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Pıtırcık, trencilik ya da otomobilcilik oynamak için Lüplüp’ün 
evine gidiyor, ama Lüplüp’ün babası onlara satranç oynatıyor. 

Zevkli bir oyun, ikisi de çok seviyor. Gerçi or talık biraz 
dağılıyor, ama olsun. Top sahasında daha zevkli olabilir. 

Sonracığıma, açık havada dolaşıyorlar, sınıfça radyo 
programına katılıyorlar, okul çıkışında kamp kuruyorlar. 

Hayatları çok hızlı, bazen Pıtırcık bile yoruluyor.

Kale yuvarlanır, at düşer, piyon fırlar…
Pıtırcık’ın oynadığı satranç bu kadar olur!

ISBN 978-975-510-007-4
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René Goscinny

“14 Ağustos 1926’da Paris’te 
doğdum, hemen sonrasında da 
büyümeye başladım. Ertesi gün 15 
Ağustos’tu ve evden çıkmadım.” 
Böyle anlatıyor kendisini yazar. Bir 
süre sonra ailesi Arjantin’e göçer. 
1950’li yılların başında Fransa’ya 
döndüğünde bir dizi kahraman 
yaratır: Pıtırcık’ın serüvenlerini yazar. 
Arkadaşı Jean-Jacques Sempé de 
resimler. Herkesin kolayca tanıması 
için, çocuksu bir dille yazar Pıtırcık’ı. 
Sonra Asteriks’in serüvenlerini 
yazar, Albert Uderzo da resimler. 
Red Kit’i yaratır, Morris de resimler. 
Usta bir sinemacı olarak da 
Idefiks stüdyolarını kurar, çizgi 
filmin başyapıtlarından bazılarını 
gerçekleştirir. Daha ne yapsın?
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Satranç Oynadık

Pazar günü hava soðuk ve yaðmur luy du, ama be

nim umurumda olmadý; çün kü Lüp lüplere davetliy

dim. Lüplüp, çok þiþko, bo   ða   zýna oldukça düþkün bir 

ar kadaþtýr. Onun la çok eðleniriz, kapýþ tý ðý mýz zaman

larda bile.

Lüplüplerin evine vardýðýmda kapýyý an  ne  si açtý. 

Lüplüp’le babasý sofraya oturmuþ beni bekliyorlardý.

“Geç kaldýn,” dedi Lüplüp.

“Aðzýn doluyken konuþma,” dedi ba ba sý. “Þu te

reyaðýný da bana uzat.”

Kahvaltýda ikiþer bardak kakao içtik. Ka   kao dý

þýnda kremalý pasta, kýzarmýþ ek  mek, reçel, tereyaðý, 

salam, peynir vardý.

Her þeyi bitirdiðimizde Lüplüp öðlen den arta ka

lan kuru fasulyeyi istedi. Benim bir ta    dýna bakmamý 

istiyordu. Ama annesi ak  þa   ma hiçbir þey yiyemeye



ceðimizi, zaten öð  len yemeðinden hiç fasulye artma

dýðýný söy ledi. Ben zaten aç deðildim artýk.

Oynamak için sofradan kalktýk. Lüp lüp’ün anne  si 

çok uslu durmamýzý, ortalýðý da    ðýtmamamýzý, çünkü 

sa bahtan beri Lüp lüp’ün oda sýyla uðraþtýðýný söyledi.

“Trencilik, otomobilcilik, misket ve futbol oyna

rýz,” dedi Lüplüp.

“Hayýr, kesinlikle hayýr!” dedi annesi. “Oda    nýn 

ahýra dönmesini istemiyorum. Da  ha sakin oyunlar 

bulun!”

“Nasýl yani?” dedi Lüplüp.
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“Benim aklýma bir þey geldi,” dedi Lüp lüp’ün ba

basý. “Size yeryüzünün en akýllý oyu      nunu öðrete

ceðim. Odanýza gidin, þimdi geliyorum.”

Lüplüp’ün odasýna gittik. Oda gerçekten çok der

li topluydu.

Sonra babasý, kolunun altýnda bir satranç taký

mýyla geldi.

“Satranç mý? Ama biz satranç oynamasý ný bilmi

yoruz ki!” dedi Lüplüp.

“Daha iyi ya,” dedi babasý. “Ben size öð  reteceðim. 

Göreceksiniz, harika bir oyundur.”

Gerçekten çok ilginç þeymiþ þu satranç!

Lüplüp’ün babasý, bize satranç taþlarý nýn dama 

tahtasýna nasýl yerleþtirildiðini göster di. Damada üs

tüme yoktur. Piyadeleri, ka  le  leri, filleri, atlarý, þahý ve 

veziri gösterdi, on  la   rý na sýl yürüteceðimizi, düþmanýn 

taþlarýný nasýl alacaðýmýzý anlattý.

“Satranç, iki ordulu bir savaþ gibidir,” de    di Lüp

lüp’ün babasý. “Siz de generallerisiniz.”

Lüplüp’ün babasý, iki eline birer satranç ta  þý aldý, 

ellerini yumdu, sonra onlarý bana doð  ru uzattý. Bir 

elini iþaret ettim. Bana beyaz taþlar düþtü. Oynamaya 

koyulduk.

Lüplüp’ün babasý çok tatlý adamdýr. Bizi yönlen

dirmek, yanlýþ oynayýp oynamadýðý mý zý söylemek için 

yanýmýza oturdu. Lüp lüp’ün annesi geldi, masa ba

þýnda oturarak oynadý ðý mýzý görünce çok keyiflendi. 
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Sonra Lüplüp’ün babasý bir fili kýmýldattý, gülerek yi

tirdiðimi söyledi.

