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Požar se je že tri dni razplamteval po gozdu nad vasjo. 
Zdelo se je, da bo ogenj dosegel naselje pod hribom. 
Gasilci iz vasi in okolice so požrtvovalno gasili. Nekateri so 
bili na nogah že več kot cel dan in celo noč skupaj. Med 
njimi je bil tudi mladi in postavni Miha. 

Miha je bil gasilec že od drugega razreda osnovne šole. 
Gasilski dom se je lepo videl iz okna osnovne šole, ki jo je 
takrat obiskoval. 

Kot otrok je bil Miha družaben deček in vedno za akcijo. 
Še posebej rad je igral nogomet, ki ga je tudi treniral. 
Imel je veliko energije in le redko je bil utrujen. To se je 
pokazalo takrat, ko je pretirano nagajal sošolcem in ni 
ubogal učiteljice. A taki dnevi so bili redki. Bil je skoraj 
vedno optimistično razpoložen in vedrega duha. 

Miha je resno treniral nogomet že nekaj let. Igral ga je 
v 1. slovenski ligi pri Stolu. Bolj ali manj je imel doslej 
srečo, da se ni resneje poškodoval ali da ni iz kakšnega 
drugega razloga izpadel iz krutega sistema nogometnih 
selekcij. Pravzaprav je bil za nogometaša precej nadarjen 
in ob ugodnem razpletu okoliščin bi bila pred njim še 
vsa nogometna prihodnost. Vsekakor se je tega tudi sam 
zavedal, zato je treninge nogometa jemal z vso resnostjo. 
V ekipi je imel amaterski status.

Z dekletom sta si urejala majhno stanovanje v bloku v vasi 
Podgorje pod Stolom. Njegovo dekle je bila vzgojiteljica 
v vrtcu. Tudi ona je bila družabna in odprtega značaja. 

I. poglavje
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O naraščaju še nista razmišljala, saj sta menila, da 
morata še malo uživati življenje. Morda pa se sčasoma 
celo preselita v kakšno evropsko nogometno prestolnico 
in tam na novo zaživita življenje. Kdo bi vedel? Miha je 
pogosto sanjaril o tej možnosti.

Nad obronki vasi se je igrala prava drama. Sprva je 
kazalo, da bo zadoščalo običajno gasilsko posredovanje 
z eno cisterno. Toda teren je bil težko dostopen in gasilci 
so morali kar nekaj sto metrov po pobočju navzdol k 
cisterni, da so si napolnili svoje gasilske nahrbtnike. 
Toda iz obsega požara ni bilo videti, da bi bili vsaj malo 
učinkoviti. Poleg tega jim vremenske okoliščine z že 
nekaj časa trajajočo sušo niso bile naklonjene. 

Kmalu po drugi uri popoldne tretjega dne jim je končno 
priskočil na pomoč pri gašenju helikopter slovenske 
vojske. Gasilci so zdaj dobili občutek, da njihov dotedanji 
trud ni bil zaman. 

A pri nekaterih se je že pojavila druga nadloga: 
utrujenost. Utrujen je bil tudi Miha, ki je sprva zlahka 
obvladoval teren in najbolj zagrizeno gasil. Na srečo 
so tudi na terenu dobili okrepitve iz doline in videti 
je bilo, da je gašenje požara zopet obvladljivo in pod 
nadzorom.

Po drugi strani so utrujeni gasilci še kar naprej gasili, 
čeprav bi si lahko malo oddahnili. A zavest, da vsak 
osebno pripomore k temu, da postaja ognjeni obroč 
vedno manjši, je bila močnejša od utrujenosti. Poleg tega 
je vsakega prežemal tudi duh solidarnosti, da tovarišev v 
ključnih trenutkih gašenja ni želel pustiti na cedilu. 
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Poleg solidarnosti, sodelovanja in medsebojnega 
zaupanja pa gasilce že od malih nog družijo tudi opravila 
bolj družabnega značaja, na primer gasilske veselice ter 
pobiranje članarine od hiše do hiše ali pa materialnih 
dobrin za tombolo. Vsakdo z veseljem priskoči na pomoč 
gasilcem, saj nikoli ne ve, kdaj jih bo sam potreboval. 
Miha in njegovi prijatelji pri tem niso bili nobena izjema. 
Zelo radi so se udeleževali tudi gasilskih tekmovanj, na 
katerih so se v veščinah, ki jih mora poznati sleherni 
gasilec, z veseljem primerjali z drugimi ekipami.

Miha je vnovič hitel k cisterni po vodo. Pravzaprav ni 
mogel vedeti, kdaj se bo po strmem terenu spustil zadnjič. 
A se je vseeno zgodilo prej, kot si je želel. Na mestu, ki je 
bilo nekako na sredi poti do cisterne, mu je nenadoma 
klecnila desna noga. V gležnju je začutil skelečo bolečino. 
Moral se je sesesti v šop trave in poklicati na pomoč. 

Do njega je prvi prišel Gašper, njegov gasilski prijatelj iz 
otroških let. 

Presodil je, da je najbolje, če zaradi nedostopnosti terena 
pokliče pomoč. Sam je šel v gasilski avto po opornico, 
toda ko se je vrnil do Miha, je ta ležal nezavesten.


