
YETERRRR !...(20.10.2008) 

Yazar Administrator
Pazar, 30 Kasım 2008 21:53 - Son Güncelleme Çarşamba, 30 Kasım 2011 23:36

YETEEEEEEERRRRR!!!

  

Yine mi fazla güvendik sıradan insanlara?
Yine çok inandık kapasitesi sınırlı şahılsara?

  

Bu kez tamam bu iş olacak dedik...Yine geçen sene zar zor kurtulduğumuz yere geldik...
Ne kadarda çok seviyoruz biz buraları, bu kaosları, dertleri,sıkıntıları...

  

Paraları ödenmemiş değerli futbolcularımızın...Sekiz maç sonunda lider durumda olan 
Ispartaspor'un futbolcuları sesini çıkaramazken, bizim 1 galibiyet 
alabilen futbolcular hakkını istiyor(!)..

  

Bu sekiz maçta alınan 5 mağlubiyetin sorumlusu para mı yani?
Merak ediyorum...Nasıl oluyor değerli futbolcular? Tam gol atacakken aklınıza
cebinizde para olmadığı m geliyor?
Tam kademe yapacakken akşam Karavan'da içeceklerinizin parasını nasıl 
ödeyeceğiniz mi geliyor?

  

Ben hayatımda beş kuruşu olmayan parasız çook futbolcu gördüm, 
ama böyle ruhsuz futbolcu topluluğunu da hiç görmedim...
Yani zengin olsam, alın şu paralarınızı hadi gidin evinize bidaha da 
gelmeyin diyeceğim hepsine...

  

Ayıptır ya, bu kadarı ayıptır..Bu yağmur, çamur, bayram demeden heryere
peşinizden gelen şu taraftara yazıktır!

  

Hayret, bu maç sorasında aileleriniz sizi evinize götürmeye gelmedi mi?
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Merak etmeyin sizde hiç mi forma aşkı yok mu demeyeceğim! Siz benim
Kütahyaspor’umun formasını niye sevesiniz ki?
Hepiniz para için geldiniz…İyi de bari alamadığınız paraları hak etmek için oynayın 
da istemeye yüzünüz olsun…
Ondan sonra değiştirirsiniz telefonlarınız modelini..Ne aceleniz var hem o zamana 
kadar deha güzelleri de çıkar!

  

Bugün kü yanlışların silsilesini başlatan Ünaldı'ydı...O kadar sözler ver 
maça bile gelme..Ne güzel iş...

  

Yanlışların yardımcı yönetmenide bana göre Ahmet Kılıç'tı..Bu güne kadar sorunlardan
ona sıra gelmedi ama Konya Şeker maçında yaptı bir yanlış Devran'ı aldı bizi bitirdi..
İnsan göz göre göre aynı şeyi bir daha yapar mı? 
Yaptı..Bizi bir hamlede yere serdi!

  

Sağ kanatta çok çalışan, çabalayan Yücel ve Dumlupınar stadyumu'nda izlediğim
en klas ikinci golü atan(birincisi de yine kendisinin Muğla maçında sayılmayan golüdür) 
Sedat'ı çıkardı..Yerine yine o Şeker maçındaki kahraman Devran ve geldiğinden 
bu yana isminden başka bişey göremediğimiz Soner'i sahaya sürdü...

  

Forvettiz oynadık yine..Salih hocanın yanındaydı çünkü...Forvet diye aldığımız Yücel 
sağ kanatta, sağ kanada aldığımız Serkan forvette, zaten sağda bile oynayamayan
Devran hiç oynamadığı solda...Hata, hata, hata...

  

Bugün ilk zamanlarda eleştirdiğim F.Doğanay son 2 maçta olduğu gibi yine iyiydi...

  

Uzun zamandır çok iyi futbolcu dediğim ama ilk kez 11'de oynatılan Cemal hep ilk 
müdahaleyi yapan adamdı.Bana göre başarılıydı...Bora iyi niyetliydi...

  

Çağdaş pozisyon yokken yaptığı hatada balıkesirli Yusuf'un attığı
ilk golün asistini yaptı!
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Serkan Çevik'te bir diğer istekli oyuncumuzdu...Başka kimseyi göremedim..

  

Forvet Salih oyunda kaldığı kısa sürede bize 1 puanı getiriyordu 
ama direk izin vermedi...

  

Tüm maçlarını izlediğim Kütahyaspor en kötü maçını oynadı..Maça eşitlik geldikten 
sonra oyundan düştük..
Bir de şu var tabi...Başkaları idman yaparken sen evinde oturursan 
kondisyonun tabi biter...

  

Bu hale getiren yönetim, hocalar, futbolcular herkese teşekkürler!
Alkışladılar statta hepinizi, bende alkışlıyorum(!)...
Bakalım haftaya İzmir'de kaç yiyeceksiniz?(20-10-2008) 
*****
 NOT:Bu yazı eski sitede 217 kez okundu..
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