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Мач кнеза Стефана, Драган Лакићевић

Мач кнеза Стефана

Био је мир и била је тишина. Све је било тихо... јер су се сви бојали. Кога? Па
наравно, Турака! Турци су владали Србијом. Владар се звао Осман-ага и имао је
једног сина, Асана.
Турци су спалили цркву и узели мач кнеза Стефана. Србија је с тим мачем имала
велику моћ. Кнез Стефан је био син Вуканов и унук великог жупана Стефана
Немање. Стефан Немања је створио Прву српску државу.
Главни лик је дечак Миоша, који је остао сам, без своје мајке.Имао је пријатеља
Добрију, чијег су оца Турци одвели у тамницу.
Једног дана су Турци одвели Миошу код Осман-аге. Тамо је упознао девојчицу
Мериму, која је била сироче. Миоша се спријатељио са Меримом.
Пристао je да остане код Османаге и да учи, само да би вратио мач који је
украден.
За мач је сазнао од друга Добрије, којем је целу причу испричао Зека. У селу се
много причало о Зеки. Он је био хајдук. Турци га нису могли ухватити, јер је био
брз као зец. Хајдуци су бранили српски народ од Турака и свако ко им је помагао
био је најстрожије кажњен.
Миоша је смислио план. Узео је мач и бацио га кроз прозор Осман-агиног двора.
Мерима му је помогла и бацила мач у поток, а Добрија га је преузео. Бели,
помало луцкаст човек беле косе је предао гусле Добрији и он је постао нови
«Зека». Када је харамбаша Вук настрадао, ни Вид, који је све могао излечити, му
није могао помоћи. Пред смрт је сазнао да је девојчица, која је нестала када су их
Турци напали, жива и да се зове Мерима.
Након тога је наступила велика борба. Вратио се Осман-агин син Асан. Борило се
пуно хајдука и пуно је страдало.
Жао ми је што је погинуо Бели и други хајдуци... али сам задовољна што се
Миошин сан остварио.
Ово ме је подсетило на још једног турског владара, Синан-пашу, који је спалио
мошти Светог Саве како би уништио веру и наду, али није у томе успео. Српски
народ је био храбар и ослободио се од турског зулума.
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