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Ako zvonár niesol smrtku 

Nebohý zvonár Marek Lukáč hovorieval: 
„Dva razy ma krstili, dva razy som sa ženil, dva razy som obišiel 
Ameriku, ale len raz som niesol smrtku na chrbte. 
Verte-neverte, veď raz uveríte, keď aj vám na plecia zaklope. Každému 
sa raz zjaví „na konci života behu", ale len niektorým sa zjaví za živa. 
Smrtka je ľahká, ale studená ako lad, a nechodí po zemi, ale sa nesie 
vo vetre. Keď nieto vetra, je slabá a bezmocná, sadne si na hociktoré 
zviera alebo i na človeka. 
Mne sa zjavila v podjeseň, tak dáko okolo Michala. Býval som vtedy 
ešte rezký mladý chlap. Pásol som kone na cintoríne. Noc bola teplá 
ako v lete, všade ticho a pokoj, ani list na strome sa nepohol. Ležal 
som pod lipou a načúval som, ako cvrčky cvrlingajú. Vtom sa mi 
čosi pohlo pred očami a na pár krokov odo mňa sa zjavila biela postava. 
Hlavu mala strapatú ako fašiangová maškara, zakolísala sa a spýtala sa: 
— Marek, čože tu robíš? 
Zľakol som sa, ale nedal som nič najavo. 
— Kone pasiem, — vravím. 
— A či vieš, že je toto moja tráva? Vieš, že ťa za to môžem strestať, há? 
— Ale, veľkomožná pani smrtka, veď ja ju nespásam, ale moje kone, tie 
potrestajte. 
Smrtka sa zasmiala, ale tak, až mi špik zmrzol. 
— Ej, si ty veru beťár, gazda. Ale povedz mi, či sa ma naozaj nebojíš? 
— A čože by som sa bál, — líškam sa jej, — veď sme všetci tvoji. 
Smrtka sa na mňa zaškerila štrbavými zubami: 
Máš šťastie, že si taký smelý. Práve takého potrebujem. 
Ukázala na mňa a rozkázala. 
— Vstávaj a ber sa! Ponesieš ma do Kozároviec. Ale po ceste sa nič 
neopytuj, ani sa neobzeraj, lebo inak zle obídeš! 
Vyštverala sa mi na chrbát a išiel som s ňou povedľa jelšiny. Tma bola 
ako vo vreci, ale smrtka mi ukazovala cestu ako vo dne. Cez Hron sme 
prešli po vode, povyše kompy, a o chvíľu sme prišli do Kozároviec. Pri 
jednom dome mi smrtka prikázala, aby som zastal. Okná na dome boli 
rozsvietené, dnu bola svadba. Smrtka na podstení zosadla a vošla 
dovnútra. Hľadel som cez okno, čo reku vykoná. Vošla do kuchyne, 
nabrala uhlíkov z pece a tomu mládencovi, čo najviac tancoval, preťala 
hlavu a tam mu ich nasýpala. Pravda, hostia vnútri nič nevideli. Mládenec 
sa chytil za hlavu, spadol na zem a zomrel. Potom smrtka vyšla a 
povedala mi: 
— Môžeš ísť, ale nikomu nerozprávaj, čo si videl. 
Veru som sa vychytil ako vietor a ani sám neviem, ako som sa ocitol na 
cintoríne — pod lipou. Kone sa spokojne pásli, ale ja som celú noc ani pol 
oka nezažmúril." 
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