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Çeşit Çeşit Sorun

Franz Fröst yakında dokuz yaşına girecek. An-

nesi, babası ve ağabeyiyle birlikte Hasen Soka-

ğı’nda oturuyor. Ağabeyi Josef, ondan altı yaş 

büyük.

Aslında Franz’ın keyfi gayet yerinde, ama 

yine de bir sürü sorunu var. En büyük sorunu, 

sesi. Heyecanlandığı zaman sesi tizleşip cırlak-

laşıyor. Çok fazla heyecanlanırsa da sesi hiç 

çıkmaz oluyor.

Boyunun kısa olması da başka bir sorun 

onun için.
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Yakında üçüncü sınıfa başlayacağı halde, 

onu tanımayanlar sık sık, “Ee ufaklık, sen ne 

zaman okula başlayacaksın ?” diye soruyorlar.

Hiç değilse artık kimse ona, “Ee fıstık !” de-

miyor. Eskiden Franz bunu her gün duymak 

zorunda kalırdı. Ancak burnu uzayıp, ağzı bi-

raz daha genişleyeli beri artık kıza benzemi-

yor.

Franz’ın arkadaşlık sorunları da var. En es-

kisi, ağabeyiyle arasındaki arkadaşlık sorunu. 
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“Benim en iyi arkadaşım ağabeyim Josef !” di-

yebilmeyi çok isterdi.

Ancak Franz’ın en iyi arkadaşı olmak Jo-

sef’in umurunda değil. Josef ona “yermantarı”, 

“cüce” ya da “cırlak fare” diyor. Asla Franz’la 

oyun oynamıyor, birlikte bir yere gitmiyor. Hat-

ta, anne ve babası bunu özellikle ondan rica et-

seler bile.

“Bu bücür bana ayak bağı oluyor !” diyor. 

Annesiyse, aslında Josef’in Franz’ı çok sevdiği-

ni iddia ediyor.

“Yalnızca en hırçın yaşları bunlar,” diye 

açıklıyor Franz’a.

Franz da hep, “Daha ne kadar sürecek bu 

hırçın yaşları ?” diye soruyor.

“Çok sürmez herhalde,” diye yanıtlıyor an-

nesi de her seferinde.

Yıllardır söylüyor bunu. Franz bin kere 

duyduğu için, artık inanmıyor.

Franz sık sık, uykuya dalmadan önce yor-

ganının altında kıvrılıp, en iyi arkadaşı olmuş 

bir Josef’in hayalini kuruyor. Onunla birlikte 

lego bloklarından yüksek yüksek kuleler inşa 

eden, ona zor problemleri açıklayan, havuza 
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ya da buz pateni kaymaya giderken onu da ya-

nında götüren bir Josef.

Hatta bazen rüyasında bile görüyor bu Jo-

sef’i. O kadar güzel ki bu rüyalar, ertesi sabah 

büyük mutluluk içinde uyanıyor.

İşin en güzel yanı, en iyi arkadaşımın ağa-

beyim olması, diye düşünüyor Franz. İster ger-

çek olsun, ister rüya, fark etmez !

Kaldı ki, gerçek hayatta zaten çok iyi iki 

arkadaşım var, diyor Franz kendi kendine. Bu 

bana yetmeli !
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Franz’ın en iyi iki arkadaşı, Gabi Gruber ve 

Egon Most.

Gabi, Franz’la aynı apartmanda, yan daire-

de oturuyor. Franz okul çıkışında onunla bir-

likte eve yürüyüp, kendi anne babası işten dö-

nene kadar onlarda kalıyor.

Franz, Gabi’yi seviyor. Gabi de Franz’ı se-

viyor. Yoksa ikide bir, “On sekiz yaşına gelin-

ce, evlenip altı çocuk yaparız !” demezdi.

Ama Franz için Gabi’yle geçinmek kolay 

değil. Gabi çok huysuz olabiliyor. Ve daima her 

şeyin kendi kafasına göre gerçekleşmesini isti-

yor ! Franz onun istediklerini yapmazsa çılgına 

dönüyor.

O zaman Gabi’nin annesi kızına kızıyor. 

Ama bu, Gabi’yi iyice delirtiyor; “İki karış bo-

yunla sürekli annemle aramın bozulmasına ne-

den oluyorsun !” diye bağırıyor Franz’a.


