GAR‹P ve GR‹P
KUfiLAR
ap›lmas› gereken ifller
dururken anlams›z ifllerle
u¤raflt›¤›mda babaannem; Bütün kufllar› tuttun
da geriye leylek mi kald›?
derdi..
Toplum olarak; dizlerimiz
üzerinde do¤rulmaya
bafllad›¤›m›zda, yer alt›ndan
yada yer üstünden birileri
gelir(!) birtak›m haltlar
kar›flt›r›r, genel
tedirginli¤imizin küllenmifl
atefline benzin döker , sosyal
hayat›nda, ekonomik
hayat›nda içine eder giderdi..
Ama bu defa bela
yukar›dan geldi.!
Yeri yurdu olmayan garip
kufllar nas›l oldularsa grip oldular ve kondu¤u yerdeki uçan›
da kaçan› da da yak›p gittiler..
Garip göçmen kufllar ne talihsizliktir ki virüsülerini önce
Anadolu’nun garip insanlar›na
bulaflt›rd›lar. ‹nsano¤lunun
bafl›na gelen önemli s›k›nt›lar
genelde önemsemeyip ciddiye
almad›¤› konulardan geliyor.
‹flte beni de hep bu
ürkütüyor..
Niyeti kötü olan bir tak›m
yarat›klar›n üzerimize yöneltti¤i
top, tüfek ve namlular›ndan
çok, biyolojik savafl› tercih
etmeye kalk›p Dünya’daki
büyük kentlerin içme suyu
flebekelerine bir miktar
mahvedici b›rakt›klar›nda;
savunmas›z masum insanlar›n,
beceriksiz yönetimlerdeki akibeti ne olur? diye
Ödüm patl›yor ödüm..!
Bafl›m›za bu tür talihsizlikler
geldi¤inde bizi kurtaracak olan
görevlileri televizyon haberlerinde tüylerim ürpererek
seyrettim.!
Hastal›k flüphesiyle halktan toplad›klar›
kanatl› hayvanlar›; çuvallar içine koyup, üzerlerine
benzin döküp, canl› canl›
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atefle veriyorlard›..
Kireçlenmifl kuyunun dibinde
diri diri yanan tavuklar›n
ba¤›rt›lar›n› bir tak›m insanlar
bir eli cebinde di¤eri ile de
sigara tüttürerek seyrediyorlard›! Bir tak›m vatandafllarda
kendi sonlar›n› haz›rlamas›
muhtemel olan tavuklar›n›
görevlilerden sakl›yordu. Ayn›
ülkenin bakan› da salg›n
haberini duyuran baz› sa¤l›k
görevlilerini de boflbo¤azl›k ve
iflgüzarl›kla suçluyordu..!
Bir baflka televizyonun
haberlerini seyretmeye
bafllad›¤›mda da baflka bir
garip manzaradan hayrete
düfltü¤ümden aç›k kalan
a¤z›m› arkadafl›m›n uyar›s› ile
kapatt›m! Grip felaketini,
kendindeki kufl beyini ile aktarma zaafiyeti yaflad›¤›ndan
konu bulamam›fl, ‹stanbul’daki
bir camii avlusunda normal
koflullardan dolay› ölen iki
güvercini kafas›na göre grip
yapm›fl a¤z›na da ameliyat
maskesi takarak deprem
kazlar› gibi ciyakl›yor ve sözüm
ona duyarl›l›k gösterip halk› da
güvercin ölülerinden uzak
tutma cinli¤inin hafifli¤ini
yafl›yordu..
Ne dersiniz? Bu kufl
beyinlilerle bu kufl gribin
atlatabilir miyiz?
Siz, inan›yor musunuz?

