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– Bol by som býval aj vážený aj ctený, keby som nebol 
od svojich cirkevníkov žiadal aj iné, len aby mi pokosili far-
ské lúky, prispievali do farskej pokladnice a navštívili v ne-
deľu chrám. Ale keď mi to nestačilo, keď som im otvorene 
povedal, že nestačí sa dopoludnia v chráme len vymodliť 
a vyspievať, koľko hrdlo ráči, a popoludní, po nešpore do 
korheľne zapadnúť, aj že sú schopní udusiť v sebe všetky 
ľudské i kresťanské city, keď sa majú podeliť o majetok, 
ba s najväčšou vášňou sa dokážu oboriť na svojho suseda 
často pre jednu zatúlanú kuru, holuba, čo im zletel do dvora, 
pre vajce, ktoré zniesla sliepka do susedovho humna. ne-
zaťažoval som vám hlavy vznešenými biblickými príkladmi, 
ale nemohol som mlčky prejsť neduh, ktorý sme mali všetci 
denne na očiach, a to bola fľaša, fľaša a zasa len fľaša. keď 
sa narodí dieťa, pri sobáši, pred pohrebom, aj po pohrebe, 
ani do roboty sa bez fľaše nejde, bez páleného sa ani nič 
nedokončí. Je to pravda? Aj že mi tú pravdu najviac vyčítali?

– vyčítali, – pripustí kurátor. – Ba niektorí i tak hovoria, že 
keby ste si boli sem tam tiež vypili, neboli by ste tak skoro 
zoslabli a...

– neležal by som teraz na smrteľnej posteli... Len to po-
vedz!

kurátor mlčí. Po chvíli, so zaváhaním predsa len hovorí.
– Ani by ich to s tou pálenkou, čo ste im vyčítali, nebolo 

tak škrelo, keby ste boli aj uznali, že nielen na nich je všetka 
vina, že aj Žid má na alkoholizme nášho ľudu veľkú vinu... 
Ba že ste sa Židov skôr zastávali, chválili ich, chválili, že Žid 
nepije a menovite nepije pálené, preto má stále triezvu my-
seľ, je zdravý, dlho žije, jeho deti, ktoré neboli splodené v pá-
lenčenom opojení, sa dobre v škole učia, stanú sa z nich ško-
lovaní ľudia, ... a tak. 

Lajčiak počúva kurátora s privretými očami, akoby v po-
lospánku či v polovedomí. 

Zachar sa aj tak rozhodne dopovedať.
– Ja som vás ohľadne Židov hájil s tým, že to hovoríte aj 

ako veľký učenec, že Židia nám v Biblii dali veľký poklad 
viery cez svojich prorokov, aj toho vášho ezechiela... Ale tiež 
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to nebolo dobré, takto vás obhajovať. ešte vám pridali! vraj 
aj čítanie pri bohoslužbe by ste najradšej odbavovali v tej ži-
dovčine, bibličtina že vám už nie je dobrá ako bohoslužob-
ný jazyk, všetko chcete aj v žalmoch aj evanjeliách mať len 
v slovenčine, práve tak ako katolíci a... a tak.

– Tak je to teda, – povie Lajčiak a pomaly otvorí oči. – 
dobre, Zachar. Budem mať po ceste o čom premýšľať. od 
vás chcem už len to, aby ste z môjho stola z horného šuplíka 
vybrali peniaze, ktoré som zarobil na mede a bryndzi a ov-
čích a teľacích kožiach. v osobitnej obálke sú peniaze nášho 
dobytkárskeho spolku, s tými gazdujte už bezo mňa. Je tam 
aj zakladacia spolková listina, stačí oddeliť od nej jej maďar-
ský prepis a môžete aj v slobodných pomeroch ďalej podľa 
nej obchodovať. 

– Hádam ešte netreba myslieť na posledné veci, pán farár.
– Je to moje poručenie. Urobte to. nechcem... nechcem, 

aby potom metali lós o moje veci, ako... veď vieš...
– Pán farár... hádam tak kruto...
– Príliš krutých vecí som bol v živote svedkom, Zachar. 

