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KİMİ HİNDU, KİMİ YAMYAM…… 

Babası “Sadık” ve düzgün bir adamdır. Ama içgüveyi damat bey “Heykeli dikilecek” adam 

çıktı. Olur, şey değil hazretin devr-i iktidarında bir devlet kuruluşu VERGİ REKORU KIRDI… Siz 

bakmayın İSMİNİ SAKLADIĞINA… Biz yazarsak “Devlet sırrını faş etmiş” olacağız ama… 

BOTAŞ bu BOTAŞ… herkesin evine döşediği BORU’ dan kanımızı emiyor da… Vergi rekoru 

kırıyor… Ama nedense ismini gizliyor. Sanki HIRSIZLIK yapmış da gizleniyorlar.  

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

Koray Aydın, Akşener’i desteklediğini açıkladıktan hemen sonra “Mevcut siyasi iklim, 

benim yaşadığım en korkunç dönem” dedi. Koray Bey cesur ve gözükara bir insandır. Bunları 

söylerken yüzüne ve ses tonuna baktık “Gerçekten korkuyordu.” Bu takım bilmeli ki “İLK İŞLERİ 

BU KORKU İKLİMİNİ YOK ETMEK” ve onları destekleyebilecek her tip vatandaşa “GÜVENCE 

VERMEK” tir. Sadece bunu becersinler %25 garanti.  

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

Kılıçdaroğlu “Ben Adalet diyorum… O Atlet diyor” diyerek noktayı koydu. MİT tırlarında 

“Baklavamı vardı” diye sordu. 15 Temmuz için “Evet bu iş tiyatro değil ama göz göre göre 

Darbe geldi” diyor… “Ne istedilerse ben mi verdim” diyor.  

Arkadaş “Bu Darbeyi ADAM GİBİ araştıralım” diyor.  

Sen ne söylersen söyle…… Önce söyle bakalım.  

     O atleti nasıl giydin… Utanmaz. 

     Atatürk böyle mi yapıyordu.  

      ……  Hadi oradan FETO’cu  

Adam 69 yaşında… 450 kilometre yürüdü… Hiç olmazsa performansını takdir edin yaa… 

Yoğurt yemiş, atlet giymiş… Ne oluyor yaa… 

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

Sayın Erdoğan ikinci defa “Racon Kesti” Kimse benim namıma racon kesmesin… 

Kesilecekse “ben keserim raconu” dedi. Salonda ne kadar racon kesen, hariçten gazel okuyan, 

tüyocu, kolpacı takımı varsa ayağa fırlıyor “Yaşaaa… Varool… öl de ölelim” alkış kıyamet gidiyor.  

Reis’in kafası zaten bozuk… Tiplere bakıyor içinden “yok arkadaş boşa konuşuyoruz” 

diyor. Ama ertesi gün raconcu yazar – yorumcu takımına bakıyorsun…  

  …… Hadi Şimdi konuş da görelim. 

  …… Yaa yedin mi paparayı… Susarsın artık 

  …… Ben kime dedi sööliyimmi  

  …… Yok ulan ötekine dedi 

……… Yani üstüne alınan yok. Reis haklı “Bu pişkinler varken düşmana ihtiyacı yok.” Üstelik 

bunlarda “hiç yorgunluk, yılgınlık yok” 

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

Evet, büyüklerimizin gündemi ve derdi bunlar… Ya Hindu’lar…  

Hind çocukları 100 Dolara “üç boyutlu, animasyonlu, süper web sitesi yapıyor… BİZE 

DE SATIYOR”… Haberiniz olsun… Vesselam.  

Hadi iyi bayramlar… 


