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Planul de luptă

Ia-ți notițe cu privire la informațiile
importante din text!
Notițele pot fi sub formă de hartă mintală,
tabel, desen, etc.

„Și acum” a zis Boka, „soldatul Nemecsek îmi va înmâna planurile noastre
de luptă.”
Ascultător, Nemecsek băgă mâna în buzunar și scoase o foaie de hârtie. Era
planul construit de Boka imediat după prânz. Era o hartă de război
întocmită așa cum se vede. Nemecsek a întins-o pe o lespede de piatră și
toți băieții s-au ghemuit în jurul ei. Toată lumea era nerăbdătoare să știe ce
funcție i se atribuise, ce rol îi era rezervat.
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Boka a început să prezinte planul de luptă:
„Fiți foarte atenți. Stați cu ochii pe schiță. Este harta domeniului nostru.
Potrivit rapoartelor spionilor noștri, inamicul intenționează să atace pe două
laturi: dinspre strada Pal și dinspre strada Maria. Acum, să fim sistematici.
Aceste pătrate de aici, notate cu literele A și B, reprezintă cele două divizii
destinate pentru a apăra poarta. Divizia A este formată din trei băieți sub
comanda lui Weisz. Divizia B are și trei băteți, conduși de Leszik. Poarta
dinspre strada Maria va fi apărată de încă două divizii. Richter va fi
responsabil cu Divizia C, în timp ce Kolnay va conduce Divizia D.”
O voce l-a întrerupt: „De ce nu eu?”
„Cine a vorbit?” a întrebat Boka cu asprime.
Barabás a recunoscut că a fost el.
„Tu din nou! Dacă mai aud un cuvânt de la tine, te trimit la curtea
marțială! Așază-te.”
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Barabás a mormăit ceva și s-a așezat. Boka și-a continuat explicația:
„ Aceste puncte negre de aici, marcate cu o literă F și cifre, reprezintă
fortărețele noastre. Le vom întări cu nisip, astfel încât doi sau trei băieți
vor fi suficienți pentru fiecare. Lupta cu nisipul este ușoară. În plus,
fortărețele sunt atât de apropiate unele de altele, încât dacă una este
asediată, alta îi poate veni în ajutor și poate bombarda atacatorii.
Fortărețele 1, 2 și 3 vor apăra terenul din partea străzii Maria, în timp ce
cetățile 4, 5 și 6 vor oferi sprijin diviziunilor A și B cu bile de nisip. Cine va
apăra fiecare fortăreață vă spun mai târziu. Sunt clar?”
„Da, domnule!” a fost răspunsul unanim.
Băieții stăteau acum în jurul minunatei hărți de luptă, cu ochii larg deschiși și
cu gurile deschise. Unii chiar și-au adus caietele, scriind cu sârguință
instrucțiunile președintelui-comandantului lor.
„Acum” a spus Boka, „ acesta a fost aranjamentul tău. Acum vine planul
de război propriu-zis. Fiți atenți, toată lumea! Când santinela care este de
pază în partea de sus a parapetului raportează apariția cămășilor roșii,
diviziile A și B vor deschide poarta.”
„Să o deschidă?”
„Da, o veți deschide. Nu ne vom ascunde de ei pentru că vrem să luptăm. Îi
lăsați să intre mai întâi, apoi îi vom alunga.
Deci, așa cum spun, veți deschide poarta și veți lăsa trupele lor să intre. De
îndată ce vor intra ultimii lor băieți, îi veți ataca. În același timp, fortărețele
4, 5 și 6 vor începe să îi bombardeze. Aceasta este datoria unei trupe armata din strada Pal. Veți depune toate eforturile pentru a-i alunga, dacă
nu reușiți, măcar îi veți împiedica să rupă linia formată din fortărețele 3, 4, 5
și 6 și să rămână pe terenul nostru.
Cealaltă armată, cea de pe strada Maria, are o sarcină mult mai grea de
înfruntat. Tu, Richter și Kolnay, acordați o atenție deosebită. Diviziile C și D
vor trimite o patrulă pe strada Maria. Când cealaltă armată de cămăși roșii
apare în acea zonă, diviziile voastre trebuie să se alinieze gata de luptă.
După ce cămășile roșii au trecut prin poarta mare, ambele divizii se vor
preface că se retrag în pripă. Aici, uitați-vă la hartă ... vedeți ideea mea?
Divizia C, asta e a ta, Richter, va fugi în magazia vagoanelor ...” Boka a
indicat cu degetul: „Chiar aici. Ați înțeles?”
„Da, domnule.”
„Pe de altă parte, Divizia D, care este a lui Kolnay, va intra în coliba lui
Janó. Acum urmăriți cu atenție, pentru că ceea ce urmează este foarte
important. Și fiți atenți la hartă. Cămășile roșii vor fugi în mod natural pe
ambele părți ale gaterului cu abur. Dar în spatele gaterului vor ajunge în
fața fortărețelor 1, 2 și 3. Acestea vor începe să îi bombardeze imediat.
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Cele două divizii vor ieși, una din magazia vagonului, cealaltă din coliba
slovacului și vor ataca inamicul din spate. Dacă luptați curajos, inamicul va
fi înghesuit într-un colț strâns și va trebui să se predea. În caz contrar, îi
veți conduce în baracă și veți încuia ușa.
După ce termină, Divizia C se va alătura Diviziei D - mărșăluind în jurul
stivelor de lemne - lângă fortăreața 6, și împreună vor veni rapid în ajutorul
Diviziilor A și B. Trupele fortărețelor 1 și 2 vor intra, în același timp, în
fortărețele 4 și 5 pentru a face bombardamentul mai puternic. După aceea,
Diviziile A, B, C și D vor forma o linie solidă de atac care trebuie să forțeze
inamicul spre poarta de pe strada Pal. Între timp, toate fortărețele vor
bombarda inamicul pe deasupra capului nostru. Sunt sigur că nu vor putea
rezista atacului nostru. Și așa vom alunga pe poarta din strada Pal! Este
clar?”
Răspunsul a fost o explozie spontană de entuziasm. Băieții și-au fluturat cu
bucurie eșarfele de la gât și și-au aruncat pălăriile în aer. Nemecsek și-a
scos de la gât marea eșarfă tricotată și, cu voce puternică, s-a alăturat în
aplauze:
„Uraaaa pentru președinte!”
„Uraaa!” au zis ceilalți în cor.
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