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Ahoj jmenuji se Petr Havlíček, je mi 31 let a pátým rokem pracuji v naší malé 

vesničce jako hasič. Naše vesnice není zas tak malá, ale znáte to - nic se v ní 

neutají, a to ani tenhle příběh. Nečekejte žádnou dramatickou povídku, ani akční 

příběh, ale spíše něco, co se do mého srdce zapsalo a už to nikdy nezmizí! 

 

Bylo pozdní odpoledne 23. prosince. Z naší hasičárny jsme hezky viděli na 

zasněženou náves, na které se vyjímal místní kostel. Tma už sice byla, ale kostel 

a velký nazdobený smrk krásně osvětlovaly reflektory. Na stromečku byla také 

zlatá světýlka, která jen podtrhávala monumentálnost stromu. Z kostela se 

ozývaly krásné tóny a zpěv dětí, které v něm měly vánoční koncert. ,,Náárodil 

se Kristus Páán, veselméé seee.” zakrákoral Karel, se kterým jsem měl ten den 

službu. ,,Z růže kvítek vykvet nám, radujme se.” dodala naše kolegyně Magda. 

,,No jó! Naše Panna Marie, bohyně z nebes...” řekl Kája a šibalsky se usmál. 

,,Božský hlas a božská krása...” dodal jsem já.  

,,Kde si vůbec byla?”  

,, Představ si to Kájo, byla jsem si udělat kafe.” 

,, Tak tos mi mohla taky udělat.”  

,, Ty a kafe jo?”  

,, Né, dělám si srandu... já bych si dal spíš něco ostřejšího... ale když jsme ve 

službě...”  

,, No, prosím tě, dej pokoj! Silvestr máš až za tejden.”  

,, No jo, po minulým roku se asi těšíš co Petře?” vyhrkla se smíchem Magda.  

,, Ani mi nepovídej,” řekl jsem a s pohledem na Karla dodal ,,Nebudeme se o 

tom bavit.” Chvilku bylo ticho, které přerušil zpěv dětí, který se linul přes okna 

až k nám. Magda se napila a začala dál povídat: ,,Jenom k tý Panně Marii, 

kdybych ve středověku byla zrzka, tak by mě klidně nechali upálit, takže žádná 

čistá duše jo?!  

,,My bychom tě nedali, to se neboj.” řekl jsem s úsměvem. ,,Ty naše zrzando...”  

Magda se jen uculila a položila kafe na stůl. Teď v místnosti bylo úplné ticho 

ovšem nemohli jsme vědět, že během pár vteřin se to promění v pravý opak. 

,,Poplach, poplach!!!” začal někdo křičet. Během chvilky nám oznámili, že v 

kostele někdo omylem strčil do svíčky a od toho začal hořet ubrus.  

Neváhali jsme, oblékli jsme se a vyrazili jsme do akce. Jelikož byl kostel hned 

naproti nám, netrvalo tak dlouho se do něj dostat a oheň uhasit. Všechna dítka s 

rodiči, diváky a učitelkou sboru stáli před kostelem a čekali na naši pomoc. 

Naštěstí to nebylo tak závažné. Malé červené a oranžové plamínky poskakovaly 

a odrážely se v kostelní vitráži, kouř stoupal výš a výš. Oheň jsme během 

chvilky uhasili, a tak se nic tragického nestalo. ,,Nezpůsobilo to ani moc škod,“ 

ujistila Magda zděšeného faráře, který se modlil ke všem svatým, a snažila se 

nahodit laskavý úsměv. Najednou se proti mně někdo rozběhl a objal mě 



takovou silou, až jsem zatajil dech. ,,Děkuju, děkuju mockrát, zachránili jste mi 

jí... děkuju Vám moc...”  

Já se jen otočil a podíval se na Magdu a Karla a pak na toho, kdo mě takovou 

silou sevřel. Byla to žena, hezká, tmavovlasá nejspíše stejně stará jako já. Po 

chvilce zvedla hlavu a já uviděl její krásné modrozelené oči, štíhlý nos, červené 

tváře a plny rty.  

,,Koho? Koho jsme Vám zachránili?” zeptal jsem se nesměle.  

,,No přece mojí neteř... Anežku.” řekla a po chvilce ticha mě pustila a zadívala 

se mi do očí. Já se jen podíval do davu dětí a mezi Pavlem a Míšou, kteří za 

mnou jako obdivovatelé chodili do hasičárny, jsem uviděl dívenku.  

,,Nás možná neznáte, my jsme ty, co se přistěhovali do domu na konci vesnice... 

a jelikož Markéta, moje ségra, mamka Anežky, je dnes v práci, přišla jsem se na 

ten koncert podívat já... i když spíš přijela podívat, já nejsem odtud, to oni se 

sem čerstvě přistěhovali.“ vyprávěla. Přikyvoval jsem hlavou. Slečna ještě 

jednou všem moc poděkovala a šla zpátky za neteří. Koncert nakonec děti 

dokončily pod širým nebem koledou Štědrý večer nastal. Všichni jsme si ten 

večer říkali, jaké bylo štěstí, že jiskra nepřeskočila někam dál a nezačal hořet 

celý kostel. Ovšem mezi mnou a jistou slečnou jiskra přeskočila. Štědrý den 

jsme spolu sice ještě neslavili, ale do Silvestra už jsme se stačili dobře seznámit 

a tak jsme letošního Silvestra oslavili ve znamení lásky. Mimochodem jmenuje 

se Lucka a divím, se že po této silvestrovské noci se mnou vydržela... i když 

horší než minulý rok... to snad být nemohlo! 


