Yazar: Ahmet GÜNGÖR
Farkýmýzý anlatamýyoruz!
Öncelikle bizler motosikletciyiz.
Herþeyden önce dört tekerlekli deðiliz. Bu þu demek; herhangi bir
aksiliðe karþý düþmen - yaralanman - sakat kalman - Allah göstermesin
ölmen an meselesidir. Tamam otomobil ve diðer taþýtlar kaza yapmaz
mý? yapar, onda da yaralanan olmaz mý? olur da...
Motosiklette en ufak bir hata geri dönülemez sonuçlar doðurur.
Ýki tekerleklisin. Kýsaca asýl konuya geliyorum.
Çoðunuz þöyle veya böyle þehirler arasý sürüþ deneyimi
yaþamýþsýnýzdýr.
Hiç gözünüze "MOTOSÝKLETLÝLER ÝÇÝN ÇOK TEHLÝKELÝ BÝR
YOL!"
"MICIRLI YOLA GÝRECEKSÝNÝZ HIZINIZI KESÝN!"
"YANDAN TEHLÝKELÝ RÜZGAR ESEBÝLÝR SÝZÝ
DÜÞÜREBÝLÝR"
"ASFALT ERÝMÝÞTÝR FRENE BASMAYIN KAYARSINIZ!"
"BU CÝVAR OTLAKTIR ÖNÜNÜZE HAYVAN ATLAYABÝLÝR!"
Bu ve buna benzer 'LEVHALAR' ve yazýlar niçin olmaz.
BAZEN SORARIM KENDÝME ÞÖFÖRLER CEMÝYETÝ NE ÝÞ
YAPAR?
BAZEN DE BÝZÝ MOTOSÝKLET ÞÖFÖRÜ OLARAK GÖRMEZLER
MÝ
YOKSA BU CEMÝYETTE BÝR TANE BU TÜR ÝNCELÝKLERÝ
ORTAYA KOYAN BÝR MOTOSÝKLETCÝ YOK MUDUR?
Sorarým arkadaþlar.
Yalnýz dosya parasý, makbuz, harc vb. iþleri güzel yaparlar.
NEDEN mi?
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Çünkü sizleri 4 tekerlekli taþýtlarla ayný kefeye koyduklarýndandýr.
Bu vergidede böyle, yolda da böyle, hatta otoparklarda bile adam sana
ayný yeri iþgal ediyormuþþun gibi ayný parayý ister. KÖPRÜ geçiþleri,
OTOYOLLAR vs . Otomobil ayarýndadýr nerdeyse.
Ama þuna dikkat edin. SENÝN MOTOSÝKLETÝN 4 tekerlekli bir
araçtan daha az çevreyi kirletir. Þehir trafiðini daha az meþgul eder.
NÝÇÝN motosikletler teþvik edilmez, býrak etmeyi korunmaz.
NÝÇÝN mi?
Zihniyet þudur eskiden beri! Ýmajýn zamanýnda öyle bir finanse
edilmiþ ki, Amerikan filmleri olsun, Coþkun abimizin (saðolsun) hep
motosiklete binen adam 'ZÜPPE' Hepsi Burjuvazi - Hepsinin babasý
banka sahibi - þýmarýk herifler ulen gibi.... eeee böyle olan adam da
(olmasak da) kazý yonmaya sebep VERGÝYÝDE yüksekten vermelidir.
Eee özel levhaya da lüzum yok icabýnda. Böyle heriflerin canýnýn da
önemi yok der gibi. Ücretini ödesin de ne olursa olsun dercesine... böyle
gelmiþ böyle gider.
Ýnþallah gelecekte böyle gitmez.
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