
DALSZE LOSY JANOSZA BOKI, CZYLI SOJUSZ Z KOTEM W TLE 

 

 Był ciepły letni poranek. Janosz wyjrzał przez okno swojego pokoju i spoglądał na miejsce, 

które niegdyś nazywał Placem Broni. Patrzył, jak powstaje tam kamienica. Nie chciał myśleć, że 

Ernest oddał za plac życie, a oni bezkarnie tam budują! 

 Wtem zobaczył Feriego Acza idącego z jakąś paczką w stronę domu Nemeczków. 

Zaciekawiło go to tak bardzo, że postanowił za nim pójść. Włożył szybko buty, bluzę i już go nie 

było. Janosz szedł za Ferim w znacznej odległości, trochę wystraszony. Niedługo później Janosz 

zobaczył, że Feri puka do drzwi domu Nemeczków i prawie od razu wychyla się zza nich mama 

Ernesta. Przeprowadzili krótką rozmowę i chłopak wszedł do środka. Janosz patrzył na drzwi i w 

głowie miał tylko jedno: „Co znajduje się w paczce?”. Jego myśli były tak skupione na sprawie 

tajemniczego pakunku, że nie zauważył nadchodzącego przyjaciela: 

- Cześć - powiedział Deżo, gdy był wystarczająco blisko. 

- Hej – odparł Janosz, lekko zaskoczony obecnością chłopaka. 

- Czemu się tak wpatrujesz w te drzwi? - zapytał zaciekawiony Deżo. 

Janosz opowiedział mu o całej sytuacji z paczką i obaj stwierdzili, że to podejrzana sprawa, ale nie 

mogąc nic zrobić, poszli do domów na obiad. Kilka dni później, gdy Boka spacerował w parku, 

zobaczył ogłoszenie o zaginięciu kotka pani Nemeczek. Bardzo się zdziwił, bo nie wiedział, że 

kobieta ma kota! Od razu pomyślał sobie, że Feri Acz niósł w tajemniczej paczce właśnie to 

zwierzątko. Pobiegł do domu Deża podzielić wiadomością o ogłoszeniu. Gdy już dotarł i opowiedział 

przyjacielowi o zaginionym kotku, zaczęli się zastanawiać, czy w paczce niesionej przez Feriego był 

kot: 

- Z twojego opisu wnioskuję, że pudełko, które niósł, było zbyt małe, żeby kot się tam zmieścił – 

stwierdził Deżo. – A nawet gdyby on tam był, to dlaczego Feri miałby przynosić kotka pani Nemeczek? 

- No właśnie nie wiem – odparł cicho Janosz. – Tak czy inaczej wypadało by go znaleźć. W końcu 

straciła już syna, to po co jej więcej utrapień w życiu. 

-  W sumie racja – potwierdził Deżo. 

Resztę dnia szukali razem zaginionego zwierzaka, ale go nie znaleźli. Gdy mieli już wracać do domu, 

Deżo zapytał Janosza: 

- A może poprosimy resztę  Chłopców z Placu Broni  o pomoc w szukaniu? 

- Dobry pomysł – powiedział Janosz. – Im nas więcej, tym szybciej go znajdziemy! 

- Spotkajmy się jutro w parku – powiedział Deżo i pobiegł do domu. 

 Nazajutrz chłopcy spotkali się w parku, a potem poszli do pani Nemeczek zapytać o to, skąd 

ma kota. Gdy zapukali do drzwi, usłyszeli szybkie kroki. To pani Nemeczek śpieszyła się, najpewniej 

sądząc, że ktoś odnalazł jej pupila: 



- Witajcie chłopcy! - powiedziała gdy otworzyła drzwi. – Nie stójcie tak, wchodźcie! 

Gdy weszli, usiedli na kanapie, a pani Nemeczek na fotelu przed nimi. 

- Widzieliśmy ogłoszenie o zaginięciu kotka i się zdziwiliśmy, bo nie wiedzieliśmy, że ma pani 

zwierzątko – powiedział Janosz. 

- Dostałam Ramzeza od tego miłego chłopca z czarnymi włosami i czerwoną koszulką – powiedziała 

przyjaźnie pani Nemeczek. 

- Ramzeza? - zapytał Deżo. 

- Tak nazwałam tego kotka – stwierdziła gospodyni – dlatego, że ma zeza. 

- Bardzo… pomysłowe – odparł Deżo. 

- Czyli dostała go pani od Feriego? - zapytał Janosz i nawet nie czekając na odpowiedź powiedział  - 

Dał go pani tydzień temu w pudełku? Musi być mały, jeżeli się tam zmieścił. 

- Nie, dostałam go 2 tygodnie temu, lecz wtedy Feri przyniósł mi trochę karmy, bo mi zabrakło. Dobry 

z niego chłopak - stwierdziła pani Nemeczek uśmiechając się przyjaźnie. - Przyszliście tylko po to, 

żeby zapytać się mnie o Ramzeza, czy po coś jeszcze? 

