Kouzelný meč
V době bronzové žil prý pohanský král, jenž měl meč z velmi vzácného kovu. Legenda říká, že byl
kouzelný. Ten meč našli archeologové, nedávno zde, na našem území. Byl to zcela obyčejný železný
meč. Jediné, co na něm bylo jiné, že mu chyběla více jak polovina ostří. Pohané ale věřili v jeho moc.
Král Stanislav dostal meč výměnou za svoji snoubenku. Prý s ním měl vyhrát každou bitvu.
Jak šel čas, vyhrával Stanislav jednu bitvu za druhou. Hranice jeho království se rozšiřovaly a sláva
rostla.
Již se stačil zmocnit všech malých království v okolí. Jen jedno vzdorovalo. Bylo to císařství Taria.
Císař pozval Stanislava na turnaj pod záštitou přátelství. Král vyhrál každý souboj – na koni i bez koně.
Všichni věřili v moc tohoto meče. Císař ho chtěl získat jen pro sebe. Na poslední souboj si povolal
svého největšího a nejsilnějšího válečníka. Každý v císařství tvrdil, že je to potomek obrů.
Zápas začal. Obr se rozběhl proti králi. Ten hodně uskočil a sekl obra do zad. Přes brnění to snad ani
necítil. Poté obr zaútočil znovu, seshora, jak říkají šermíři – na střechu. Mohutný obouruční meč se
nepatrně zakousl do toho železného, když se Stanislav bránil. Poté mrštně král sekl z půlobratu přímo
po obrově hlavě.
„Břink!“ Rozeznělo se arénou. Nikdo tomu nechtěl věřit. Obr chytil meč. Velice za to zaplatil.
Nemohl nadále používat levačku, což je u obouručáku hodně, hodně velká nevýhoda. Obrovský meč
stále držel králův meč. Co ale Stanislav nečekal. Muž sekl pravou rukou. Meč rozsekl královi brnění,
proťal kůži a zabořil se do těla. Stanislav neskutečně zakřičel. Rozmáchl se a uťal obrovi levé zápěstí.
Obr to nevydržel, otočil se ke králi zády, ne však úmyslně. Stanislav mohutně sekl. Uťal muži hlavu.
Již předtím nalomený meč nevydržel nápor všemožné zbroje, a čeho ještě… zlomil se. To byla
poslední bitva Stanislavova i meče. Zlomený již nebyl k ničemu. Král ale souboj vyhrál. Bohužel jeho
zranění ho zničilo… vykrvácel.
Poté byl pohřben i s mečem. Království se rozpadlo a i Taria časem zanikla, ale tento příběh se stal
legendou… a ta se nezapomněla….
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