ANNEM BABAM BENİM İYİLİĞİMİ İSTER
Günlük yaşantımızda âilemizin bazı yasaklamarıyla karşılaşırız. Ve bunların ne için söylendiğini
düşünmeden tersini yapmaya çalışırız. Şimdi birkaç soruyla bu yasaklamaları hatırlayıp, sebeplerini
bulmaya çalışalım.
S-1- Dışarıda oyun oynayıp terli bir şekilde eve geldiniz. Soğuk su içmek için buzdolabının kapağını
açtınız ve anneniz "Yavrum terli terli soğuk su içme" diye seslendi. Acaba annenizin bunu söyleme
sebebi nedir?
a) Su fiyatlarının yüksekliği.
b) Gıcıklık olsun diye.
c) Hasta olup sıkıntı çekmemeniz için.
S-2- Saat 12’yi gösteriyor ve siz hâlâ televizyonun başındasınız. Yarın okulunuz da var. Ve anneniz
“Hadi bakayim çocuğum yatağa” dedi. Acaba anneniz bunu ne için söyledi?
a) Televizyonun ısınıp patlamasından korktuğu için.
b) Sizi yatırıp kendi istediği kanalı seyretmek için.
c) Uykunuzu alıp derslerinizden iyi verim alabilmeniz için.
S-3- Hava soğuk, siz montunuzu giymeden dışarı çıkmak için kapıya yöneldiniz ve ayakkabılarınızı
giyiyorsunuz. Ancak anneniz yine olaya el koyuyor ve montunuzu elinize tutuşturarak “Şu montunu
giymeden seni hiçbir yere yollamam” diyor. Acaba anneniz ne için bunu söyleme gereği duydu?
a) Mâdem bu monta para verildi, öyleyse giyilmesi gerektiğini düşündüğü için.
b) Sizin, montla daha sevimli ve hoş göründüğünüzü düşündüğü için.
c) Havanın soğukluğundan etkilenip hasta olmamanız için.
S-4- Âilece arabayla bir yere gidiyorsunuz ve siz arka sağ camdan kafanızı dışarı çıkarıp, rüzgârın
etkisiyle gözünüzü zorlukla açarak etrafı seyretmeye çalışıyorsunuz. Bu sefer babanız dikiz
aynalarından sizi görüp müdahale ediyor ve biraz da yüksek bir tonla “Bak şuna bak, kaç kere
diyeceğim kafanı camdan dışarı çıkarma diye” diyerek sizi bu eğlenceli(!) işten mahrum ediyor.
Acaba babanızın amacı ne olabilir?
a) Kafanızı çıkarıp arabanın hızını azaltmanızı önlemek.
b) Camdan dışarı çıkan bir kafanın, arabayı kötü gösterdiğini düşünerek bunu önlemeye
çalışmak.
c) Rüzgârdan hasta olmamanızı veya yakından geçen bir aracın kafanızı koparmasını önlemek.
S-5- Evde anneniz ve babanız yok, ablanız da kendi odasında. Siz bu fırsatı değerlendirmek üzere
küçük topunuzu çıkarıp salonda frikik çalışmalarına başladınız. Daha beş dakka olmadı, ablanızın tiz
ve yüksek bir sesle “Ben gelmeden kaldır o topu, yoksa karşı çatıya fırlatırım” diye bağırması
kulaklarınızı inletti. Acaba ablanızın sizden alıp veremediği ne ki size bunu söyleme gereğini duydu.
a) Top oynamaya onu çağırmadığınız için.
b) Sizin iyi bir frikikçi olmanızı istemediği için.
c) Hem evi karıştırmamanız hem de komşuları rahatsız etmemeniz için.
*Evet arkadaşlar, şayet cevap şıklarınızın hepsi c) şıkkı ise; Ailenizin sizi gerçekten sevdiğini ve
sizin her zaman iyiliğinizi düşündüğünü biliyorsunuz demektir.

