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Özge - Çocuklar, geçen hafta sonu evimi boyattım.
Nur - Evini mi boyattın? Daha önce boya hakkında hiçbir şey söylemedin!
Özge - Murat’la bir aydan beri evi boyatmak hakkında konuşuyorduk. Ama ne benim, ne de Murat’ın
zamanı vardı. Bir gün ofiste arkadaşlara bundan bahsettim. Nilüfer bana “Bir şirket var, her türlü bina
işlerini çok çabuk yapıyorlar. Evin bütün tamir işlerini onlara yaptırıyoruz.” dedi.
Nur - Eee..?
Özge - Bunu Murat’la konuşup bu şirketin elemanlarını çağırdık. Elemanlar gelip baktıktan sonra
“Biz bu işi üç günde bitirebiliriz.” dediler. Anlaştık. Cuma günü gelip boyamaya başladılar. Pazar
günü öğleden sonra bitirip gittiler.
Nur - Şirketin kartını aldın mı? İleride biz de evi boyatabiliriz.
Özge - Aldım, aldım! On on beş tane broşür bıraktılar. Size veririm, bütün arkadaşlara vereceğim.
Gerçekten çok iyi ve planlı çalışıyorlar.
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Özge - Geçen hafta benim küçük oğlum hastaydı. İki üç gün onunla uğraştım.
Nur - Neden hastalandı?

Özge - Mevsim hastalığı, ama ben de son zamanlarda dikkat etmedim. Çok işim vardı, bunun için
çocuğu ihmâl ettim. Ne yedi? Ne içti? Ne yaptı? Bunlara hiç bakmadan okula gönderip ben de
koşarak işe gittim. Sonunda hasta oldu yavrucuğum.
Nur - Tabii, hem sen, hem de Murat çok üzüldünüz.
Özge - Hem de nasıl üzüldük! Ama Murat beni teselli etmeye çalıştı, “Üzülme Özge! Bu benim
suçum. Oğlumuz hastayken sen çok meşgûldün, çok önemli bir proje için çalışıyordun, ama benim o
hafta çok önemli işim yoktu. Biraz egoistlik yaptım, ben de çocukla ilgilenmeden işe gittim.” dedi.
Nur - Doğru söylüyor, gerçek suçlu o! Çocuklara sadece anneler bakmaz, çocuklar babaların da
çocukları.
Özge- Boş ver, Nur! Anneler çocuklarına her zaman daha çok dikkat eder, biliyorsun!
Nur - Tabii ki öyle. Neyse, doktor ne dedi?
Özge- Doktor muayene ettikten sonra iki ilaç verip bana “Bu ilaçları oğlunuza sabah, öğle ve akşam
yemeklerden sonra bir hafta boyunca içirin, bir hafta sonra ilaçları kesin! Üç dört gün okula
göndermeyin! Dışarı çıkarmayın, arkadaşları evinize gelip oynayabilirler.” dedi.
Nur - Ne yaptın, çocuğu okula göndermedin mi?
Özge- Hayır, göndermedim. Hem de bir hafta okula göndermedim.
Nur - Ne yaptın sen, Özge! Çocuk dersleri kaçırdı.
Özge- Evet, kaçırdı, ama ben her gün okula gidip o günkü derslerini öğretmenine sordum. O da bana
çok yardım etti; “Bu dersi işledik, şu dersi işledik, şunu anlatın, bunu da anlatıp beraber çalışın!
Sorun olmaz, siz hiç üzülmeyin!” dedi. Oğlumun öğretmeni çok iyi bir öğretmen. Bana çok yardım
etti.
Nur - Sen ne yaptın?
Özge- Ben oğluma dersleri anlattım, ona ödevlerini yaptırdım. Oğlum çok akıllı bir çocuk, her şeyi
anladı. Sonra okula gönderdim.

A) LÜTFEN CEVAP VERİNİZ.
1- Özge ve Murat niçin bir aydır evlerini boyatmadılar?
2- Bu şirket sadece boya mı yapıyor?
3- Özge’nin oğlu neden hastalandı?
4- Nur’a göre çocuklara sadece anneler mi bakmalı? Niçin?

B) DOĞRU MU, YANLIŞ MI?
5- Şirket Cuma günü evi boyamaya başladı.
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6- Bu şirket biraz plansız çalışıyor.
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7- Özge doktoru dinlemedi ve oğlunu okula gönderdi.
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8- Murat “Egoistlik yaptım.” dedi.
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