„Á, neverím ti,“ zahromžil zbojník. „To ty iba tak zahováraš!“
Polepetko sa bráni: „Nezaváram! Ja premýšľam!“
Teraz sa už zbojník nahneval. „Ja nevravím, že zaváraš, ale zahováraš! Pozrime sa, čo je toto za čudného chlapca. Zbojníka sa nezľakne a ešte aj zahovára!“
Ale Polepetko sa nedal: „Nezaváram, aby si devel... Či vlastne vedel!“
„Uááá!“ zreval zbojník, aby Polepetka vystrašil. „Vieš ty vôbec, kto
ja som?“
A začal pred Polepetkom poskakovať, kyjakom sa oháňať a spievať svoju strašidelnú pieseň:
„Na raňajky dám si peceň železného chleba,
rozotriem naň hliníkový džem (džem, džem),
na desiatu môjmu bruchu dačo ľahšie treba,
olovené jabĺčko si zjem (zjem, zjem),
olovené jabĺčko si zjem (zjem, zjem),
olovené jabĺčko si zjem (zjem, zjem).
Už chápeš? Ja som zbojník, čo sa meďou, železom kŕmi!
Som zbojník Zubadlo!“
„Ja viem,“ povedal chlapec. „Si zubník Zbojňadlo.“
„Nie, poplietol si mi meno!“
V polievočke musia plávať oceľové klince,
nech ich je tam aspoň päťstopäť,
potom rezeň zo železa, opekané mince,
hneď ma môžte pozvať na obed,
hneď ma môžte pozvať na obed,
hneď ma môžte pozvať na obed.
Na olovrant stačí koláč z mosadze a cínu,
plnkou nech je miesto medu meď,

17
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na večeru navarte mi zlatú zeleninu,
čerstvá ortuť zaženie mi smäd,
čerstvá ortuť zaženie mi smäd,
čerstvá ortuť zaženie mi smäd.
Zbojník sa celý zadýchal, tak divoko spieval. Sadol si pred Polepetka a vraví: „Dúfam, že mi už rozumieš. Ja som hrozný zbojník Zubadlo!“
„Áno, rozumiem,“ prisvedčí chlapec. „Ty si hrozný zubník Zbojňadlo.“
„Nie! Zbojník Zubadlo!“
Ale Polepetko si stále vraví svoje: „Počul som. Zubník Zbojňadlo.“
Zbojník sa poškriabal svojím hrozným kyjakom v strapatých drôtených vlasoch: „A ty si kto, že si sa zbojníka vôbec nezľakol?“
„Volajú ma Polepetko. Idem do kráľa a stanem sa svetom,“ povie
chlapec a vstane.
„Nikam nepôjdeš!“ Aj zbojník vyskočil. „Ja som zbojník a zbojníci
zbíjajú! To nevieš? Daj sem všetko, čo máš. Jem iba železo, meď,
zlato a cín.“ Keď však zbojník videl, že mu Polepetko vôbec nerozumie, začal prosíkať. „Som strašne hladný. Aspoň niečo zo železa... Nemáš? Aj špendlíček by stačil...“
„Ja neviem,“ hovorí Polepetko. „Zo ležeza nemám asi nič.“
Zbojník Zubadlo však zbadal, že má Polepetko opasok so železnou
prackou. „Hahá!!! Tuto máš železo! Daj sem opasok! Hneď ho
daj sem!“ A už aj Polepetkovi sťahuje opasok a pritom sa s chuťou
oblizuje.
„Jaj, to nie,“ prosíka chlapec. „Padajú mi honavice.“
„Na nohavice ti dám povrázok. Aby ti nepadali. Ale pracku z opaska
zjem!“
Zbojník Zubadlo obhrýzal železnú pracku, s chuťou ju žul a vravel
si: „No pozrime sa. Ty si povedal -honavice- a ja som rozumel nohavice. Tuším si začíname rozumieť, Polepetko.“
„Áno, začíname si ruzomieť,“ prisvedčil chlapec a ponúkol zbojní-
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kovi buchtu. „Daj si toto, zubník Zbojňadlo. Mamka mi nabuchtila
pekáče.“
„Niééé!“ zreval zbojník. „Veď ti vravím, že ja jem iba kovové jedlá! Železo, meď, zlato, cín! Ja také normálne, čo jedia ostatní,
nesmiem! Brucho by ma bolelo! Ja som zbojník Zubadlo!“
„Ja viem, vravel si. Zubník Zbojňadlo,“ prisvedčil Polepetko.
Ešte dlho by sa tí dvaja takto dohadovali, keby sa v diaľke neozvali
bubny. Zbojník stiahol Polepetka ku kríkom, aby sa schovali. Blížili
sa kráľovské stráže a tie sa veru nesmeli so zbojníkom stretnúť.
Ukradol totiž kráľovi nádhernú železnú korunu...
Polepetko ničomu nerozumel, ale poslúchol. Veď to bol dobrý
chlapec a poslúchal rád. Ukryli sa teda v lese za kríky.
Bubny sa približovali. Už bolo počuť, ako pochodujúca kráľovská
stráž spieva:
Na známosť sa dáva, že kráľovská hlava je celkom
holá.
Ešte prednedávnom na
tom čele slávnom koruna,
koruna bola.
Koruna sa nestratila, koruna sa
ukradla,
počúvajte všetci, kde je, počúvajte
všetci, kde je, u zbojníka Zubadla.
Koruna sa nestratila, koruna sa ukradla,
počúvajte všetci, kde je, počúvajte
všetci, kde je, u zbojníka Zubadla.
Na známosť sa dáva, toho čaká sláva, kto
späť ju získa.
Takto písmo vraví, tým sa končia správy, ďalej sa, ďalej sa píska.
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