
Dalsze losy Janosza Boki 

   Do opuszczenia Placu Broni zostało kilka godzin.  Chłopcy zaczęli więc pakować swoje 

rzeczy i drogocenne wspomnienia z ich małej ojczyzny. Boka, przygnębiony losem Nemeczka 

przyrzekł sobie, że w przyszłości odda chłopcu zasłużony hołd, ponieważ czuł, że nie doceniał 

go. Zbyt długo zwlekał z awansem Nemeczka, mimo iż udowodnił on, że posiada większą 

odwagę niż niejeden członek ich grupy.  Niestety mały Ernest rozchorował się i w wyniku walki 

o plac zabaw zmarł.  Dawny przywódca Chłopców z Placu Broni czuł się odpowiedzialny za 

małego kolegę.  Miejsce, o które walczyli ramię w ramię, zostało zabudowane kamienicą. 

    Janosz Boka już wtedy był poważnym i odważnym chłopcem. Cieszył się dużym autorytetem 

wśród kolegów, był troskliwy i opiekuńczy wobec słabszych.  Z wiekiem jego cechy charakteru 

się nie zmieniły, a w dorosłym życiu nawet się umocniły. Boka ukończył szkołę z 

wyróżnieniem, co dało mu szansę na kolejne lata nauki na wyższych uczelniach. Mieszkając 

dalej w Budapeszcie, uczył się, rozwijał i został lekarzem, który leczył biedne dzieci. Jego praca 

pozwalała uratować przed śmiercią wielu chłopców z ubogich rodzin.   

   Zarobione pieniądze przeznaczył na wykupienie dużego terenu w środku miasta. Tam 

wybudował wspaniały plac zabaw z boiskiem dla wszystkich dzieci, żeby miały gdzie się bawić 

i nie musiały ze sobą walczyć o kawałek ziemi do zabawy. Plac ten nazwał Placem Ernesta 

Nemeczka, by uczcić pamięć swojego małego wzrostem, ale wielkiego duchem i sercem 

odważnego przyjaciela. 

   Mając wielu przyjaciół starał się zgromadzić pieniądze, by wykupić dom, który powstał na 

ich ukochanym Placu Broni. Kiedy już uzbierał odpowiednią kwotę, zrealizował swój plan. Po 

gruntownym remoncie nazwał dom imieniem małego, odważnego Ernesta Nemeczka, oddając 

mu jednocześnie hołd i dotrzymując danego kiedyś słowa. W dalszym ciągu jednak czuł 

niedosyt i gryzło go sumienie. Postanowił więc odszukać i zjednoczyć wszystkich kompanów 

z drużyn Czerwonych Koszul i Chłopców z Placu Broni, aby wspomnieć bohatera ostatniej 

akcji w obronie Placu Broni. 

  Odtąd co roku postanowili się spotykać, aby w ten sposób zachować w pamięci wielkiego i 

tak ważnego dla nich bohatera-Nemeczka. 
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