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Smrť zbojníka Zlejka 

Istú jarnú noc v cholerovom roku 1849 ktosi zaklopal na okno krajného 
domu na rybníčkom hornom konci. Býval tam akýsi Lacko, debnársky 
majster, so ženou a malým deckom. 
Len nedávno sa vrátil z vandrovky po Zadunajskú a začal „stôsať" 
na vlastnú ruku. 
Tak teda — majster Lacko vstal a vyšiel otvoriť dvere. 
Odrigľoval závoru a v nízkych dverách uvidel chlapa ako hora. 
Mal na sebe vlnienky, kabanicu a široký klobúk mu tônil celú tvár. 
Chlap sa opieral o zárubeň a majster cítil na tvári jeho ťažký horúci 
dych. 
— Pre živého boha ťa zaklínam, kamarát, nedaj  mi skapať v poli 
ako besnému psovi. 
Lacko podľa hlasu poznal — zbojníka Zlejku. 
Štefan Zlejko bol jeho kamarát z vojenčiny. Bývali kedysi dobrí priatelia, 
pomáhali si, kde mohli, ale neskoršie, keď Zlejko zbehol od vojska, ich 
cesty sa rozišli. Lacko sa vrátil k remeslu a Zlejko začal zbojníčiť okolo 
Krivínskych skál. Prepadával kupcov a jarmočníkov pri tlmačskom 
prievoze a v beňadickej doline. V zime v lete býval v skalnej diere, 
jedával mäso bez chleba, ľudia ho pokladali za polo-divocha. Stal sa 
postrachom celého okolia, pretože bol veľký zurvalec a silák. (Jalovicu 
vraj na pleciach preniesol cez Hron.) Lacko o ňom všeličo počul, ale 
dosiaľ sa s ním nestretol. Nazdal sa, že už ani nežije, lebo na Hromnice sa 
po dedine rozchýrilo, že Zlejko zahynul. Preto nečudo, že majster teraz 
celkom onemel. 
— Kamarát môj, varí ma nepoznávaš? 
— Čoby nie, — povedal Lacko, — ale som si myslel, že ma už nikdy 
nenavštíviš. 
Zlejko horúčkovito dychčal, tvár mu zalieval pot. 
— Nebol by som prišiel, braček, bohuprisám nie ... ale tá morová bieda 
ma dohnala. Skapínam v tej mojej diere . . . ale keď už mám skapať . . . 
chcem aspoň dakde pod ľudskou strechou . . . Pusť ma dnu! Lacko 
pokrútil hlavou. 
— Vnútri je žena-šestonedieľka, zľakla by sa ... a potom aj žandári snoria 
hore-dolu. 
Zbojník ho horúcou dlaňou zdrapil za košeľu. 
— Kamarát, brat môj . . . preboha ťa prosím! 
Lacko sa pozrel do zbojníkových očí. Mútno sa ligotali od hladu a od 
horúčky. Zarazil sa a pravdaže sa aj bál. Ľudia už dávnejšie rozchyrovali, 
že Zlejko v hore zdivel. Preto povedal ústupčivo: 
— Tak teda nedbám, vojdi do „miheľa". 
Bola to komôrka, kde majster hobľoval mäkkú dužinu. Zbojník sa zvalil 
na biele stružliny a Lacko ho prikryl starým vojenským plášťom. Zlejko 
namáhavo dýchal, v prsiach mu chrčalo a pískalo. Lacka prejal súcit a 
opýtal sa ležiaceho: 
— Nemal by som ti niečo doniesť? 
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Zlejko len rukou hodil a zastenal: 
— Mne, bratku, už len trochu stružlín . . . A 
keď majster stál vo dverách, dopovedal: 
— ... a dobrú širokú gracu. 
Ráno majstra zobudili žandári. Včera večer vraj ľudia videli Zlejka v 
dedine, či sa k nemu náhodou nezatúlal. Lacko ich zaviedol do „miheľa". 
Tam ležal zbojník Zlejko a v zuboch 
držal rukáv starého plášťa. 
Zostala po ňom iba Zlejkova diera v rybníckej hore. 
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