
  sova: Honza Koudelka 

Franta                                                             & k.k. Koudel huba: Honza Koudelka 
 

 

1) 
C   F  C       G 

Loňského podzimu, na Boleváku, chlapci tam dovádějí, 
C       F   C        G       C  
jsou velmi veselí a v hokej hrají, za pukem se honí. 
C                         F           C    G  

Honza je v bráně, Pavel zas v útoku a Franta ten přece brání, 
C   F       C          G     C 
jsou dobře sehraní, dva jedna vedou a tak se radují.            
 
Slovy: 
Jenže pak se stalo něco strašného, něco, něco co nikdo nečekal, něco co nikdo nechtěl, víte, víte on Fra-, Fra-, Fra- 

 
Ref: 
C     F 

Franta si bruslí, o-o-o, 
C     G 
Franta si bruslí, o-o-o, 
C                F                G 
Franta si bruslí, a bruslí, uříz prst. 
C     F 
Franta si bruslí, o-o-o, 
C     G 
Franta si bruslí, o-o-o, 
C                F                G 
Franta si bruslí, a bruslí, uříz prst. 
 
2) 

Chlapci jsou zmateni, a hru hned přeruší, za chudákem Frantou jedou, 
a on tam klečí, vidí to neštěstí, chlapci k doktoru ho vedou. 
Prst mu tam přišili, na špatnou ruku, Franta je za to velmi rád, 
zítra zas bude pánem všech kluků, je z něj šestiprsťák. 
Slovy: 
Ale víte, i když to takhle dobře dopadlo, takhle dobře dobře skončilo, to co tam ti chlapci viděli, to co zažili, to už bude 
navždycky v nich, to už budou mít navždycky pořád tady někde ..u srdíčka, jak tam ten chudák Fra-, Fra-, Fra- 

 
Ref.: 
 
3) 

Možná se ptáte, proč Vám to povídám, tedy vlastně, proč Vám to zpívám, 
a věřte nevěřte, ta moje odpověď, je velmi složitá, 
já Vám to povídám, teda vlastně zpívám, protože..,  
 
Slovy: 
..protože bych chtěl, abyste byli taky takový kamarádský, a abyste pomohli kamarádovi, když si třeba ..uřízne prst, a 
abyste měli pochopení pro ty klukovský hrátky, a ty jejich klukovský klukoviny, abyste je třeba hned nehubovali když si 
bruslí - to - ..a abyste taky chránili tu naši přírodu, ten náš Bolevák, abyste do něj třeba nečůrali, ..a abyste si vážili práce 
těch našich bezejmenných doktorů a lékařů a sester, a abyste si třeba taky někdy vzpomněli na chudáka, jak tam ten 
chudák Fra-, Fra-, Fra- 
 

Ref: 