“Peki, oyunu anladýnýz sanýrým,” dedi Lüp     lüp’ün 

babasý. “Þimdi Pýtýrcýk siyah taþ larý alacak, tek baþý

nýza oynayacaksý nýz.”

Kapýdan çýkarken de Lüplüp’ün annesi ne, her þe

yin taktik sorunu olduðunu söyledi. Sonra, “Ger çek

ten hiç fasulye kalmadý mý?” diye sordu.

Siyah taþlarýn kötü yaný, Lüplüp’ün re  çel li elleri 

yüzünden yapýþ yapýþ olmalarýy dý.

“Savaþ baþlýyor!” dedi Lüplüp. “Ýleri! Bumm!”

Bir piyadesini oynattý.

Ben atýmý sürdüm. En kolay ilerleyen taþ attýr. 

Dümdüz gider, sonra birden yana sa  par, ayný zaman

da en kýyaðýdýr, çünkü is  terse at  layabilir de.

“Beyaz þövalye düþmandan korkmaz!” di       ye ba

ðýrdým.

“Ýleri! Vrum bum bum bum!” dedi Lüplüp, tram

pet sesi çýkarýp birkaç taþý elinin tersiyle iterek.

“Hey,” dedim, “bunu yapmaya hakkýn yok.”

“Kendini koru, kalleþ!” diye baðýrdý Lüp lüp.

Geçen pazar, Dalgacý’nýn evinde o da bi  zimle bir

likte þövalyeli ve þatolu bir film iz  lemiþti.

Ben iki elimle taþlarýmý savurdum, top ve maki

neli tüfek sesi çýkarttým.

“Ratatatata!”

Benim taþlarýmla Lüplüp’ünkiler karþý laþýn  ca bir 
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kýsmý devrildi.

“Bir saniye! Bu sayýlmaz!” dedi Lüplüp. “Makineli 

tüfek kullandýn. O dönemde ma  kineli tüfek yoktu. 

Yalnýz top kullan, bum! Ya da kýlýç, çat çat! Hile yapa

caksak hiç oy  namayalým.”

Lüplüp haklýydý.

“Peki,” dedim.

Satranç oynamaya devam ettik. Tahta nýn üstüne 

düþmüþ bütün taþlar yüzünden be  nim fili çok zor iler

letebildim.

Lüplüp parmaðýyla, misket gibi, bing, fi  lini atýmýn 

üstüne attý, atým devrildi. Ben ka  lemi vezirinin üstüne 

sürdüm.

“Sayýlmaz,” dedi Lüplüp. “Kale dümdüz gider, sen 

onu bir fil gibi yandan attýn.”

“Zafer bizim!” diye baðýrdým. “Ýleri, yiðit þövalye

ler! Onlarý sardýk! Kral Artür için! Bum bum!”

Parmaklarýmla bir sürü taþý attým. Müt hiþti.

“Dur,” dedi Lüplüp. “Parmaklarla çok ko    lay olu

yor, bu iþi misketlerle yapsak? Misketler top olsun, 

bum bum!”

“Evet,” dedim. “Ama dama tahtasýnýn üs    tün de yer 

yok.”

“Olsun,” dedi Lüplüp. “Sen odanýn bir ucunda 

dur, ben öbür ucunda. Taþlarý ya  ta ðýn, masanýn, is

kemlenin altýna da gizleyebiliriz.”

Lüplüp, dolabýndan misketlerini çýkar ma ya gitti. 



Dolap odadan çok daha az düzenliydi. Halýnýn üstüne 

bir sürü þey düþtü.

Ben bir avucumun içine siyah bir taþ, öbü  rünün 

içine beyaz bir taþ gizledim. Lüp lüp’e beyaz taþlar 

düþtü.

Misketleri “Bom” diyerek fýrlatmaya baþ ladýk. 

Taþ larýmýzý çok iyi yerleþtirdiðimiz den onlara vurmak 

zor oluyordu.

“Trenin vagonlarýyla küçük arabalarýný tank gibi 

kullansak?” dedim.

Lüplüp, dolabýndan trenini ve küçük ara ba  larýný 

çýkardý. Askerleri arabalarýn içi ne yerleştirdik. Tankla

rý ilerlettik, “Vrum vrum!” di  ye.

“Ama askerler tanklarýn içinde olurlarsa mis 



ketlerle onlarý hiç vuramayýz,” dedi Lüplüp.

“Üstlerine bomba atalým,” dedim.

Misket dolu ellerimizle uçak numarasý yaptýk. 

“Vrum, vrum” diye sesler çýkarýyor duk. Tanklarýn tam 

üstünden geçerken de misketleri býrakýyorduk. 

“Bum!” Ama misketlerin va  gonlara da, arabalara da 

bir zararý dokunmuyordu.

Lüplüp, futbol topunu getirdi. Bana da de    nizde 

oynamasý için kendisine aldýklarý kýr  mýzý ve mavi bir 

top verdi. Toplarýmýzý tank larýn üstüne attýk. Hari

kaydý!

Sonra Lüplüp çok güçlü bir þut attý. Fut  bol topu 

kapýya çarptý, masanýn üstüne sıçradı, mürekkep þi

þesini devirdi.

O sýrada Lüplüp’ün annesi odaya girdi.

Lüplüp’ün annesinin  tepesi atmýþtý! Lüp           lüp’e, bu 

akþam yalnýzca tek tatlýyla ye    tine  ceðini, bana da artýk 

geç olduðunu, za    vallý an  nemin yanýna bir an ön ce 
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dönme mi söyledi.

Yazýk ki yarým kaldý, 

yoksa çok kýyak bir oyun, 

satranç! Havalar düzelir düzel

mez boþ arsaya satranç oynamaya 

gideceðiz. Çün    kü “vrum, bum bum!” diye 

evde oynanacak bir oyun deðil şu satranç.
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