumuz su götürmez gerçek!

İlk devre Oktay'a yüklendik haklıydık da...Hakikaten çok kötüydü.İyi de şimdi de
Ramazan'a mı yüklenelim? 4 Maç ve gol yok...İyi ama bu adamın kariyeri belli.
İlk devre lig ikincisi takımı Aksaray'a 12 maçta 4 gol atmış...Yani en fazla üç maça bir gol...
Bizde dörtte sıfır...Suç futbolcuda olsa gelenler durumu değiştirirdi.Belli ki
bizim bir yerde büyük bir hatamız var...

  

Biz iyi falan oynamıyoruz sadece göz boyuyoruz...Hayır bizi iyi oynuyoruz diye 
avutmaya devam edeceklerse de ben kendi adıma iyi futbol istemiyorum artık...
Bana gollü galibiyetlerden geçtim üç puanlar alsınlar artık...

  

Bence hatnın nerde olduğu belli.Yönetimler teknik direktörlerin esirleri oldukları 
müddetçe Kütahyaspor her mağlubiyete kılıflar uydurmaya devam edecektir...
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Bizim geçen sezon son 8 maç (5 deplasman içerdeki iki maç gruptan çıkan
Fethiye ve Keçiörengücü) kaybetmeyen bir takımımız mevcuttu zaten.
Herkesin imrenerek baktığı orta sahamızın iki yıldızı Çağatay ve Kamil'i hoca istemedi
diye gönderdik...Yönetim değişse de hatalar hiç değişmedi...Ara dönemde bu kez
de Murat Hocanın raporu aynen uygulandı ve durum bu...

  

Biz kendimizi avutacak yeni bahaneler bulurken daha dün amatörde olanlar 
gelip bizi geçti...Kütahyaspor son yedi sezondur üç maç üst üste kazanamadı.
Varsın biraz da başkaları iyi oynasın.Biz kazanalım...

  

Artık birşeyler değişsin bu takımda.Her sene yerimiz üçüncü lig üçüncü grubun 
14.lüğü olacaksa bırakın oda olmasın!

  

Hatalardan ne zaman döneriz ne zaman üç maç üst üste kazanırız bilmiyorum
ama yakın zaman da olmayacağının garantisini verebilirim!(09-02-2007)
******
 NOT:Eski sitede 209 kez okundu..
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