KULÜPLER’DEN HABERLER

Gülerek, Keyif Alarak
Tilkinin orucu   

Tilki ormanda gezmektedir. Bir
ağacın dalında asili bir geyik budu...
görür.
Açtır ama şüphelenir kontrol etmeye baslar ve görür ki bu bir tuzak.
Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır.
Epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar, biraz
sonra kurt gelir, budu görür ve yatan
tilkiyi de tabi…
Tilkiye sorar ‘ne yapıyorsun dostum’
Tilki cevap verir ‘hiç… Yatıyorum’
-Burada bir but var
-Evet var
-Neden yemedin
Tilki sakince cevap verir;
‘BU GÜN ORUCUM’
Kurt kendinden emin;
‘Ben yiyeyim o zaman’
Tilki ‘Buyur afiyet olsun’ der.
Kurt buta uzanır uzanmaz bir
patlama, ortalık toz duman, kurt
yaralı, hareketsiz, 10 metre uzakta,
perişan halde yatarken tilki sakince
budu yemeye başlar.
Bunu gören kurt;
‘ŞEREFSİZ ADAM, HANİ
ORUÇTUN SEN!’
Tilki pişkin pişkin;
‘Biraz önce top patladı duymadın
mı ?

Biraz tebessüm

gençliğimizi yaşayalım, ilerde okuruz.
✔Psikologa gittim, sorunlarım
var dedim. Hepimizin var, geçer
dedi. Şimdi daha iyiyim.
✔Beş tane onluk verecekmiş gibi
para sayma sesi çıkartıp, şovunu yapıyorsun sonra laps diye tek ellilik
veriyorsun ya, yatacak yerin yok bankamatik.
✔Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse babaannem
“amin”diyor.
✔Hadi çal giderken kapımı diyen
Serdaç Ortaç’a seslenmek istiyorum .
Kapı giderken değil, gelirken çalınır.
Saygılar...
✔Doktor 3 ay ömrünüz kaldı deyince ”Başhekimin yakınıyım”dedim.
6 ay daha uzattı. İşi bilecen abi.
✔Bazen susmak en iyi cevaptır
ama laf sokmak varken neden susayım ki.
✔50 kadına eski sevgililerini sorduk; 20 yeni hayvan adı öğrendik.
✔Eşofman takımı almaya gittim.
Param yetmedi sadece altını aldım,
üstü kalsın dedim. Havam oldu.

●●●

Annemin damatları için yorumu:
“Bütün öküzler de bizi buluyor, nasıl ot
yetiştirdiysem artık”
✔İzdivaç programları çok ilginç.
70 yaşındaki adam “elektrik alamadım ben”diyebiliyor. Bence sen nefes
aldığına dua et.

✔Ben hiç anlamıyorum ya, madem ki okumanın yaşı yok, bırakın

✔Baba: Oğlum yeter artık facebook dışında bir dünya daha var”
“Vallah mı? Linki yollasana.
✔Biz de yanlış olmaz olmuşsa
yanlışlıkla olmuştur.
✔Eczaneden çıkarken “Tekrar
bekleriz” lafı beddua değil de nedir
abi.

duğunu görmek için, maç izlerken
kanalı değiştirmek yeterlidir.
✔Bir kızla baş başa film izlerken
erkeklerin kafasında dönen diğer
filmler 6 dalda Oscar alır.
✔Otobüste arkaya doğru yürüyelim diyen adama “yürümek isteseydik
otobüse binmezdik”diyen genci tebrik
ediyorum.
✔“Alo oğlum nerdesin? Otobüsteyim anne geliyorum. “Çıktın mı okuldan? ”Yok anne otobüsü okula soktum içinde bekliyorum.
✔Hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım...diyen ergene “Muska mı yazayım “diyen doktora saygılar.
✔“Derste hep aynı parmakları görüyorum” diyen hocama; değişiklik
olsun diye orta parmağımı kaldırdım. Dersten attı, mağdurum...

Satıcının gafı

●●●

Elektrik süpürgesi satıcısı, bir
apartman dairesinin kapısını çalmış,
kapıyı açan bayana
-”Hanımefendi, bu elimde görmüş olduğunuz kovanın içinde at
pisliği var !” demiş ve bu bir kova pisliği evin içine doğru savurarak döküvermişim. Sonrada
-”Hanımefendi, elimdeki elektrik
süpürgesi ile 10 dakika içinde bunu
temizleyemezsem, bu pisliği yiyeceğim..! “
Kadın satıcıya söyle bir bakmış,
-”Beyefendi, üstüne domates sosu
da ister misiniz ? Elektrikler kesik
de.
●●●

✔Bir erkeğin ne kadar tehlike ol-
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