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AĞA DA BİZİZ PAŞA DA

  

Üçüncü ligde daha önce görülmemiş bir uygulamanın bize yapılması sonucu Grup Mavi Şimşek 
bir akşam öncesi itibariyle yirmiyi aşan otobüslerini üçe indirmek zorunda kaldı.Ancak buna 
rağmen sabahın erken saatlerinde Burcu kıraathanesi'nin önü ana baba günüydü.Zar zor
seçilerek alınan üç otobüs dolusu taraftarımız yeni bir zafer için yola çıktı.

  

Maçın başlamasına sayılı dakikalar kala stada girdiğimizde takımlarda sahadaydı.
Benim maç öncesi tahmin olarak verdiğim kadroda tek değişiklik vardı.
Ayhan'ın yerine Fatih Tüfek oynuyordu.

  

İlk on dakikada Melih'in attığı iki sert şutla heyecanlandık.Ama sonuç alamadık.
Timuçin Çuğ savunmayı dörtlemiş ve Merinos'ta olduğu gibi Çağdaş ile Melih'i de
önlerine dikmişti.Ev sahibi Kemalpaşa üzerimize hiç gelemedi.İlk devre kalan otuzbeş 
dakika neredeyse pozisyon yaşanmadan geçildi.Takımımız savunmada sıfır hatayla oynadı 
ve tribünlerin ortak görüşü bir puanı alabiliriz şeklindeydi.

  

İkinci devreye de aynı kurguyla başladık.Ancak ev sahibi takımın bizi zora sokacak
oyuncusu yoktu.Orta alandaki presimiz sayesinde yine rakibe boş alan bırakmadık.
Sabırla hata yapmalarını bekledik ve 57.dakikada yapılan hatayı Turgay affetmedi.
İlk devrede ki maçta da Kemalpaşa'ya klas bir gol atan tecrübeli futbolcumuz uzun 
zamandır süren gol orucunu da bozdu.Sol ayağıyla yerden sert vuran Turgay taraftarı 
çılgına çevirdi.Kendisinin de taraftardan kalır yanı yoktu.Belli ki oda özlemişti bu gol sevincini...

  

Öne geçtikten sonra ben aynı oyunu devam ettirirsek maçı alırız diye düşündüm.
Timuçin Hoca takımın kurgusunu değiştirmedi ve daha önceki zamanlarda diğer
hocaların düştüğü hataya düşmedi.Geriye yaslanmadan devam ettik.

  

Neticede onların yaptığı bir başka hatayı daha affetmedi Turgay...Sol tarafta topla buluştu
plaseledi ve top ağır ağır, göstere göstere Kemalpaşa ağlarına gitti.Turgay bir kez
daha Kütahyaspor taraftarını havalara uçurdu...
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Daha sonra ki dakikalarda ev sahibi Kemalpaşa moral olarak çöktü.87.Dakika oyundan 
Turgay'ı alırken amacı Kütahyaspor taraftarına alkışlatmaktı aslında Timuçin Çuğ'un...
Ama hesapta olmayan bir güzellik daha vardı.Kapalı tribünde ki Bursalılar 
yıldızımızı alkışlayarak uğurladı.Turgay'da aynı şekilde karşılık verdi...Onlarda
iki maçta da onları yıkan Turgay'ı izlemekten keyif almışlardı besbelli.

  

90.Dakikada Oğuzhan'ın duvar pasında Göktürk sağ ayağıyla şık bir plase yaptı ve
bu sezon ilk defa üçüncü golü attık...Göktürk ve tribünlerin bu gole sevinci alkışla 
oldu sadece...Rahatlamıştık artık...Pek bizi ilgilendirmese de Göztepe'de mağluptu Side'de..

  

Son düdükle beraber altı yıl sonra üç maç ard arda kazanan takımın futbolcuları
ve bu sezon üçüncü ligde ki rekorları alt üst eden Kütahyaspor taraftarı büyük
mutluluk yaşadı.Tüm küskünlükler yerini zafer çığlıklarına bırakmıştı artık...

  

Bizim çılgın ruh halimizi birebir yansıtan yöneticimiz Suat Özkan'ın sayın başkanımız
Zekeriya Ünaldı'nın da gelmesiyle sevincimiz arttı.Kütahya'ya çok mutlu döndük.
Maçta savunmamız ve orta alanda Çağdaş ile Melih harika oynarlarken Turgay attığı 
gollerle maçı bize getiren adam oldu.

  

Hücumda hem Tüfek hem de Ramazan beklenenden uzaktı.Ama alınan sonuç müthişti.
Bu takım Timuçin Çuğ'un eseriydi.Bizi adeta ipten alan bu değerli hocaya sahip 
çıkmak zorundayız.Yönetim çıkmazsa Kütahyaspor taraftarı olarak biz yapmalıyız.

  

Vazonun önünde adeta şampiyonluk turunun provasını yapan taraftarımız seneye 
Timuçin hocanın şampiyon takımını omuzlara almalı.Vefa borcumuz var hocaya...
Vee seneye verdiği sözü tutmak istiyorsa sayın başkan biz de bu sevinci Timuçin 
Çuğ ile yaşamak istiyoruz...

  

Ligde kaldık, rahatladık, artık gelecek sezonun sevinçlerini yaşamaya hazırız...
Yolumuz açık olsun...(15-04-2007) 
*******
 NOT:Eski sitede 261 kez okundu..
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