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Mám v úcte mamy, ktoré dojčia
Uverejňované príbehy kňaza Mariana Kuffu z knihy
Kazateľnica život. Pôsobí ako farár v Žakovciach pri Kežmarku.
Veľmi veľa v živote závisí od mamy. Veľmi veľa. Pamätám si,
keď sa mi narodila malá sestra. Bol som piatak - šiestak, keď
som vbehol do izby a mamka dojčila. Len som zalapal po dychu
: Ehm... ehm. Otočil som sa a chcel som odísť preč.
,, Počkaj, Maroš ! ,, Čo ? To tu môžem byť ?,, A prečo by si
nemohol ? ,, Môžem sa pozerať ? ,, Čo zlé robím ? Veď aj teba
som takto kŕmila ! Prišiel som k mame. ,, Mama ?,, No ? ,, A
nebolí ťa to ? ,, No keď sa zahryzne, tak to bolí, povedala
mamka. ,, Au... vidíš ? Práve zahryzla, usmiala sa.
Je veľmi dôležité, aby matka viedla citlivo svojho syna.
,, Mami a môžem sa ťa dotknúť ? Muž je taký, že sa chce
dotýkať. ,, Môžeš. ,, A nebudeš sa hnevať ? ,, Nie.
Tak som sa raz dotkol mamy. Stačilo mi to na celý život.
Keď som bol raz na gynekológii a pôrodnici, spomenul som si
na tento príbeh z detstva. Mám úctu voči mamičkám, čo sú v
požehnanom stave a dojčia. Azda som vedel, že si ma boh
chystá do pôrodnice a na gynekológiu ? Tie mamičky ma už
poznajú. Za jazdy, počas dojčenia, im dávam krížik.
Oni dojčia a hovoria : ,, Poďte sem, pán farár, pokojne.
Idem tam a predstavím si svoju matku. Tak veľmi veľa závisí
od mamy. Hneváme sa na dorastajúcich chlapcov, ale kto im

tie veci povedal, kto im ich vysvetlil? Kto im povedal, čo je to
materstvo ? Nikto ! Keď som bol šiestak a moji spolužiaci mali
tehotnú mamku, ostatní si z toho robili žarty. Nikto ich na to
neupozornil, ani im to nevysvetlil. Ja som, tak ako ma naučila
mamka, kázal ostatným, aby mamu pustili sadnúť si. Alebo
keď bolo treba odniesť kočík. ,, Chyť ten kočík a vynesieme ho
! Tak veľa závisí od mamy. Mňa zorientovala a ja som vedel
zorientovať spolužiakov.
Povedal som jej manželovi : ,, Ja ju mám
stále rád ! Mať rád nie je hriech !
Na mojom gymnáziu v Kežmarku bola lyžiarska trieda,
áčka. Ja som chodil do béčky. Áčkari boli
športovci, vyšportovaní, dobre behali. Raz sme mali branný
desaťboj, z každej strednej školy poslali dve družstvá.
Vybrali jedno družstvo z áčky, jedno z béčky, ja som bol
najslabší zo všetkých. V mojom družstve bol jeden lyžiar
a dvaja futbalisti. Musel som za nimi utekať. Všetko sme
odcvičili, zbalili sme sa, nepočkali sme na výsledky a odišli
do školy. Zrazu nás volajú do zborovne. Pomyslel som si :
,, Prepánajána, prišli na to, že sme odtiaľ zmizli... Prišiel
riaditeľ, iba sa smial : ,, Chlapci, vyhrali ste prvé miesto.
Hľadali víťazov a tých nikde...,, Čože?! Čo teraz ?
,, Pôjdete na krajské kolo. Vyhrali sme krajskú súťaž, postúpili
na slovenskú a vyhrali sme aj tam. Poslali nás na
československé kolo, kde sme skončili druhí. Zrazu sme išli aj
na medzinárodné majstrovstvá. Bolo nás päťdesiat chlapcov
zo siedmich štátov sveta. Rozhádzali nás, čiže som bol s
cudzími. Predstavte si, ja som doniesol domov na gymnázium
zlatú medailu. Ešte donedávna bol pri zborovni v škole
vyvesený môj diplom po rusky : Maroš Kuffa, prvé miesto,
branné cvičenie. Pýtali sa ma : ,, Ako je to možné ? Poviem vám.
Bol som vtedy zamilovaný po uši. Veľmi som mal rád to dievča
a myšlienka naň mi dodávala veľa sily a energie. Stále som na

ňu myslel, ale ani raz som sa jej zle nedotkol. Ani v myšlienke.
Dnes jej môžem smelo pozrieť do očí. Vrcholom mojej lásky
bolo, keď som jej kružidlom vyrýpal do pravítka : Milujem Ťa.
Po dvadsiatich piatich rokoch sme mali zo školy stretávku.
Zobral som si farársku košeľu, aby ma trochu chránila.
Spolužiačky sa okolo mňa zhŕkli : ,, Maroš, poď sem ! Ty si
nebol nikdy zamilovaný ? ,, Bol som. ( Mal som im čo povedať )
,, A do koho ? A do koho? ,, Dajte pokoj ! Nedali pokoj.
,, Je tu teraz s nami ! (To som už nemal vôbec povedať).
,, Ktorá, Maroš ? Ukázal som prstom : ,, Ty ! Rozplakala sa aj
rozosmiala, všetko dokopy. ,, Naozaj, ja som bol do teba paf. To
ja som ti napísal na pravítko : Milujem Ťa ! ,, To si bol ty ? Ja
som to tušila ! Bolo to krásne a čisté, rád na to spomínam. A
povedal som jej : ,, Ja sa každý deň za teba modlím ! Druhýkrát
sa rozplakala. ,, Ako to? ,, Odkedy som sa do teba zamiloval, od
mojich sedemnástich rokov, každý večer sa modlím k svojmu i
tvojmu anjelovi strážcovi. Aby ťa doviedol do neba ! ,, Ako to ?
,, Chcem sa s tebou stretnúť v nebi. Teším sa na to, preto
kážem tvojmu anjelovi, aby ťa strážil. Ak by tvoj zlyhal, vravím
svojmu : stráž ju ! Vzal som ju bokom. ,, Prečo si mi to
nepovedal ? ,, Hanbil som sa ako kôň. ,, Mal si mi to povedať. ,,
Vidíš, nepovedal som ... ,, Môžem prísť k tebe na faru ?
,, Môžeš, ale jedine s mužom. ,, Ako to ? ,, Necítim sa taký silný,
ako si myslíš ... ,, A keď prídem sama ? ,, Utečiem. Musíš prísť s
mužom ... Prišla s mužom, potykali sme si. Hovorím mu : ,,
Vidíš to, ja mám tvoju ženu stále rád ! ,, Čo ? ! pozrel sa
zdesene. ,, Nič sa neboj. Keby som mal bočný
úmysel, nepovedal by som ti to. Mať rád nie je hriech. Ak je
mať rád hriech, nechcem byť farárom. Vyzlečiem reverendu a
idem preč.
Mať rád nie je hriech. Mať rád je dávať, nie brať Ja som jej nič
nevzal. Mať rád je podstata kresťanstva.

