Çocukluğumuzun
Unutulmaz
Nostaljik Pazar Günleri
2015 yılının ilk yazısından herkese merhaba,
Bugün biraz nostalji yapalım dedim ve herkesin tadının
damağında kaldığını düşündüğüm çocukluk dönemlerimizin Pazar
günlerinden bahsedelim istedim.
Bir çoğumuzun, kıyıda köşede kalmış, nostalji
sakladığımız keyifli Pazar anılarımız vardır.

dolabına

Gelin hep beraber bu anıları biraz canlandıralım…

Ailecek yapılan kahvaltılar…
O dönemlerdeki aile boyu gerçekleştirilen kahvaltılar daha mı
güzeldi? Ne dersiniz?
8 senem yatılı okullarda geçtiğimden, haftanın 2 gününü
ailemle geçirebiliyordum ancak.
Cuma günü akşam
dönüyordum.

geliyor,

Pazartesi

sabah

tekrar

okula

Belki de, sırf bu yüzden o kahvaltılar bana çok farklı geliyor
olabilir…

Evimizin yakınındaki pazardan satın
alınan kuş lokumları…
O dönemler, öyle her yerde bulamazdık onları.
Yalnızca Pazar günleri, annemiz pazara gittiğinde ancak
ulaşabilirdik…
Annemiz ‘istediğin bir şey var mı?’ dediğinde, yalnızca o

lokumdan istiyorum derdik...
Şimdi her yerde bulmak mümkün ama, o zamanki tadı daha
başkaydı sanki…
Hatta birkaç tane fazla alıp okula götürür, hafta içinde de
sınıfta, bahçede afiyetle yerdik…

Radyodaki
heyecanlı
karşılaşmaları…

futbol

Hepimiz, ‘mikrofonlarımız İstanbul’da,’
Ankara’da’ anonslarını hâlâ hatırlarız…

‘mikrofonlarımız

Bir çoğumuz,
kalkmışızdır…

bu

anonslar

eşliğinde

hop

oturup,

hop

Takımımızın şampiyonluğunu radyodan öğrenmiş, atılan gollerde,
gooooooolll! Diye haykırmışızdır…
Hey gidi günler hey!
TRT’deki o maçları dinlediğimde, o günler gözümün önüne gelir…

Tadı
damağımızda
muhabbetleri…

kalan

komşu

İnternetin yaygınlaşmasından sonra, komşuluk kavramı maalesef
bitti.
Yoğun çalışma temposu, geçim sıkıntısı derken, o nostaljik
komşu gezmeleri unutulup gitti…
Hepimiz kendi derdimize düştük…
Oysa çocukluğumuzda öyle miydi?
Hep beraber yiyip içer, güler eğlenirdik…

Şimdi ise, komşularımızı yılda bir ya görebiliyor, ya da
göremiyoruz…

Klasik Pazar banyoları…
Bir sonraki gün okula gidileceğinden, hepimiz banyo yapardık.
Eminim, tüm çocuklar bunu hatırlarlar…
Nasıl unutulur ki?
Pazar gününün değişmez ritüellerimden biriydi…

Bizimkiler Dizisi...
Bir çoğumuz, bu diziyi izlemeden uyumazdı…
Buna ben de dahilim tabii. :)
Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, diziyi hâlâ izlerim
ve o günler tekrar canlanır hafızamda…
Cemil beyiyle, Kapıcı Cafer’iyle, Ayla hanımıyla…
O dönemlerin unutulmaz dizilerinden bir tanesiydi…
Unutulmaz Pazar günleri
şimdilik bu kadar.

nostaljisinden

aklıma

Herkese, huzurlu ve bol nostaljimi günler diliyorum...

gelenler

