
TURKISH

• Bir yazar politikacı olduğunda kötü olur.
Bununla birlikte, tersine döndüğünde
daha da kötüleşir.
• Diktatörlük ve demokratik arasındaki 
fark Yetkililer: Diğerleri prezervatif 
kullanıyorlar.
• Yetenek Komünistler tarafından patent
alınmış, ancak
Milliyetçiler ve şovenler bunun üzerine
doktora aldı.
• 2018'deki en mizahi hikaye Seçimlerdir.
Önümüzdeki dört yıl hiç gülmemeliyiz.
• Sevgiden yoksunluk makyaj fazlasına
eşittir.

ENGLISH

• It's bad when a writer becomes
a politician.
However, it is even worse when it 
happens in reverse.
• The difference between dictatorial and
democratic
authorities: These others use condoms.
• The aptitude have been patented by the
Communists, but the
Nationalists and chauvinists have gained
doctorate on it.
• The most humorous story in 2018 are
the Elections.
The next four years we will not laugh at
all.
• The lack of love is equal to the surplus
of vanity.

BOSNIAN

• Loše je kada pisac postane političar.
Međutim, još je gore kada se desi 
obrnuto.
• Razlika između diktatorske i
demokratske
vlasti: Ovi drugi koriste kondom.
• Podobnost su patentirali komunisti, ali
su
na njoj doktorirali nacionalisti i schovinisti.
• Najsmješnija priča u 2018. godini su
Izbori.
Naredne četiri godine se nećemo uopšte
smijati!
• Nedostatak ljubavi jeste jednak višku
sujete.
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HERKESİN BİR DÜŞÜ VAR...

Şu yalan Dünya’da
Yürürken ayakta,
Uyurken yatakta gördüğü
Herkesin bir düşü var.

Birinin kendi için
Bereket dediği yağmur bile
Fırtına olur, tayfun olur
Bazıları için dönüşür sele…

İt izinin at izine
Karıştığı bu günlerde

Elindeki çomakla 
Suyu, bir de sen bulandırma…

Diyeceğim şu ki;
Ne olur, 
‘‘Barış olsun’’
Hepimizin düşleri…

GELİNCİK TOHUMU 
EKİYORUM... 

Kurşunlar, Bombalar,
Mayınlar…
Yok etmesin diye 
Gelincik tarlalarını 
Gündüz, gece 
Rüyamda bile 
Gelincik tohumları ekiyorum. 

Umutlar tomurcuklansın, 
Yeşersin diye yürekler.

Osman Yavuz İnal

haşlamalar
taşlamalar
Atmalı taşı, 
gerekirse de yarmalı başı.




