Yazar: Gökþin Yaþar KIVANÇ
Aloo motosiklet aldým

Selam dostlar, bu sefer ki yazým biraz daha farklý ama merak etmeyin
içinde yine motosiklet var...
Hayatýn Ýçinden;
Dün çok sevdiðim dostum Gökhan Çervatoðlu telefon açtý ve yeni bir
motosiklet alacaðýnýn müjdesini verdi. Zaten motosikleti vardý ama bir
üst modele geçmek istediðini duyunca çok sevindim. Bana söylediði ilk
þey &#8220;Artýk bende endurocu oldum..&#8221; sözleriydi.
Ýnanýlmaz heyecanlýydý ve mutluluðu sesine yansýyordu. Ýnsanlar
mutluluðunu dostlarýyla paylaþmak ve fikir alýþveriþinde bulunmak
isterler. Açýkcasý kilometrelerce öteden beni aramasý ve sevincini
paylaþmasý inanýn çok mutlu etti. Ve sonra kendimi düþündüm. Ýlk
motorumu aldýðým zamana geri döndüm. Bir tarafdan onu dinliyor bir
tarafdan da o günleri yaþýyordum. Tanrým bu ne güzel bir mutluluktur ki
insana yoðun duygular yaþatýr! Hararetli hararetli ve soluksuz
anlatýrsýnýz, en küçük bir detayý bile atlamazsýnýz.
Motor Sevgisi;
Her insanýn motosiklete karþý olan sevgisi bakýþ açýsý faklýdýr.
Ancak emin olduðum tek bir gerçek var ki; gidip incelediðiniz günden
satýn aldýðýnýz güne kadar olan süre size bir asýr gibi gelmiþtir
þüphesiz. Bu süre içinde sürekli araþtýrýrsýnýz, binenlere veya
kullananlara sorarsýnýz, mutlu olursunuz. Doðru motorun, güzel
motorun, iyi motorun aranmasý, elde edilmesi de insanda mutluluk
yaratýr. Yaþam, bir anlamda mutluluðu arayýþ olduðuna göre, mutlu
olabilmek için plânlarýnýzý asla ertelemeyin.
Dolu Dolu Yaþamak;
Motosiklet hayatýmýzýn bir parçasý olduðuna göre onu dolu dolu
yaþamak gerekir. Zaten motorunuzla uzun yada kýsa gezilere çýkmak,
keyifli sürüþler yapmak, hoþ vakit geçirmek mutlu olmak anlamlarýný
içerir. Her insanýn motoruyla &#8220;Dolu dolu yaþadým&#8221;
diyebilmesini isterim. Tabii motosikleti bir yaþam biçimi olarak
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seçtiyseniz.
Tekrar Hayýrlý ve Uðurlu Olsun...
Sevgili Gökhan&#8217;a yeni motoruyla kazasýz ve bir ömür boyu
keyifli sürüþler diliyorum. Yollarda karþýlaþmak ve birlikte gezilere
çýkmak dileðim ile...
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