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Gelece[i $ekillendirmek

"..Bir ddleden sonFa, Irurba{a Freddy qamarlu bir yoldsn a$afi do*ru (1.: Bitki koruma

sektiirii olarak pazar, giin gtgtikce srkrgryor,Efim artryor. Yuvarlanma
noktasmdayw. Sorunlar bun*Irma diiniigmek iizere. Aman bir gare.. ..1nplaya
nplaya gidiyormus. Birden yolun iizerindc bir tekerlePn btrah$t gulwrun dibinden gelen bir
ses iSitmiS. Yanma gidip bahncs tafurde bir baska htrbada gdrmilS. Kurba{a, Freddy' den

yardm istiyormug. Freddy, gulwrdan rnnl gthlaca{mtyeni arkadayna gdstermelc iqin hig
dt;Stinmeden guhra atlamry. Once, 'Qtrt tuHa atarak gukurdan gtkry atlryry" nr gdstermis

(2: Herkes kendince bir gilil$ yolu anyor. Pekgok kurum bilinenleri yineliyor.

Push' lar artryor. Vadeler uzuyrr. Krran hrrana bir rekabet ortamrnda

farkhhklar kayboluyor. Rekabet yrluyor. Kiigtikler ilerliyo r. Komoditiler
bastrrryor. Ne olacak halimiz.. ...) o" gevik bir hareketle yola ztplamry. Ne var ki,arkadnst

birkag basansu denemeden sonra yapamryacadmt stileyerek vazgegmis (3 : Aym yiintemler

aynr sonuglarl veriyor. Bir gey defiqmiyor. Moraller bozuluyor. Umutlar
hrnhyor. Artan tepviklerden medet umuluyor. Srkrntilar grf gibi biiyiiyor.
Korkularrmuur nasil agaru ?..,.). Fred$t bagka bir atlayry gt)stermek igin yenifun gulrura
atlarnry. Bu kez "Havada burgu gukurdan gths atlayry" ru (42 Belki bu iinlemler gtizer

diye aynr krslr diingii iginde grrprnrhyor. Yeni elemanlar. Gegiciler. Etkin
olma, etkileme gabalarr. Artan promosyonlar. De[ipen bir pey yok Qukurda
kalmaya devam. Biri bizi kurtarlr. ...) gdstermig. Biiyilk bir beceri ile yola zrylnrnayr

baSarmry. OUini birlmg kez denemiq . Yine becerememis. Vazgegmiq (iUmutlar siiriiyor.

Arayrglar artryor. Yeni stiller deneniyor. Qergeveleri boyamakla yenili[e

sr[mrhyor. Sonug defigmeyince yrlgrnhklar oluguyor. Ne zaman qrkacafrz bu
gukurdan?...). Freddy bir kez daha galcura atlamry. Son kez, "AtlayryIartn en lcolayt" dediS

"KuEu usulii gulcurdan qtkry atloytgf'm (6:Yaza sattrk. Olmadl. Giize erteledik

Odenmedi. Gelecek yd yazrna uzatma riskleri artrrdr. Yine destek yine hiiziin.
Yine grkamadrk. Tekrar. Tekrar ve sonugsuz. Bagrmrz gukurda biikiik
bekliyoruz, ) gostermiq. Qukurdan yine grlonry. Arkaday biryik bir gaba ile en az alfi kez
denedikten sonra(7: Once yiikledik Sonra bekledik. Erteledik Bu son $ans deyip
geri almayr bile denedik Sonug hiisran. Raflardan uzaklapmryan ilaglanmu
sadece bagrmzrn artan derdi oldu. Qrrprnrglarrmrzdan bile umut kestik

Qukurun dibine krvrilrp kaldrk Biraz sakinlegen ortamda dinlenmeye gekilmig
gibiyiz...) baqararnryacaSrm stiyleyerek ilgisi ve yar&m gabalan igin Freddy' e teSekkiir etmiq.
Aradnn lasa bir silre gegmis. Fred$t en sevdifi niliifer yapraP ilzerinde dinlenirken arlcsstnda
bir ses doryog. Di)niip bahnry. Qulcurdaki yeni arkaday diise kalka hula geliyor. Freddy,
yantndaki niliifer yaprafi iizerine yerleSen arkadayrn gulcurdcm qrkrnayr naxl basardt{mt
saftnu; Arlcaday heyecanla yanttlamry :

"Uzerime bir firflb{r geliyordu."


