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CAMBAZA BAK 

Amerikan doları 10 günde %10 koydu… Bir haftada %8 diyen de var… Ne o “Dolar” mı… 
Boşver “Dolsa ne olur Dolmasa ne olur…” iyi de abi “bozdur” dedin bozdurduk… Boşver 
“Cambaza bak.”  

-------------------------------- 

İçişleri Bakanı açık açık söylüyor… Hatta bar bar bağırıyor. Darbeci hainlere 
Cumhurbaşkanımızın uçağının “Koordinatlarını ABD verdi…” Kimsede ses yok. Arkadaş ciddi 
bir devlet için “Devlet Başkanına suikast ve buna yardım… SAVAŞ SEBEBİDİR.”  

-------------------------------- 

Numan Kurtulmuş çok kızmış “Batı’ya ve ABD’ye haddini bildireceğiz… Yakında GÖÇ 
ve TERÖR onların da kapılarını çalacak.” Demek ki biz de savaş ilan etmişiz. Çünkü uzun 
süredir GÖÇ ve TERÖR ile had bildirmeye çalışılan biziz. 

-------------------------------- 

- Abi hayırlı olsun Türkiye Varlık Fonu kurulmuş…  
- O’da neymiş yaa? 
- Sıkışan Havuz müteahhitlerine, Milli Piyango’dan… At yarışından AVANTA HORTUMU 

döşeniyormuş.  
- Deme yaa… kim lan bunlar? 
- Abi hani var ya…… Dünyanın En büyük havaalanını yapanlar.  

       …… Dünyanın en geniş… En uzun köprüsünü yapanlar.  
       …… Kanal İstanbul, Nükleer Santral yapanlar. 

- İyi de oğlum bunlar neden sıkışmış?..  Kim bunlara kıyak çekiyor?.. 
- OHAL kararnamesi abi… Boşver “Cambaza bak.”  

-------------------------------- 

Sayın Bahçeli “şimdi biz bu başkanlık işini desteklemezsek… bunlar baskın seçimle 
bizi bitirir” diyesiymiş. Akıllı adam vesselam.  

Biz biteceğimize, parlamenter sistem bitsin demiş… Düne kadar “Seni koğuş başkanı 
yapacağız” derken… Şimdi durum değişmiş…  

-------------------------------- 

 Kardeşim bir kar yağdı neler gördük… 
 Üsküdar’da iki genç sokak kedileri için, sandıktan kedi evi yapıp sokaklara koyalım derken 
dayağı yemişler iyi mi?  
 Başka… Başka mı?.. İstanbul’da her gece 50 tane kardan adam tekme tokat devrilmiş. 
Kimi güvenlik kamerası ile kimi cep telefonu ile çekilip instagram’da paylaşılmış iyi mi? 

-------------------------------- 

 Trump geldi geliyor… Reagan doktrini ve devri bitiyor. Ne yapacağı belirsiz, Deli numarası 
çeken bir dünya başkanı geliyor ve yeni devir başlıyor.  
 Dünya yepyeni bir döneme hızla yaklaşıyor… Bu sütunu okuyanlar “eski yazılara 
baksınlar.”  Çağın değişmesine gebe bir döneme giriyoruz.  
 BİZ HALA CAMBAZA BAKIYORUZ. 
 Eski yazıları okuyun… Anlarsınız. 
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