Türküm,
gururluyum; ama
mutlu de¤ilim!
nce milli tak›m, eflflek
su dan gelinceye kadar
‹sviçrelileri odunlad›!
Ard›ndan kufllar gribi ile birlikte geldi ve konduklar› yerde
tavuk b›rakmad›lar..
O da yetmedi Papa’ y›
Vatikan’ da göz göre göre
vuran ilk Türk unvan›n› kimseye kapt›rmayacak olan
Mehmet Ali A¤ca’ y›
“Türkiye seninle gurur
duyuyor” tezahüratlar›yla
tahliye ettik!
Avrupada’ ki spor gururumuz olan Süreyya Ayhan’ da
doping maddesine rastland›..
Yine tak›m sporlar›nda
Avrupa’daki bir baflka gururumuz olan Galatasaray, 100.
y›l›n› geride b›rak›rken flampiyonlu¤unu de¤il garibanl›¤›n›
ilan etti.
Trabzonspor’ lu iki milli futbolcumuzdan biri bahis
oynarken flike ye çanak tuttu,
di¤eride mafia ile aras› bozulunca korkusundan alt›nda
eflofman, elinde silahla hava
alan›nda dolafl›rken bulundu.
Baflbakan›m›z iki kez efelenmeye yeltendi; birinde hayalar›na at bast›, di¤erinde
çaps›z bir vatandafla “lan” diyerek kendisi de çaptan düfltü..
Bunlar olurken bir ara bir
televizyonda, ekonomi program›n› “prime time”
dakikalar›na tafl›yan bir
akademisyenin kar›s›na kafa
att›¤›n› yazd› gazeteler.
Sonra 14 yafl›nda bir çocuk
ender bulunan bir tabanca ile
Trabzon’ da bir papaz› vurdu..
Hamas liderini eve davet
ettik sonrada ev sahibi
k›zar! diye adama kap›y›
açmad›k!
Sonra ak›ll› uslu kad›nlar,
efllerini ve sevgililerini s›rt›nda
ve kalbinden makaslad›lar!
Körfez depreminde yaral›
olarak enkaz alt›ndan ç›kar›lan
çocuklar›n organlar›n› satanlar
da oldu!
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Bir sabah kahvalt› ederken
seyretti¤im bir televizyondaki
ekonomist ödedi¤imiz d›fl
borçlar›n bir günlük
faiziyle ‹stanbul Ankara
aras›nda 8 fleritli bir otoban yap›labilece¤ini duyurdu¤unda zeytinimi
yutamad›m..
Can›m s›k›ld› kalkt›m
pencereden oturdu¤um sitenin
bahçesine bakt›m. Akl› fikri
düzgün komflumuzun eli aya¤›
düzgün k›z›, bir at h›rs›z› ile
flört etmenin al›flt›rma turlar›n›
at›yordu..
Bir baflka komflumuz
yumurtal›k iltihab› sanc›s› ile
hastaneye kald›r›l›rken, Maliye
Bakan› Unak›tan’›n o¤lunun
s›v› yumurtalar›n› tafl›yan
kamyonet yolu t›kam›flt›. Ayn›
anda da Danimarka Baflkonsoloslu¤u’ nun kap›s›n›
karikatür krizi geçiren vatandafllar›m›z çift sar›l› yumurta
ya¤muruna tutuyordu.
Komflumuz ve din
kardeflimiz ‹ran(!), en so¤uk
günümüzde gaz›m›z› kesti!
Küçük k›z›m okuluna
gecikiyordu.Elinden tuttum
okuluna götürdüm.Okul
bahçesinde minikler s›raya
dizilmifl and içiyorlard›..
Ne mutlu Türküm
diyene..
Okul bahçesinde bir baba
ve bir de k›zd›k.
Evet Türk’tük,
Gururluyduk ta...
Ama mutlu de¤ildik...

