
Nowa drużyna 

Gdy nastąpił dzień wspomnienia śmierci Erno Nemeczka, wszyscy uczniowie zebrali 

się na ulicy Rakoszańskiej. Zamyślony Boka stał wpatrując się w podłogę, aż nagle poczuł 

czyjąś rękę na ramieniu. Janosz szybko odwrócił głowę za siebie i zobaczył Feriego Acza. 

-Witaj - powiedział Feri Acz ze smutkiem na twarzy. 

-Cześć- odpowiedział cicho Boka i odwrócił znowu głowę przed siebie. 

-Janosz, bardzo mi przykro z powodu Nemeczka-powiedział Feri Acz – zastanawiałem się ... 

czy mógłbym stać się jednym z was, tzn. stać się członkiem chłopców z Placu Broni? 

- Muszę przedyskutować to z chłopakami- odpowiedział posępnie Boka – zobaczę co da się 

zrobić. Feri Acz pożegnał się i odszedł, natomiast Boka wpatrywał się przez dłuższą chwilę w 

ziemię. Po kilku minutach podszedł do niego Barabasz. - Przekaż chłopakom, że dziś 

o siedemnastej w naszej nowej siedzibie odbędzie się głosowanie – szepnął przywódca 

chłopców z Placu Broni. Dodać trzeba, że chłopcy mimo zmiany miejsca spotkań na ruiny 

starego dworku, zachowali swoją dawną nazwę, z którą łączyła ich sentymentalna więź. 

O godzinie piątej po południu Janosz przyszedł do dworku. Byli już tam wszyscy. Stanął 

przed nimi i powiedział: - Zebraliśmy się, aby podjąć pewną decyzję… Feri Acz pragnie 

dołączyć do naszej drużyny. 

Chłopcy zaczęli podekscytowani szeptać między sobą, więc Boka musiał poprosić o ciszę. 

Każdy otrzymał kawałek kartki i miał napisać ołówkiem: Tak lub Nie. Czele został 

oddelegowany do zliczenia głosów. Okazało się, że chłopcy poparli prośbę Feriego.  

 Kiedy wszyscy rozeszli się do domów, obok furtki prowadzącej do ruin pojawiła się 

sylwetka byłego przywódcy Czerwonoskórych. Boka szybkim krokiem podszedł do niego 

i powiedział: -Gratuluję, witaj w naszej drużynie. Jutro po południu jest spotkanie, przyjdź. 

Feri Acz nie kryjąc swojego zadowolenia, serdecznie podziękował, po czym chłopcy się 

rozstali. 

Następnego dnia Janosz wychodząc ze szkoły zauważył dwóch chłystków z przeciwnej 

drużyny. Mówili coś między sobą bardzo tajemniczo i cicho, lecz jedno zdanie przykuło uwagę 

chłopca, w którym obudziły się uczucia tłumione od śmierci Nemeczka i bitwy na Placu Broni. 

Godzinę później pobiegł na plac. Byli już tam prawie wszyscy. Kiedy gwar ustał, Boka 

postanowił powiedzieć kolegom o tym, co udało mu się podsłuchać. Okazało się, że grupa 

Czerwonych Koszul pod przywództwem jednego z braci Pastorów planowała atak, myśląc, że 

chłopcy z Placu Broni niczego się nie spodziewają. Chcieli w ten sposób kolejny raz odbić im 

miejsce do zabawy, ponieważ od kiedy wyrzucono ich z ogrodu Botanicznego byli zmuszeni 



spotykać się w zimnej, brudnej i ciasnej piwnicy, która mieściła się w kamienicy należącej do 

wuja Sebenicza. 

Nastała otępiająca cisza. Wszyscy analizowali usłyszane przed chwilą słowa. Boka 

odczekał jeszcze chwilę, po czym odchrząknął i dodał: - Moi wierni towarzysze! Musimy po 

raz drugi zawalczyć o nasze miejsce, nasz drugi dom. Jesteśmy to winni Nemeczkowi!  

- Za Erno Nemeczka, naszego odważnego kapitana! – krzyknął pełen zapału Weiss. 

Rozległy się krzyki, wrzaski, piski i wiwaty, które przerwał Boka: -Dzisiaj już raczej nie 

zaatakują, ponieważ powoli robi się ciemno i zimno, lecz jutro … jutro musimy być gotowi. 

Chłopcy tego wieczoru omówili jeszcze dokładnie plan obrony ruin dworku i wrócili do 

domów, lecz żaden z nich tej nocy nie mógł zasnąć. 

Następnego dnia Boka zjawił się jako pierwszy w ruinach i ze zdziwieniem zauważył, 

że furtka, która zazwyczaj była zamknięta, jest teraz szeroko otwarta. Zaniepokojony 

postanowił sprawdzić co się dzieje. Okazało się, że chłopcy z drużyny Czerwonych Koszul 

omawiali coś zaciekle pod rozłożystym dębem. - To nasza siedziba! – rozległ się przerażający 

ryk wściekłego Boki. W tym samym momencie dołączyli do niego pozostali chłopcy razem 

z Feri Aczem, co wprawiło w zdumienie przeciwników. Rozgorzała kolejna bitwa. Tym razem 

bardziej zażarta, pełna wzburzenia i żalu. Jej przebieg był chaotyczny i niepewny dla obu 

drużyn.  

Wtem stało się coś niespodziewanego. Na wznoszącej się ponad głowami chłopców 

gałęzi starego dębu, siedział zdyszany, ubrudzony błotem i w podartej koszulce Feri Acz. 

-Stop! – warknął odważnie po raz drugi – ostatnim razem straciliśmy Nemeczka, który pomimo 

tego, że ciężko zachorował, bohatersko i lojalnie bronił swojego miejsca, które miało dla niego 

niezwykłe znaczenie. Czy to, co się stało, niczego nas wszystkich nie nauczyło? 

Zapanowała grobowa cisza, chłopcy stali w osłupieniu wpatrując się w postać Feriego.  

- A co powiecie na to …  - ciągnął - aby połączyć się w jedną grupę. Wymyślimy nową nazwę, 

a ruiny będą dostępne dla nas wszystkich. 

Przywódca Czerwonych Koszul podszedł w stronę drzewa i powiedział: - Hmmm... 

bardzo zaciekawiła mnie ta propozycja i muszę przyznać, że byłoby to rozsądne posunięcie, ale 

pod jednym warunkiem. Chłopcy wstrzymali oddech. - Wybierzemy wspólnego przywódcę, 

który potrafi wykazać się inteligencją, opanowaniem i odwagą. Proponuję, żeby naszym 

przywódcą został Feri Acz!  

W tej samej chwili podszedł do niego Janosz, wyciągnął dłoń i z uśmiechem krzyknął: -Zgoda! 

Chłopcy zawyli z zachwytu, a ruiny dworku od tej pory stały się siedzibą drużyny nazwanej na 

cześć Nemeczka „Mali bohaterowie”. 


