
TURKISH

• ABD'de Amerikalı vardır. Bosna
Hersek'te ise her şey...
• Ölüm olası bir gerçektir.
Hayat imkansız sanallık değildir.
• Okul kitapları insanları ayırdık.
Kahramanlar ilgili tüm tarafta 
bulunmaktadır.
• Ülkemizin Avrupa yükümlülükleri?
yerli hainler yabancı işgalcilere inandığı
zaman tıpkı var!
• Komünizm dünyada milyonlarca
çöküşü oldu.
Kapitalizm, diğer yandan, billlions için!

ENGLISH

• In United states you are American.
In Bosnia (and Herzegovina) you are
everything else and just not 
Bosnian and Herzegovinian!
• Death is reality of the possible.
Life is virtuality of impossible.
• School textbooks have divided 
people.
Heroes are on all involved sides.
• European obligations of our 

country?
It is just like when domestic traitors
believes foreign occupants!  
• Communism was the collapse for
the millions throughout the world. 
Capitalism, in other hand, for 
billlions!

BOSNIAN

• U Americi si Amerikanac.
U Bosni (i Hercegovini) si sve 
drugo samo
ne Bosanac i Hercegovac!
• Smrt je realnost moguceg.
Zivot je virtualnost nemoguceg.
• I skolski udzbenici su podijelili
ljude.
Junak do junaka na svim stranama.
• Evropske obaveze nase zemlje?
To je kao kada domaci izdajnici 
vjeruju
stranim okupatorima!
• Komunizam je bio propast za 
milione Sirom
svijeta. Kapitalizam, anpak, 
za milijarde!

TİYATRO...
“Farklılığımız zenginliğimiz.’’
“Biz bir mozaiğin parçalarıyız,
Aynı desen içinde, ayrılamayız.”  Diye,
Birlik beraberlik türküleri söylese de  
Oyunu gören Birileri...

Benim güzel ülkemde;
Birileri de kaşır durur,
Kanatır bu farklılığı...

Vatan toprakları sahne olur,
Bir tiyatro oynatılır.
Bazen mezhep, 
Bazen etnik köken,
Bazen sen ben çekişmesini,
Bazen de yüz yıllık acıları
Brezilya dizisi gibi
Sakız gibi çiğner 
Balon yapıp patlatır.

Roller baştan dağıtılmıştır.
Başrolde sanır bazıları kendini
Bilmez figüran olduğunu...  
Acıması yoktur oyunu yazanın
Ölüm sıradanlaşır
Oysa ölüm listesi bellidir
Bir o yandan ölünür
Bir bu yandan.
Sanki fermuar dişlisi 
Yürür durur, tıkır tıkır

Bu oyunda; kandırılanlar sadece 
İdealleri peşinde koşanları sanma 
Okumuş, yazmış,
Koca koca insanlar(!)
Sahnede olmak için
Menfaatleri sürsün diye 
Bir anda doğup büyüdükleri ülkeyi
Bir pula satar hale getirilir.

Anlayacağınız dostum
Bu öyle bir oyun ki
Aynı sahnede 
Kahkaha attırırken
Aile fertlerinden birine
Diğerlerini ağlatır.
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haşlamalar
taşlamalar
Atmalı taşı, 
gerekirse de yarmalı başı.




