
 

Dalsze losy chłopców z Placu Broni 

  Od dnia wojny minął miesiąc. Chłopcy stracili chęć do dalszych zabaw, wciąż nie mogąc się 

otrząsnąć po stracie Nemeczka. Chociaż dalej spotykali się na placu, nie było to, co dawniej. Coraz 

trudniej było im znieść widok koparek. Czasem przychodzili i patrzyli przez ogrodzenie, jak robotnicy 

niszczą ich sągi, skarbce i kryjówki. Chociaż starali się zachowywać tak jak dawniej,  wszyscy byli 

markotni i chodzili z opuszczonymi głowami. Stracili chęć do bójek i zabaw. Niektórzy w ogóle 

przestali przychodzić, a w szkole prawie się do siebie nie odzywali. Boka starał się pogodzić chłopców, 

wymyślając coraz to nowe zabawy, wyprawy i rozrywki, lecz mimo tego chłopcy niechętnie 

przychodzili na plac, a na każdym spotkaniu kogoś brakowało. Któregoś dnia wódz bandy 

zaproponował coś, co jeszcze pogorszyło sytuację grupy, mianowicie na początek któregoś spotkania 

Boka powiedział: 

- Posłuchajcie mnie wszyscy! Hej, Gereb i Weiss, was też to dotyczy! - przerwał przemowę, by skarcić 

towarzyszy. - Dziękuję. - powiedział, gdy zamilkli. – Chciałbym wam coś ogłosić. Niedługo na naszym 

placu zostanie wybudowana kamienica. Jeśli chcemy dalej być grupą, potrzebujemy kwatery. Fabryka 

tytoniu przy ulicy Üllöi została zamknięta. Pomyślałem, że możemy zrobić tam kwaterę i zacząć od 

nowa...- mówił z entuzjazmem, ale spotkał się z inną reakcją, niż przewidywał. Chłopcy wcale nie 

powitali pomysłu wodza wesołymi okrzykami. Przeciwnie! Mruczeli coś znudzeni i wzruszali 

ramionami. Naraz wstał Gereb i zaczął mówić: 

- Wodzu! Ja dłużej nie wytrzymam. Nie chcę zmieniać bazy, nie chcę… nie mogę już dłużej 

przychodzić. - skończył rozedrganym głosem. Boka przez chwilę stał jak skamieniały, lecz zaraz 

otrząsnął  się z szoku, jakiego doznał. Nagle krzyknął: 

- Znowu nas zdradzasz, Gerebie?! Obiecywałeś, że nigdy nie odejdziesz, że będziesz wierny do końca! 

I co robisz?! Zaledwie miesiąc po swoich obietnicach?! Nic nie jesteś wart, jesteś bezwartościowy jak 

twoje obietnice! A więc uciekaj, tchórzu, uciekaj i nie wracaj! Dla takich jak ty nie ma miejsca wśród 

nas! 

Po tych słowach Boka kiwnął na Weissa, by ten otworzył bramę, i zwrócił się do Gereba. 

– Oddaj czapkę - powiedział. Gereb podszedł, po czym złożył swą czapkę u jego stóp. 

- Taka kara spotka każdego, kto się okaże takim tchórzem jak on!- stanowczo powiedział wódz  

i zakończył zebranie. Następne spotkanie miało się odbyć za dwa tygodnie. Boka wszedł ostatni na 

plac i rozejrzał się. 

- Gdzie Czonakosz i Czele? Czyżby nas zdradzili tak, jak Gereb? – spytał zaskoczony. 

- Nie, wodzu, wyjechali - powiedział Weiss. 

- Wyjechali?! Dokąd? - zapytał Boka. 

- Z rodzicami za granicę - odpowiedział wodzowi Barabasz. 



 Okazało się, że to nie wszystko. Kilku chłopców powiedziało, że muszą pomagać ojcom w pracy, 

kilku innych musiało zająć się nauką, by zdać egzamin. Chłopcy zaczęli opuszczać plac bez słowa. 

Żadnego z nich nie spotkała kara taka jak Gereba.  

Nikt już nie przychodził na plac. Tylko Boka. Siadał przy furtce i patrzył ze smutkiem na ryjące w 

ziemi koparki. 

- Dobrze, że tego nie dożyłeś, Nemeczku…  
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