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На крилима маште по Србији Светог Саве 

У челичном оклопу, на великом враном коњу, са дугим мачем који ми виси 

о појасу, налазим се међу многобројним, слично одевеним ратницима. Изборана 

лица ратника дугих брада и бркова, очи пуне жудње и жеље за нечим, непозната су 

ми, сва изузев једног. То лице веома ми је познато, али никако га не могу 

препознати. Збуњено гледам око себе и сада сасвим уплашеног почиње да ме хвата 

паника. Зној ме облива по целом телу, а у себи стално понављам: „Ко сам ја? Ко су 

ови људи? Зашто сам овако обучен?“. У паници, ипак, опажам један мали детаљ, 

детаљ који ми враћа разум и мами осмех на лице. Недалеко од моје главе виори се 

велики барјак са грбом династије Немањића! Ја сам српски витез! Сада већ прибран 

схватам шта се дешава. Коцкице се полако склапају. И оно лице које ми је малопре 

било непрепознатљиво добија свој идентитет. Да, то је чувени српски владар 

Стефан Првовенчани! А сви они људи, оклопници на коњима, представљају део 

српске војске. Више ми се не чине тако опасни и страшни као што јесу на први 

поглед. Сви они, па и велики Стефан Првовенчани, срећни су, али још не знам 

зашто. 

Сунце је давно зашло, а звезде су прекриле небо изнад нас. Стефан 

Првовенчани наређује да се улогоримо овде, крај реке Мораве и да пут наставимо 

сутра. Не знам где путујемо, али ме то не брине јер ме радост у потпуности 

обузела. 

Јутарња измаглица и веома хладан ваздух, који је допирао од реке, нису 

пријатни. Свежина јутарњег ваздуха ме одмах разбудила. Прешавши реку, 

наставили смо даље. Посматрам предео око мене. Видим само подножија великих 

планина која нас окружују, магла прекрива остало. Пространи зелени пашњаци 

изнад реке чине ми се као персијски теписи, меки и ручно исткани. Угледах једно 

стадо оваца које је, лежећи на њему, уживало. И поред звекетања тешког метала и 

каса коња могло се чути непрекидно кљуцање детлића о кору дрвета и дивна песма 

једног пара славуја. Поглед ми је одлутао високо у небо и видех велико јато птица 

ластавица које лете ка југу у потрази за топлијом климом. Занесен лепотама 

природе нисам ни приметио да је дан већ увелико одмакао. 
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Због недостатка хране и умора исцрпљених ратника, свратили смо у једно 

село покрај пута. Сви сељаци су се веома обрадовали нашем доласку. Цело село је 

изашло одмах пред нас и са чуђењем и дивљењем посматрало гвоздене ратнике. 

Али и ја сам се зачудио. Поред старих, набораних и искусних лица могао сам да 

видим мноштво младих и ведрих, што ме је врло обрадовало. Након кратког 

предаха настављамо наш пут, иако још увек не знам где идемо. Лепота природе 

након нашег одмора је подједнако дивна као и она раније. Густе четинарске шуме 

су увелико спремне за долазак зиме, насупрот листопадним. Животиње се 

припремају за зимски сан. Због тога је све тако мирно, само завијања вука из 

даљине може прекинути прелепу тишину. Пред сам залазак сунца стижемо на наше 

одредиште  – двор великог владара. 

Дочекани смо са радошћу и весељем. И тек сада схватам зашто су сви 

витезови и сељаци били онолико срећни. Вратили смо се из похода на Угарску, и 

наравно, били смо веома успешни. Значајно смо проширили територије наше 

земље, па је то огроман разлог за славље. 

Велики српски владар Стефан Првовенчани жели да ме, због како каже 

„велике храбрости и пожртвованости“, упозна са  његовим најмлађим братом, 

Савом. Одушевљен сам! Сава је учинио толико много за нас! Српска црква је 

добила самосталност захваљујући њему. Увео је школство и образовање међу Србе. 

Од самог почетка, још када је имао само 17. година, био је упоран и потпуно 

посвећен остварењу свога циља. Успео је да једну малу државу на брдовитом 

Балкану, у најмрачније доба, просветли и усмери ка правом циљу. Бескрајно сам му 

захвалан, јер је учинио толико много за мој српски народ. 

 Благо мајци која Саву роди и Србима док их Сава води!
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Лазар Радојевић 8б 

Основна школа при Математичкој гимназији 
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1
 Стих је преузет из песме “Небеска литургија“ владике Николаја Велимировића. 
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