KULÜPLER’DEN HABERLER

Gülerek, Keyif Alarak
Erkeklerin eşlerine cevabı   

Bir grup kadın, bir seminerde biraraya gelerek eşlerle nasıl mutlu bir ilişki
yaşanabileceği konusunu değerlendiriyorlarmış. Semineri organize edenler
kadınlara sorular sormuşlar:
Kaçınız kocasını seviyor?
Tüm kadınlar ellerini kaldırmış.
Daha sonra ikinci soru gelmiş: En son
ne zaman kocanıza onu sevdiğinizi
söylediniz?
Bazı kadınlar bugün, bazıları dün, bazıları da hatırlamadıklarını belirtmişler.
Bunun üzerine kadınların cep telefonlarını alıp eşlerine aşağıdaki mesajı
göndermeleri istenmiş:
Tatlım, seni seviyorum.
Bu mesajdan sonra kadınların telefonlarını değiştirerek mesajları okumaları
istenmiş. Cevaplardan bazıları şöyle:
- Hey çocuklarımın annesi, hasta mısın?
- Şimdi ne oldu? Yine mi arabayı çarptın?
- Ne demek istediğini anlamıyorum.
- Şimdi ne yaptın? Bu sefer seni affetmeyeceğim.
- ?!?
- Fazla uzatma da ne kadar istiyorsun
çabuk söyle.
- Rüya mı görüyorum? ??????
- Bugün bu mesajı kime çektiğini söylemezsen seni öldürürüm.
- Kaç defa sana artık içmemen gerektiğini söyleyeceğim?
ve en iyisi...
-Siz kimsiniz?
●●●

Korku nasıl yenilir

Adamın birinin, iş dönüşü indiği durak ile evinin arasında mezarlıktan geçen kestirme bir yol varmış.
Ancak korkusundan hep uzun yolu
kullanıyormuş. Bir gün arkadaşlarına dert yanmış:
Gecenin köründe yorgun argın
eve dönüyorum, yağmur, çamur, so-

Rotary’nin sadece dünyada yaygın olduğunu sanıyordum

ğuk ama korkudan kestirme yolu
kullanamıyorum. On -onbeş dakika
fazladan yürüyorum.
Arkadaşları akıl vermişler:
Bir psikoloğa git, bu korkunu
onun yardımıyla yenersin.
Adamın aklına yatmış, gittiği psikolog ona ölülerin bu dünyaya müdahale edemiyceğini, zaten bugüne
kadar kimseye bir zararları dokunmadığını, korkması için hiç bir sebeb
olmadığını uzun uzun anlatarak şöyle bir tavsiyede bulunmuş:
Mezarlığı sevdiğin birşarkı veya
türküyü çığırarak koşa koşa geç.
Adamın aklına yatmış, ertesi akşam mezarlığa girip koşmaya başlamış: aklına tek bildiği türkü olarak
askerde sabah koşularında koşarken
söyledikleri ‘ay akşamdan ışıktır’
gelmiş: olanca sesiyle: ay akşamdan
ışıktır diye başlamış. Aynı anda yüz-
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lerce etrafında kişilik bir koro :
Yaaaylalar, yaylalaaar

Biraz da gülelim

●●●

-Ben hiç anlamıyorum ya, madem
ki okumanın yaşı yok, bırakın gençliğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.
-Doktor 3 ay ömrünüz kaldı deyince “Başhekimin yakınıyım” dedim.
6 ay daha uzattı. İşi bilecen abi.
-Millet ruh ikizini buluyor, ben
15 dakikadır çorabımın diğer tekini
bulamadım. Nerde yanlış yapıyorum
acaba?
-Annemin damatları için yorumu: “Bütün öküzler de bizi buluyor,
nasıl ot yetiştirdiysem artık.”
-Eşofman takımı almaya gittim.
Param yetmedi sadece altını aldım,
üstü kalsın dedim. Havam oldu.
●●●

