sonbahar sinekleri

Sonbahar, sineklerin "göç etme" yâni ölme mevsimidir. Bu mevsimde sineklere has bir mantara
yakalanırlar. Bu hastalık, onları içten yer, sonra dıslarına vurur ve sonunda sinek ölür.

”Sinek giderse pisligide gider’ demeyin.

Geride sinek beyi var.

Sinek Beyi ise hastalıga yakalanmayarak sıcak bir ulkede kısı geçirir ve ilk baharda bir sonraki
sinek neslini üretme bahtiyarlıgına erismek için ilâhi emri bekler;

Ne oldu yine ?

Yeni bir sinek turumu cikti diyeceksiniz evet.

Kulagina birisi birseyler ufurmus ki,
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Sanki SAHIBININ SESI

M.GUZEL…..

Ama urkek.

Guya adimi yazmamis.

Sadece bas harflerle

-aba altindan sopa gostermis.-

……………………………………………..

“..polisle birlikte devrimci kiliginda, kendisini taniyan koyleri dolasarak “oncu savasini
baslatacagiz!” diyerek koylulerden silah toplayan, silah verenleri yakalatan ve hicbir zaman
Acilci olmamis H.K,Acilciler’in A’sini bilmeyen, kufrun bir harf otesini gecmeyen yazilar yazan,
kendine TKP/B;liyim diyerek o orgutun adini kirleten mahluk ve bunlara benzer birkac duskunun
bulusma mevzisidir o site. Ister resmi polis, sterse de gizli polis kim olursa olsun, yeter ki Mihrac
Ural ve Acilciler karsiti olsun, o sitede yer bulur…………

……Bunlar sadece yalan degil ayni zamanda ihbar makineleridir de.
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M.Guzel’
M. Guzel;

Sadece sunu soyluyorum.

Oyle soyle yalani ki, uysun geri kalani.

Senin neci oldugun, benim neci olmadigim onemli degil.

Adam olup olmadigimiz onemli.

Bununda taktirini birakalim ikimizide taniyanlar yapsin.

Birbirimizi sahsen tanimasakta

Biliyorum cevrende beni taniyanlar mutlaka var.

Onlardan -yuzun kizarmadan- benle ilgili alacagin bilgileride yazmaya yuregin yeterse yaz ben
yayinlayacagim. Sana soz veriyorum.
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“Yakalanma ve yakalatma” iddialarinizi da yazacagim 25. Ekim de Ozgurmedya da okursun.

“Yalanlarimi” o zaman tek tek cikarirsin.

Azicik sabredin.

Haberin var mi

Senin kulagina bunlari ufurenler sitelerinden o yazilarini yalamislar.

Seni iyot gibi ortada koydular.

Allahtan ki onlari kopyalayan birileri vardir.

Bana ulassin ben yayinlayacagim.

Cok devrimci M.Guzel.
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Senin yasin kadar benim bu topraklarda az yada cok izim var.

Sen anayin pesinde donsuz gezerken cok cok pazarladiginiz isgence ve surgunlerde ben
vardim.

Soylenecek,eklenecek, cok sey var ama bunlari tek tek saymak bana ar geliyor.

12Marttan -12 Eylule ve bu gune kadar zamanin ve hayatin tanigiyim.

Bu zaman dilimi icerisinde yasananlarin hem hesap vereni hem hesap soraniyim.

57 yasindayim.Geriye donup baktigimda ne elimde kan ne gonlumde kin var.
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Bekliyorum seni,

Soylediklerini kanitlamalisin ya da sinek ikilisi gibi yalamalisin.

Sana bir ay sure bekliyecegim .

Yoksa sen bekleyeceksin…..

HAYDAR KILIC

ALBERTA - KANADA
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