- Mój tata chciałby, żeby pani mąż zaszył dziurę w jego płaszczu – powiedział Janosz, podając pani 

Nemeczek trencz ojca. 

Gospodyni wzięła ubranie, zaniosła do pracowni krawieckiej i wróciła z dzbankiem soku. Cała trójka 

rozmawiała aż do południa. 

 Kiedy Deżo i Janosz pożegnali się i wyszli, pani Nemeczek się rozpłakała, gdyż chłopcy 

przypomnieli jej o Ramzezie. Ale czy kot to powód do płaczu? Otóż nie. Pani Nemeczek płakała  

dlatego, że Ramzez tak bardzo przypominał jej małego Ernesta, który płakał, gdy nikogo przy nim 

nie było, tak ja kot miauczał, gdy nie głaskała go po grzbiecie. Albo to, że jej synek nie umiał 

spokojnie usiedzieć w czerech ścianach tak jak psotliwy Ramzez. Tak bardzo by chciała, żeby Ernest 

tu był.  Ale pewnych rzeczy nie dało się już cofnąć. 

 Tymczasem Deżo i Janosz urządzili z pozostałymi Chłopcami z Placu Broni małą grupę 

poszukiwawczą. Nagle, gdy mieli zacząć poszukiwania, przyszedł Feri Acz: 

- Czego tu szukasz? - zapytał Czonakosz z gniewem w głosie. 

- Chciałem zapytać, czy Czerwone Koszule mogą dołączyć do waszej grupy – odpowiedział Feri - 

Im więcej nas, tym lepiej, prawda? 

- Co o tym myślisz Janosz? - powiedział Rytcher. 

- Sam nie wiem – odparł. 

Po dłuższych rozważaniach, czy Czerwone Koszule powinny dołączyć (na czas poszukiwań) 

zdecydowano, że to dobry pomysł. Od tego czasu dwie drużyny, które kiedyś prowadziły między 

sobą wojnę, połączyły siły. Chłopcy podzielili się na grupy. Janosz, Deżo i Feri szukali razem. 



 Pewnego dnia, gdy szli uliczką Szantre, Deżowi spadła czapka, po czym wiatr poniósł ją tak, 

że zahaczyła o bryczkę i chłopcy musieli ją gonić aż kilometr! Rytcher był w grupie z braćmi 

Pastorami, z czego nie był zadowolony. Gdy Sebenicz wspiął się na dość niskie drzewo, żeby  

zobaczyć, czy nie ma tam kota, Rychter wziął kamień i rzucił nim w niego. Ten stracił równowagę i 

spadł. Rytcher był z siebie zadowolony, ale jego rzut miał też negatywne skutki. Sebenicz gonił go 

potem przez całe osiedle. 

 Minął już tydzień i wszyscy byli tak zadowoleni z nawiązanego sojuszu, że aż niektórzy 

zapomnieli, jak wygląda kot, którego szukali. Musieli więc pytać innych, tych bardziej ogarniętych, 

a do tych  zaliczał się oczywiście Janosz i Feri. Opisywali, że Ramzez ma szare futerko w czarne 

paski, zezowate oczy o kolorze brązowym i białe łapki, wyglądające jak skarpetki. Następnego dnia 

do Janosza przyszła pani Nemeczek wyglądająca, jakby miała się zaraz popłakać ze szczęścia: 

- Ramzez się znalazł! - powiedziała prawie od razu gdy zobaczyła Janosza. 

- Tak? Gdzie był? I kto go znalazł? - zapytał podekscytowany chłopak. 

- Ja go znalazłam – powiedziała kobieta. – Siedziałam na kanapie, popijając herbatę i nagle 

usłyszałam miauczenie. Zaczęłam się zastanawiać, skąd dobiega, więc chodziłam po całym domu i 

nasłuchiwałam. W końcu dotarłam do piwnicy, a w środku był Ramzez! Byłam pewna, że zamknęłam 

piwnicę, więc musiał wczoraj przejść przez okno. 

- To wspaniale! - krzyknął Janosz – Pójdę powiedzieć reszcie! 

- Bardzo dziękuję za pomoc w szukaniu, jestem bardzo za to wdzięczna – powiedziała wesoło pani 

Nemeczek. 

- Tak naprawdę to wyświadczyła nam pani przysługę – stwierdził Janosz – Dzięki tej sytuacji 

nawiązaliśmy sojusz z Czerwonymi Koszulami. 

Mimo iż kobieta nie zrozumiała z tego wiele, widziała, że sprawia mu to radość. Janosz pobiegł, ile 

miał sił w nogach do swoich przyjaciół i opowiedział o wizycie pani Nemeczek. 

 Chłopcy po tej przygodzie stwierdzili, że nie warto dzielić się na dwie drużyny. Od tamtego 

czasu Czerwone Koszule i Chłopcy z Placu Broni połączyli siły. 


