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İşte o fılm!

Kız ileri derecede görme körüdür, erkek ise kamyon şoförüdür. Film bir sinema

salonunda izlenmektedir. 50. kez oynamaktadır.

İnsanlar esprilere değil, filmin ve yönetmenin aptallıklarına gülmekte ve

ağlamaktalardır. İDGK olan kız KŞ (RG) olan erkekle çarpışır ve bulaşıcı olan

İDGK erkeke de geçer. Filmin ana kahramanı olan JB (Jewic de Beer)

hizbülevsahibidir. Hatta bu konuda birkaç dernekten ödül bile almıştır. JB,

Hebron'un Süddoyçezaytung bölgesinde oturan oğlunun geliceğinden dem

vurarak, "Evi boşaltıngen, yakıverir, zira o birrradikalll!" der. Ben bunu

anlatırken evlenen İDGKK ile KŞE çoktan çoluğa çocuğa karışmış da JB'nin

evini tutmuştur bile ve evden çıkarılmak istenmektedir. KŞE der ki, "Benim de

kendim Almanya'dan geldim, bana kısaca YÖKŞ diyebilirsin (yeşilötesi kamyon

şoförü). JB KŞE'den çekinser kalır ve oğlunun aslında son zamanlarda edindiği

fikirler açısından EÇ tarafından liboş olarak da değerlendirildiğinden bahisle evi

boşaltmayabileceklerini söyler. KŞE senaryoyu menaryoyu dağıtmış tüm

süflörleri küstürmüştür. Herşey altüst olmuştur. O kendine ezberletilen replikleri

okumak istememektedir. Konuyla ilgili olarak yakın akrabalarından RM ve RM

yandan mıymıyca bir destek arzetmektedir. (SI) ise herzamanki gibi JB'yi

desteklemekte ancak KŞE'nin de başını okşamaktadır.

Filmin sonunda JB oğlunun yanına iltica eder ve bir kısım seyirciler

"kahrolsuuun" deye bağırır, gözyaşları içindeki diğerleri de "Evet bizce de

uygundur" tarzında tezahürlerde bulunur. Işıkçı "çıkış solcular için sol kapıdan,

sağcılar için sağ kapıdan, çekinserler de içerde kalsın" der. Laaasgafrigocu

filmle ilgili olarak, "Bu millet adamolabilir, ben bu filmi elli kere görmüştüm ama

bu kez final değişik oldu" der, ışıkçı laasgafrigocunun da İDGK sempatizanı

olduğunu ileri sürer. DB'nin parayı aldığı ama filmde gözükmediğine dikkat

çekilir. Yönetmenin gala gecesinden kalan ..sgafrigo.. borcundan bahsedilir. Bir

film böyle biterken fonda haşırtılı bir sesin; "TeşekkürleeaAArRRR Türkiya!"

dediği duyulur!

Komiktrik olaylar 

a şıkkı:

Şaban filmleri Rütük tarafından onbininci kez oynanırken sakıncalı bulunarak
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yasaklandı. Bizim Mehmet Baransu çok ciddi bir eksikliğe dikkat çekiyor. Diyor

ki, "Şehirlerarası otobüslerde Şaban filmleri hâlâ oynuyor. Napıcaz? Nolucak?

Acilen her otobüse bir denetçi gönderilsin? Gerekirse aykırı yayın yapan

otobüsler bir günlüğüne kapatılsın!"

b şıkkı: Bu arada, filmleri noktalışaban statüsüne alınan Kemal Sunal bir

anaokulu işletiyormuş naaaber! Rütük orayı da 40 gün kapatıyomuş iyi mi!

Bombs r us!

Kaya balıkları vardır. Olta balıkçıları bilir. Boş iğneye bile gelir, hatta çamaşır ipi

sallasan yine ısırır ve yakalayabilirsiniz.

C4 RDX ABD, İngiltere ve Almanya gibi NATO üyesi ülkelerde üretiliyor.

Genelde de Süpernato örgütleri ve saz arkadaşları kullanıyor.

Türkiye'de sadece bir kamu kurumunda mevcuttur.

Güpgüney komşumuzda da vardır.

Eylemi Hizbüşşeytan üstlense ne iyi olur.

YGÖ, VS, UG yine aynı zokayı yutmaktan ve halkı birbirine kışkışlamaktan

kınanmalı.
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