Radšej sa im vyhnime, kým môžeme...
kurátor Zachar Zajden už svojmu kňazovi neprotirečí. 

Prejde k stolu, otvorí horný šuplík a vyberá z neho, čo si Laj-
čiak želal. ešte stojí pri stole, keď sa otvoria dvere a vojde 
mendík. Pomaly podíde k posteli. 

– Pán farár...
Lajčiak pomaly otvorí oči. Pozrie na mendíkovu tvár, kto-

rá sa sťahuje do ľútostivého výrazu. 
– Prišiel si... mi povedať, mendík môj, že môj psík... ma 

predišiel. Ďakujem ti za dobrú správu. 
– Ja som jej nikdy neublížil, pán farár, – povie so slzami 

v očiach chlapec.
Lajčiak privrie oči, ktoré sa mu tiež naplnili slzami. keď 

cíti, že k posteli pristúpil aj kurátor, povie:
– chcem sa už pripraviť, Zachar. Položte mi Bibliu blízko 

hrude. 
kurátor tak urobí. Potom aj s mendíkom potichu vyjdú 

z kňazovej pracovne.
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Lajčiak v polovedomí, zápasiac s dychom a horúčkou 
čaká na svojho Sprievodcu. 

keď pocíti jeho blízkosť, povie: – Sám si pri včelíne videl: 
„nie prízrak – obyčajný psík. Skučí a vyje, líha si – je s ním 
psina – chvostíkom vrtí. nič len psovský zvyk.“ Ten psov-
ský zvyk si mohol Goethe odpustiť. Ale mal pravdu, že pre 
človeka je to vítaný, tichý a milý hosť. Ďakujem ti, že si ho 
prepustil… Pane Ježišu, nedrž tu už ani mňa. cítim, že voda 
mi začína zalievať pľúca, zápal mi pustoší telo...

– odídeš v pokoji, von zo samoty svojej hlavy. Rozho-
dol o tom Prvý Hýbateľ. Predtým ešte chcem splniť svoj 
sľub, ktorý som ti dal pri našom prvom stretnutí v Luthero-
vom dvore. Pamätáš? Položil som ti otázku, prečo si mária 
z magdaly myslela, že Ježiš je záhradník? Pre teba to nebolo 
podstatné, pretože si sa vtedy sústredil na správny preklad 
evanjeliového článku 17, na Ježišov výrok, ktorý bol v latin-
skej vulgate zaznamenaný ako nedotýkaj sa ma! ale podľa 
gréckej Septaguinty Ježiš povedal: nedrž ma tak, veď som 
ešte nevystúpil k otcovi. Znamená to, že mária z magdaly 
v skutočnosti Ježiša objala, čo katolícki cirkevní otcovia, 
keď schvaľovali latinské znenie tohto verša, zrejme zámerne 
zmenili. Ty by si sa iste bol pri preklade Jánovho evanjelia 
do svojej rodnej reči priklonil k takémuto necenzurovanému 
zneniu 17. verša a potvrdil tak náznak telesnosti vo vzťahu 
Ježiša a jeho oddanej učeníčky (pôvodne jeho učeníkov len 
zásobovala holubmi na chrámovú obetu, ktoré v magdale 
chovala) a iste by si sa tým nebol vyhol ďalšiemu obvineniu 
z liberálnej herézy a odmietnutia tvojho prekladu. Ale preto-
že si v preklade Jánovho evanjelia došiel len po kapitolu 15, 
verše 26 – 27, chcem tu potvrdiť, že ten sporný verš v gréčti-
ne presne popisuje, ako to bolo.

– chceš, aby som ti prisvedčil a urobil tak zo seba na smr-
teľnej posteli ešte väčšieho hriešnika, za akého ma poklada-
jú naši luteránski cirkevní otcovia, ty pokušiteľ? 

– Si chorý, a preto si nespravodlivý. Ale je pravda, že mož-
no som sa trocha zamotal. v podstate som ti len chcel 
potvrdiť, že Ježiš skutočne vstal ...


