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 ŞİMŞEK YENİ KAHRAMANINI BEKLİYOR!

  

Son yıllarda ilk devre puan dağıtmada oldukça cömert davranan Kütahyaspor büyük
hedeflerle başladığı bu sezon da farklı bir görüntü çizemiyor...
Son zamanlarda o kadar çok alıştık ki buna; ligin bitimine az bir süre kala ve ümitler 
biterken çıkan bir 'kahraman' bizi kurtarıyor..Sonra yine kötü gidiş ve yine başka 
 bir kahraman...Önce ki sezon Tuncer Kırdar ve arkadaşları, geçtiğimiz sezon 
Zekeriya Ünaldı ve arkadaşları can simitlerimiz olmuştu...
İlk devre çok puan dağıttığımızdan ikinci devrede tavan yapmamız gerekti, ve yeni yeni
kahramanlarla hedef çok da sekmedi..
Bu sezon da yine aynı başlangıç, hüsran, umutsuzluk, çaresizlik...
Şimşek şimdi yeni kahramanını, yeni kurtarıcısını bekliyor!...

  

Takım tam rayına oturdu derken yine kaçan futbolcular, televizyonlar karşısında 
karşılıklı meydan okumalar Kütahyaspor'un içler acısı halini apaçık gözler önüne seriyor..

  

Bugün rakip zaten çok güçlüydü..Altınordu bizimle 'kedinin fareyle oynadığı' 
gibi oynadı..Daha 5. dakika da 10 korner atarlarken bizi bugün yenecekleri 
zaten belliydi...Ama Emrah'ın Umut'un ellerinden 'umutlarımızı' çalarcasına 
vurduğu top herşeyin bitiş noktasıydı...

  

Fatih Tüfek; Altınordu'nun 3 numarasını defalarca çalımladı ama malesef 
golü bulamadık...
Salih bana göre faydalı olmaya çalıştı ama istediği topları alamadı...
Soner Neliker istekliydi, bence bugün iyilerdendi ama yetmedi...

  

Bora Yelken'in yedek kalmasına bir anlam verememiştim..Maç başlayınca
yanılmadığımı gördüm...

  

2-0 Olduktan sonra da Altınordu istese çok fazlasını atabilirdi, atmadı..
İnsaflı kaptanları(8 numara) her topu dışarıya gönderdi...Sanırım o da beceriksizdi...
Ya da bizi önemsemedi bile, ki öyleyse daha kötü..
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Aydın Kuzu geldiğin yere geri dön, 3.lig sana yakışmıyor..Süper Ligde rahat
oynayabilecek kapasitedesin..Göztepe'yken olduğu gibi Altınordu'da ikende bizi çökerten 
sen oldun..İzlemek büyük bir keyifti...
Altınordu böyle bir yeteneğe sahip olduğu için çok şanslı...Yolları açık olsun, şampiyonluğu 
hakeden gurubun en iyi takımı; İzmir temsilcisi..

  

İkinci devre biz çok yüklendik..
Sanırım Emrah'ın Azmi ile bir sorunu var..İki defa Azmi'ye topu bıraksa ikisinde de Azmi 
kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama atmadı..
Daha dün 90 dakika oynayıp Paf takımı Eses'in elinden kurtaran Ahmet Kılıçaslan bugün
bir 30 dakikayı daha çıkartarak herkese meydan okurken, onun metrelerce sürüp getirip
al da atıver Emrah abi dediği topu da Emrah kaleye vuramadı...

  

Çağdaş'ta futbola yeni başlamış gibi bir panik havası..Uzaklaştıramadığı onca top 
dikkatimi çeken başka şeydi...Çok uzun konuşmak bişeyi değiştirmeyeceği için uzun
uzunda maçı yorumlamak yersiz!

  

Bu iş böyle gitmez..Dört maç daha kaybetmek demek;
 2.devre kahramanların bile çaresiz kalması demek...
Bu sene de şampiyon yine taraftar edasıyla bekliyoruz, çaresiz!...(25-11-2007)
******
 NOT:Bu yazı eski sitede 236 kez okundu..
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