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AL ŞU MAÇI TİMUÇİN HOCA!
Son sekiz maç ligde fırtınalar koparınca kalsın dedik Cengiz Hoca...Biz seneye
şampiyon oluruz.Ama değişen birşeyler vardı hocada.Her hafta farklı isimler farklı
kişiler sahadaydı...Maalesef futbolda dün yoktu.Ligde bıraktığını unutuverdik hep
berbaber ve Olmaz dedin oldu senin süren doldu sesleriyle uğurladık
kendisini sekizinci hafta.

  

Kim gelecek derken Murat Özgen ismi Kütahyaspor'la anıldı.Kamuoyu pek 
tanımıyordu kendisini ama tanıtmaktan hiç çekinmiyordu.Kariyerimde 5 
şampiyonluk var benim...Başka bir program: Kariyerimde 6 şampiyonluk 
yaşadım diye başlayan sözler ve soluksuz anlatılan başarılar...Marifetliydi belli ki.
Oturduğu yerden bir hafta da bir takımı daha şampiyon yapmıştı Özgen!

  

Gelir gelmez takımda birşeyleri değiştirdiği ortadaydı.Daha birkaç gün önce düşeriz 
diyenler birkaç maç sonra hedef ilk dört diyenlere inanmaya başlamışlardı.
Ama Murat Hocada şaşıranlardandı.Bir anda 34'lük starlarla dolmuştu 
Kütahyaspor kadrosu ve çok geçmedi...İkinci devrenin 5.haftası.Burdur 
karşısında karşılıklı Murat İstifa sesleri...

  

Oda gitti...Yerine gelecek belliydi.Zor günlerin vazgeçilmez adamı 'Kütahya'nın
çocuğu' Özdemir Arat.İlk maç kardeş tokadına yenik düşsekte ikinci maç 
Isparta'yı müthiş bir hırsla geçtik.Belliydi ruh gelmişti...Ama Özdemir Hocaya 
çabuk teşekkür edildi.Takım çok önemli Denizli maçına teknik direktörsüz çıktı 
ve ruhsuz...Sonuç belki 2-0'dı ama sonrası rakibin insafıydı...

  

Bir gün sonrasında önemli bir teknik direktörün adı Kütahyaspor'un yanında yazıldı.
Timuçin Çuğ...Başta ben pek inanmasamda salı günü idmanda gördüm kendisini...
Adeta dibe vurmuş evinde oynayacağı Aydın maçını kaybederse ancak Allah'ın 
kurtarabileceği bir takımın başına geçmişti Timuçin Hoca...

  

Belli ki inanıyordu birşeylere...Bende ona inanıyorum.Diyorum ki; Al şu maçı 
Timuçin Hoca...Oktaysız al...Al şu maçı Timuçin Hoca...Pırıl pırıl gençlerle al...
Al şu maçı Timuçin Hoca...Tribünleri dolduracak ve hiç susmayacak taraftar için al...
Başka yolu kalmadı bunun...41 Yıllık tarihi bir maça bağlandı Kütahyaspor'un...
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Ya 'Efe'leneceğiz ya da evimize döneceğiz.Döndürme eve bizi Timuçin Hoca...
Buraya gelmenin bir anlamı olsun...Kütahayspor ismi seneye

  

yine profesyonel liglerde olsun...

  

Uğraşma Oktay'a attırırım diye hoca...Olmaz o...Bırak şu Oktay'ı hoca bize
saç baş yoldurma...Bu takım ligde kalsın ve kurtulalım artık 23 haftadır süren
9 numara muhabbetinden...(16-03-2007)
*******
 NOT:Eski sitede 303 kez okundu..
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