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KULÜPLER’DEN HABERLER

Laz Osman   
Gerçek hayatta olmuş bir olaydan 

alıntı: Büyük Şehir Belediyelerinden 
birinin şantiyesinde bir kaza meyda-
na gelir. İnşaattan sorumlu Belediye 
kuruluşunun Genel Müdür Yardım-
cısı kaza ile ilgili tutanaktan tatmin 
olmayarak, detaylandırılmasını ister 
ve aşağıdaki cevabı içeren mektubu 
alır:

İş kazası tutanağına planlama 
hatası diye yazmıştım. Bunu yeterli 
görmeyerek, ayrıntılı anlatmamı is-
temişsiniz. Şu anda hastanede yat-
mama neden olaylar aynen aşağıda 
anlattığım gibi olmuştur:

Bildiğiniz gibi ben bir duvarcı us-
tasıyım. İnşaatın 6. katındaki işimi 
bitirdiğim zaman biraz tuğla artmış-
tı, yaklaşık 250 kg. kadar olduğunu 
tahmin ettiğim bu tuğlaları aşağı-
ya indirmek gerekiyordu. Aşağıya 
indim bir varil buldum, ona sağlam 
bir ip bağladım, 6. kata çıktım ipi bir 
çıkrıktan geçirip ucunu aşağıya sal-
ladım.

Tekrar aşağıya indim ve ipi çeke-
rek varili 6. kata çıkardım. İpin ucu-
nu sağlam bir yere bağlayıp tekrar 
yukarı çıktım. Bütün tuğlaları vari-
le doldurdum. Aşağı indim, bağla-
dığım ipin ucunu çözdüm. İpi çöz-
memle birlikte birden kendimi ha-
vada buldum. Nasıl bulmayayım ben 
yaklaşık 70 kiloyum. 250kg lık varil 
süratle aşağıya düşerken beni yuka-
rı çekti. Heyecan ve şaşkınlıktan ipi 
bırakmayı akıl edemedim. Yolun ya-
rısında dolu varille çarpıştık. Sağ iki 
kaburgamın burada kırıldığını sanı-
yorum. Tam yukarı çıkınca 2 parma-
ğım iple beraber çıkrığa sıkıştı. Par-
maklarımda bu sırada kirildi.

Bu esnada yere çarpan varilin 
dibi çıktı ve tuğlalar etrafa saçıldı. 
Varil hafifleyince bu sefer ben aşa-
ğıya inmeye varil yukarı çıkmaya 
başladı ve yolun yarısında yine varil-
le çarpıştık. Sol bacağımın kaval ke-

miği de bu sırada kırıldı. Can havli 
ile ipi bırakmayı akıl ettim.

Başımı yukarı kaldırdığımda boş 
varilin süratle üzerime geldiğini gör-
düm. Kafatasımın da böyle çatladığı-
nı sanıyorum. Bayılmışım, gözümü 
hastanede açtım. Cenabı Hak’tan 
tüm kullarını böyle görünmez kaza-
lardan korumasını diler, hürmetle el-
lerinizden öperim.

Duvarcı Ustanız LAZ OSMAN
●●●

Çığlık
Yolcular uçağın yanında otobüs-

ten inmişler. Bavullarını gösteriyor-
lar. Bir bakmışlar, uçak şirketinin 
minibüsü yanlarında durmuş. İçin-
den kaptan pilotla, yardımcı pilot in-
mişler. 

Yolcular fena halde şaşırmışlar. 
Nasıl şaşırmasınlar? Kaptan pilotun 
elinde bir beyaz baston, kolunda üç 
noktalı bant var! Yardımcı pilotun 
elinde bir köpek tasması, tasmanın 
ucunda bir köpek, sağa sola çarparak 
öylece ilerliyorlar uçağa... 

Günlerden 1 Nisan değil ama 
'Şaka herhalde' demiş yolcular, do-
luşmuşlar uçağa... 

Uçak pistte hızla ilerlemeye baş-
lamış. Yolcuların gözleri camda. 

Uçak hızlanmış. Yolcular endişe-
lenmeye başlamışlar. Uçak Pistin so-
nuna hızla yaklaşmaya başlamış.

Bazı yolcular paniklemiş, dua et-
meye başlamışlar. 

Uçak son hıza ulaşmış. Bu arada 
pistin sonuna 200 metre sonra beto-
nun bitip çimlerin başladığını gören 
yolcular dehşet içinde çığlığı basmış-
lar. Tam o anda da kaptan pilot lev-
yeyi sonuna kadar çekmiş. Uçak tam 
pist biterken tekerleklerini yerden 
kesmiş, havalanmış. 

Kaptan pilot arkasına yaslan-
mış derin bir nefes almış ve yardım-
cı pilota dönmüş: 'Biliyor musun? Bir 
gün, çığlık atmakta gecikecekler ve 
hep birlikte ölüp gideceğiz!' 

Dünyada nice kör yöneticiler 
var... Çığlık atmaktan vazgeçmeyin!!!
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Gülerek, Keyif Alarak


