Üstat, bi yüzümüzü yıkasak?
Aktaran: Doğan Üzüm
Kaleme alan: Okan Zabunoğlu
2006 Ankara Dörtlü Finallerinde deneyimli oyunculardan oluşan iddialı bir takım, bünyesinde
tecrübesiz oyuncular da bulunan bir bayan takımına karşı önemli bir maça çıktı. Tabii ki iddialı
takım favori idi.
Favori takımın en yıldız oyuncuları, Doğan Üzüm ve Sabri Alan, açık salonda rakip takımın
deneyimsiz ayağına karşı belki de olabilecek en kötü başlangıçlardan birini yaptılar. İlk beş el
sonunda, iyimser bir bakışla, en az 30 maç puanı (imp) kadar geride oldukları tahmin edilebilirdi.
Tam bu noktada, Sabri: "Üstat, bi yüzümüzü yıkasak?" deme gereği duydu. Doğan bu fikri
gerçekten beğendi: "Çok iyi olur, üstat."
Ve kısa bir süre için masadan uzaklaştılar.
Baş roldeki çiftimiz moladan döndükten sonra da gidişat pek
değişmedi. Sabri ikinci bir mola talep ettiğinde, 16 ellik maçın
12 eli bitmişti ve muhtemelen en az 60 imp geri düşmüşlerdi:
"Üstat, sanırım yüzümüzü bi da yıkasak iyi olacak?" Doğan
hemen onayladı: "Olur, üstat."
Onlar masadan ikinci kez uzaklaşırken, maçı başından beri
dikkatle takip etmekte olan bir seyirci:, "bu defa duş alsanız
daha iyi olur bence" diyerek katkıda bulunmaktan kendini
alıkoyamadı. Mola sırasında ne yaptıklarını kimse bilmiyor, ama
onlar bu moladan döndükten sonra gelen ilk elde olanlar, öyle
veya böyle bir ara hemen herkesin kulağına gitmişti.
Sabri Alan

El No. 13: Sabri 1SA (15-17) açtı ve Doğan 4♥ dedi. Sabri mutlu
bir şekilde pas geçerken bir yandan da şunları söylüyordu:
"Teşekkür ederim üstat. Çok düşüncelisin; bu şartlar altında
bana transfer etmeyip kendin oynamayı tercih ettiğin için."
Doğan, "bir şey değil üstat" diye mırıldanırken, elindeki kartlara
[♠KQT9843 ♥4 ♦JT63 ♣7] bakakalmıştı.

Doğan Üzüm

NOT: Doğan 4♥'ü ♠'e transfer niyetiyle söylemişti, standart
Texas Transfer (4♦=♥'e, 4♥=♠'e transfer). Sabri ise şöyle
düşünmüş olmalı: "Madem South African Texas (4♣=♥'e,
4♦=♠'e transfer) oynuyoruz, Doğan 4♣ ile ♥'ü bana transfer
etmek yerine, 4♥ dediğine göre kendi oynamayı uygun görüyor.
Aferin ona!" Gerçekte kim haklıydı? Henüz bunu
ciddiyetle sormaya niyetlenecek kadar mizah duygusundan
yoksun birisi çıkmadı.

