
Zgoda buduje 

Od śmierci Nemeczka minęło kilka dni, gdy Feri Acz zaczął podglądać chłopców z 

Placu Broni. Wszedł na drzewo, starał się wygodnie ulokować i zaczął podsłuchiwać. Rozżaleni 

chłopcy zastanawiali się głośno, jak zemścić się na Czerwonych Koszulach. Nagle Feri Acz 

spadł, a chłopcy spojrzeli na niego ze zdziwieniem i złością.  

-Co ty tu robisz? -  krzyknął jeden z nich. 

-Wiem, co planujecie! - powiedział Feri Acz – nigdy wam się nie uda zrealizować tego planu, 

nie zniszczycie ani mnie, ani Czerwonych Koszul! Nie pozwolę na to! 

Chłopcy popatrzyli na siebie porozumiewawczo i wrzucili Feriego Acza do zimnej wody. 

Zaklaskali z zadowoleniem i odeszli.  

Feriego dopiero po kilkunastu minutach dostrzegli koledzy z Czerwonych Koszul. 

Zapytali, co się stało i dlaczego był w wodzie. Przywódca odpowiedział, że Chłopcy z Placu 

Broni zemścili się za przyjaciela.  

Już następnego dnia Feri Acz leżał w domu z wysoką gorączką. Miał czas, aby 

przemyśleć sprawę Nemeczka i wczorajszą sytuację. Kolejny raz uświadomił sobie, że popełnił 

błąd. Wtedy niespodziewanie odwiedzili go Chłopcy z Placu Broni. Boka odezwał się jako 

pierwszy: 

- Słuchaj, Feri, przepraszam za wrzucenie cię do wody. 

- No, a ja przepraszam za wszystkie krzywdy, jakie wam wyrządziliśmy, niestety nie wszystko 

da się już naprawić – odrzekł smutno Feri Acz, myśląc o Nemeczku. 

- Może pora już zakończyć nasz konflikt? Może chciałbyś być jednym z nas? 

Feri Acz aż otworzył ze zdumienia usta.  

- No… oczywiście że tak! 

-Trzeba połączyć siły i odbudować Plac Broni . 

-Mam kilka pomysłów - powiedział Feri. 

Zadanie nie było jednak takie proste. Wymagało od chłopców wielu umiejętności, mimo 

to nie poddali się. Ostatecznie dostali pozwolenie na wygospodarowanie swojego miejsca, pod 



warunkiem, że będą o nie dbali. Po odbudowaniu placu wszystko wyglądało inaczej, było tam 

przepięknie. 

-Musimy jeszcze nazwać nasz plac - powiedział Boka. 

-Nazwiemy go na cześć Nemeczka. 

 Wszyscy przyklasnęli temu pomysłowi, a przy wejściu, oprócz tablicy z nazwą, 

postanowili umieścić napis „Zgoda buduje!”. Bo tak jest! Dosłownie i w przenośni. 


