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Наслов приказа:   

Маркове догодовштине 

Драги Марко, 
Није лако бити јунак. За то се треба добро показати. Увек мораш бити јак, храбар и опасан. Мораш уливати 
страх у кости свим непријатељима. Разумем да после свега овога треба мало предаха. 
Према књизи и лектирама које сам читала о теби, могла сам закључити да волиш да помажеш; зато си у 
народу толико цењен. Турци те не могу ни смислити, плаше те се. Кад неко само спомене твоје име, цару 
Мурату падне мрак на очи. Твој најгори непријатељ, али негде и најбољи пријатељ, славни је Муса 
Кесеџија.Час се свађате, час се борите, час мирите и дружите. Па ко ће све то похватати?  
Морам признати, твој ујак Момчило био је прави јунак старог кова. Срећом, имао си на кога и да се угледаш. 
Желео си бити храбар, снажан, угледан, крупан исто као и он, и жеља ти се испунила. Чак и помало личите. 
Али, оно што ме највише фасцинира је то што си се већ као мали дечак борио са разним невољама и 
измишљеним чудовиштима.  
Имаш дивну баку и стрину, на које имаш добру и неискварену душу. Бака ти је правила најбоље колаче уз 
које си обавезно пио ,, на сламчицу млеко“. У детињству си правио замке за птице, али и кућице за исте. 
Признајем, без твог Шарца ништа не би било овако интересантно. Као што у књизи лепо пише,,Од Марка 
дечака па до старца, Марко није Марко без свог Шарца“. 
Твој соко ти је неретко правио проблеме, али је био одан и није те напуштао: ,,Од облака до Маркова лица 
обруши се лакопера птица. Оштрим кљуном по носу пелцова господара, услед слатких снова“. Баш је био 
несташан соко.  
По храбрости нико се са тобом не може мерити .Одлиично си баратао оружјем, важно ти је да оно буде 
квалитетно и ефикасно и требало ти је неко по коме ћеш бити препознатљив. То је наравно, твој буздован, 
али твом мачу ниједан други на свету није раван, па чак ни онај из камена. Ја се питах што ли од прекјуче 
брке сучеш. ,,Обрни-окрени,треба да се жениш. Загледан у удвојке лепоте девојке. Нађе, најзад, спас у 
шали: ,,Ој, девојко, душо моја, били пошла за хероја“?  
Оно због чега те је народ највише волео је то што си ослобађао Србе од Турака. ,,Наиђу ли пустахије с 
робљем, ослобађаш копљем. Пошто ти је то сувише лако, ти ухвати копље наопако”. 
У биткама си се храбро борио за своју земљу и сада коначно можеш да одеш на неко лепо путовање и пијеш 
вино до миле воље. Па нека опет буде,, Пије Марко и не хаје, све по пола Шарцу даје.“ 
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