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 OYNATMAYA AZ KALDI

  

Takım son maçını kazanmış birçok taraftar yine işini gücünü bırakıp gecenin kör 
karanlığında Kütahyaspor için yollara düşmüş hesaplar yapılıyor bize bir puan yeter mi?
Yok canım olmuşken üç olsun...Yenersek birde Akhisar yenilirse bizi kimse 
düşüremez değil mi? Oğlum enflasyon düşer Kütahyaspor 
düşmez yorma sen kafanı...

  

Kimisi tatlı rüyasında Kütahyaspor formasını görürken uyku tutmayanlar da 
yine her zaman ki muhabbeti yapıyorlardı.Her zaman ki gibi inanmışlardı.İnanmasalar 
o kadar yola çıkarlarmıydı hiç?

  

Uzun yolculuk sonrasında Denizli'ye gitmiştik.Sabırsızlıkla beklediğimiz maç 
saatini getirdik.Grup Turkuaz ile aynı dava için birleştik ve başladık bağırmaya.
Denizlililer bile hayran hayran izledi bizi...Hani o tezahüratlara o taraftara ben 
bile sahada olsam cevap vermek için tekmeye kafa uzatırdım...Ama ne gezer...
Ruh gerekir bunun için.

  

Daha dur bakalım bir stadın havasına alışsaydık...Ne oldu anlayamadık...
Rakip öne geçti bile.Ama olsundu bişey farketmezdi...Süre uzundu...

  

Biraz geçtikten sonra Maşallah çıkıp Tüfek girince ilk devrenin son bölümünde
hızlandık...Oktay yine net bir fırsat kaçırırken diğerlerinde ise 
kaleciye teslim ettik atakları.

  

İkinci yarı için goller bekliyorduk.Ama boşuna.Sahaya ikinci devre 11 tane 
çubuklu Kütahyaspor forması çıktı...İçleri boş.Sahada yüz civarında 
Kütahyaspor taraftarı vardı...Gözleri dolu.

  

Denizli ikiyi bulup daha sonra ki maçın moduna girmeye başlamışken biz ise 
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bakalım kaç pas üst üste yapabileceğiz diye saymaya başladık.Hani bir keresinde
iyi geldik tam dört pas yaptık üst üste dile kolay...Bu demek oluyor ki 
top birkaç saniye bizdeydi...

  

Sonunda dayanamadık yine.Çekilen uzun yolun bir de sessiz dönüşünü düşününce
içimizden geçenleri dilimize döktük...Ama kime sövdük...Umurunda mı sanki
kahkalarla gülerken sahadakinin.

  

Uzun süre Akhisar mağlup diye kendimizi avuttuk...Ama gerçekler acıydı.Son 
yedi haftaya Kütahyaspor yine ateş çemberinin tam içinde girdi. Beş saatlik
yolda dönerken hiç mi hiç çekilmedi...

  

İşler arap saçına döndü...Futbolculara her şey söylemek mümkün.Koskoca 
şehrin sorumluluğunu almış olmalarına rağmen hiç umursamamak bir futbolcuya 
değil ama bir adama yakışmaz...Onlarda bu durumu yakıştırıyorlarsa rahat uyusunlar...

  

Şu an itibariyle yeni hocayı ben yazmasan iyi olur.Çünkü doğru zamanı sitemiz iyi bilir.
Ancak benim fikrimi soracak olursanız Kütahyaspor son yıllarda en iyi hocayı buldu.
Yönetim işi gençlerle olan ama tecrübeli, futbolu seven ve kurtulursak en büyük 
payın sadece onda olacağı bir ismi yarın Kütahya'ya getiriyor.Daha erken gelse
bizi uçurabilirdi ancak bu saatten sonra işimiz Allah'a kaldı.

  

Bu futbolcular kalan maçları tamamlayacak ama ayaklarını denk alsınlar.Bu takım 
düşerse başta bizim sonra da onların çok canı yanar...

  

Gelişmeleri takip edeceğiz.
Yeni hocamızla üst sıralara 'çuğ'lanırız umarım(12-03-2007)
********
 NOT:Eski sitede 212 kez okundu..
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