KULÜPLER’DEN HABERLER

Gülerek, Keyif Alarak
Diploma sınavı   

Temizlikçi bir kadın dışardan İlkokul diploması almak için sınava girer.
Tabiat bilgisinden sorular ve cevaplar şöyle:
-Soru: Mide ne iş yapar?
-Cevap: Sindirim yapar, yediklerimizi öğütür.
-Soru: ‘Akciğer ne iş yapar?’
-Cevap: Solunum yapar, bizi yaşatır.
-Soru: Kalp ne iş yapar?
-Cevap: Dolaşım yapar.
-Soru: Beyin ne iş yapar?
-Cevap: Bizim apartmanda kapıcılık yapar.
●●●

Bot kaç para?

Abimiz koyu kahverengi deri, yarım botu alıp kasaya yanaşıyor.
Kasadaki kız botları poşete koyarken, sayın abimiz de soruyor;
- 43 lira değil mi?...
- Kız, ‘Ne münasebet’ der gibi bakıyor ve ‘Bunlar orijinal deri...İndirimli fiyatı 180 lira.’
Abimizin bitiş cümleleri, kızcağızın kopuş anına denk geliyor;
-Olur mu hanımefendi, altında
‘Size 43’ yazıyor...
●●●

Belli bir yaştan sonra

Zenginlik;
Merdivenleri yardımsız çıkabilmektir.
Pencereden bakıp, yoldan geçenleri görebilmektir.
Her akşam kendi kapını kapatabilmektir.
Küçük ve büyük tuvaletini rahat
bir şekilde yapabilmektir.
Saçının okşanmasıdır.
Ağlayabilmek, gülebilmektir.
Özleyebilmektir, özleyecek birisinin olmasıdır.
Güneşin sıcaklığını hissedebilmektir.

Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yukardayken, burada aşağıda olmak
istiyorum. Burada aşağıda iken ise yukarıda olmak. (The Rotarian arşivinden)

Yağmurda ıslanabilmektir.
Evde bir ses olmasıdır.
Sevinebilmektir.
Yürüyebilmektir.
Derin bir nefes alabilmektir.
Aranabilmektir.
Telefonunun çalmasıdır.
Kolundaki saatin geleceği göstermesidir.
Bir sonraki hafta için plan yapabilmektir.
Güzel günleri bekleyebilmektir.
Bazen bir tabak makarnadır.
Yerken bunun tadına varabilmektir.
Bazen iki tane domates ve bir taze
ekmektir.
Kendine inanabilmektir.
Özgüvendir.
Espri yapabilecek ruh haline sahip olabilmektir.
Zenginlik varlığından mutluluk
duyabildiğin her şeydir..
Fakirlikse...
Bir kez tanıyıp,
Sonra yokluğunu öğrenmektir.
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●●●

En büyük insan kimdir?

Abraham Libemovitz sınıfındaki
tek yahudi öğrenciydi. Ne iyiki yaşadığı şehir nezih bir yerdi ve ırkçılık
gibi sorunlar yoktu. Bir gün sınıfta
öğretmen şöyle bir soru sordu:
- Evet çocuklar, dünyada gelmiş
geçmiş en büyük insan kimdir? Bilene 20 dolar vereceğim. Bütün çocuklar tahmin etmeye başladı. Biri “George Washington ! Çünku ulusumuzun
babasıdır!” dedi. Başka biri “Abraham
Lincoln ! Çünkü köleliği kaldırdı !”, bir
diğeri; “Jan Dark ! Fransayı kurtardı!” Fakat öğretmen bu cevapları kabul etmedi. Bu sırada Abraham parmak kaldırdı. Öğretmen sordu; “Evet
Abraham,sence dünyada gelmiş geçmiş
en büyük insan kimdir?” - Nasıralı İsa.
- Bravo Abraham, aferin, gel al 20
dolarını.
Dersten sonra cevaptan çok memnun kalmış olan öğretmen Abrahama
neden İsa cevabını verdiğini sordu.
- Öğretmenim, aslına bakarsanız
bence dünyadan gelmiş geçmiş en büyük insan Musadır ama..., iş iştir...

