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SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR

  

  

Böyle düzensiz bir yaşantısına rağmen seksen yaşına kadar da gelmişti.

  

Hanımıyla arabada giden arkadaş bir yol kavşağına gelince,sol tarafından dikkatsizce
gelen bu ihtiyarı görür ve durur.Hanımına da;Bak bu yaşlı amca bize çarpacak der.

  

Gerçekten de gelmekte olan ihtiyar çarpar ve yere düşer.

  

Hemen arabadan inerek bir şey olup olmadığını sorar.Bir şey olmadığını söylese de alır
ve hastaneye götürür.Filim sonucunda adamın sol omuzun da kırık görülür.

  

Çocukları hastaneye gelir,bir şeyim yok diyen adam bu sefer başlar ağlayıp
sızlamaya.Adamı memnun edip bir şeyler vererek evine gönderirler.

  

Aradan bir müddet geçer ve kendisine mahkemeden bir kağıt gelir.Adam şikayetçi
olmuştur.

  

Mahkemeye vardıklarında niye böyle yaptığını sorunca,yaşlı sızlanıp,üç yetime
baktığını,eğer bir şeyler verirse davasından vaz geçeceğini söyler.Bunlarda adama bir
miktar para vermekle kalmaz,her hafta arabanın arkasına koydukları sebze ve meyvelerle
adamı fazlasıyla doyururlar.Adam da şikayetinden vaz geçmiş olur.
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Bir müddet sonra yine mahkemeden bir kağıt gelir,aynı adam yine şikayette
bulunmuştur.Mahkeme önünde yaşlı yine ihtiyacını dile getirerek,karşılanması halinde
vaz geçeceğini söyler.Bu sefer önceki gibi cevabı alamaz ve hakimin karşısına çıkarlar.

  

Artık önceden beri tanıdığı hakim yine ne aradıklarını sorunca arkadaş tüm olayı hakime
anlatır.Hakim sinirlenerek ve kızarak ihtiyarı dışarıya atar.

  

Daha sonra araştırma neticesinde öğrenilir ki;meğer bu adam kasıtlı olarak kendisini
arabanın önüne atıp,herkesten koparabildiği kadar para koparıyor,böylece geçinip
gidiyormuş.Yetimler de bahane…

  

Artık adamı tanımıştım.Bir müddet sonra duydum ki,bu adama bir araba çarparak,ölmüş.

  

Su testisi su yolunda kırılmış oldu.Çarpandan da bir şey alamadan göçüp gitti.Öbür taraf
için orada lazım olur düşüncesiyle işi garantiye almış da olabilir!!!

  

  

MEHMET ÖZÇELİK

  

17-11-2006
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