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Franz Hakkında  
Bilmemiz Gerekenler

Franz Fröst, annesi, babası ve ağabeyi Josef’le 

birlikte Hasen Sokağı’nda oturuyor.

Bir kız, bir de erkek arkadaşı var. Kız ar-

kadaşı Gabi, erkek arkadaşıysa Egon.

Gabi Gruber, Franz’la aynı apartmanın yan 

yana dairelerinde; Egon Most da okulda Franz’ 

la aynı sırada oturuyor.

Gabi, Franz’la aynı sınıfta değil, 2A şube-

sinde. Franz’sa 2B’de.

Franz, Egon’u çok seviyor, ama Gabi’nin 

yeri başka. Hem de, Gabi çoğu zaman ona hiç 

hoş davranmadığı halde. Hatta öfkelendiğinde 
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çok itici olabiliyor Gabi. O zaman Franz’a “yer 

cücesi” ya da “bücür” diyor. Çünkü bu sözlerin 

onu üzdüğünün farkında. Franz yaşına göre 

epeyce ufak tefek bir çocuk.

Franz, Gabi’yle istediği gibi tartışamıyor 

da. Tartışırken hep çok heyecanlanıyor ve he-

yecanlanınca sesi tizleşiyor. O zaman da Gabi 

onun ne dediğini hiç anlamıyormuş gibi yapı-

yor.

“Ciik, ciik, ciik !” diye onu taklit edip, “Kuş-

ların diliyle konuşma benimle, muhabbetkuşu 

değilim ben,” diyor.

Gabi onu böyle alaya aldığında, Franz cır-

layamıyor bile. Sesi tamamen kısılıyor. Gabi de 
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kıkırdayarak, “Bu da fısıldama dili mi yani şim-

di ?” diye soruyor o zaman.

Ama Gabi çok sevecen de olabiliyor tabii. 

Ve çok komik. Onun yanında insanın hiç ca-

nı sıkılmıyor. Zaten Franz, ne olursa olsun Ga-

bi’yle iyi geçinmek zorunda, çünkü okuldan 

çıktıklarında ona öğle yemeğini Gabi’nin an-

nesi veriyor ve Franz, annesi işten eve dönene 

kadar Gabi’lerde kalıyor.
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Çok Şiddetli  
Bir Top Darbesi

Franz’ların evinde, öğleden sonraları Josef’ten 

başka kimse olmuyor ve o da evde yalnız ol-

maktan çok memnun.

“Böylece, rahat rahat ders çalışabiliyorum,” 

diyor. Aslında tek istediği müzik dinlemek, film 

izlemek, sonu gelmeyen telefon konuşmaları 

yapmak. Kardeşinin bunlara kulak misafiri ol-

masından da hoşlanmıyor tabii.

Ancak, Franz yine de kulak misafiri oluyor. 

İki daire arasındaki duvar çok ince olduğu için, 

Gabi’lerden neredeyse her şey duyulabiliyor.

Ama Franz asla ağabeyini ele vermiyor. Ak-

FRANZ VE FUTBOL HİKÂYESİ 13

şam olduğunda Josef, bütün öğleden sonra 

inekleyip durduğu için ödevlerinin hepsini bi-

tirdiğini söylediğinde, Franz bunu yalanlayacak 

tek kelime etmiyor.

Hatta Josef’e hayran oluyor ve, “Bunu na-

sıl başarıyor ?” diye merak ediyor. “Hiç yüzü kı-

zarmadan, kekelemeden yalan söyleyebildiği 

gibi, bebek kadar da masum görünebiliyor !”

Franz, Josef’in her şeyine hayran zaten. 

İçin için, Josef kadar uzun boylu, güçlü, cesur 

ve pervasız olmak istiyor. Ama en çok da Josef 

kadar müthiş bir futbolcu olmayı hayal ediyor.

Josef parkta oğlanlarla top peşinde koşma-

dığı gibi, onlara burun kıvırarak gülümsüyor. 

Çünkü o, gerçek bir futbol kulübünün gençler 


