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PRÍPRAVY NA PREVRAT

I.

Alfa sedel v luxusnej izbe hotela Victoria a pozeral správy. Vedľa
neho bol, ako vždy, uvelebený jeho dávny priateľ Beta. Na obrazovke pred
nimi neustále poblikovali nejaké nové tabuľky, mihali sa čísla a stále nové
a nové politické štatistiky. „Podľa predbežných výsledkov volieb sa zdá,“
hlásila nafarbená moderátorka, „že k fašizmu inklinujúca Ľudová strana
zaznamenala v týchto voľbách historický úspech. S viac ako pätnástimi
percentami získaných hlasov sa stane druhou najsilnejšou stranou
v parlamente, predbehla ju len pravicová …“ Do izby prenikol radostný
výkrik tisícok hrdiel. Alfa s Betom sa postavili, priateľsky sa objali
a vzájomne si pogratulovali. Pred izbou na Alfu už čakajú všetci nedočkaví
straníci. Chcú mu blahoželať, tešiť sa s ním a, samozrejme, čakajú nejaký
oduševnený príhovor. „Ako vyzerám?“ opýtal sa Bety trochu roztraseným
hlasom. „Dostatočne elegantne a pokojne,“ prišla odpoveď, na čo Alfa
prikývol, odomkol dvere a vyšiel zo svojej izby.

Doslova ho oblažila vlna nadšenia a radosti. Tisli sa k nemu v jednom
momente snáď tisíce rúk, každý kto mohol ho potľapkával po chrbte, celá
sála prevolávala jeho meno. Cez množstvo tiel sa predral až ku malému
pultu s mikrofónom. Pult bol, našťastie, vyvýšený a pred ním bola malá
ohraničujúca páska, takže sa ho konečne nikto nedotýkal. Neznášal
dotyky cudzích ľudí. „Prosím o pozornosť,“ zahlásil Alfa zo svojho miesta
a sála rázom utíchla, akoby strelil blesk. Nadýchol sa, jemne sa pousmial
a pomalým pohybom hlavy sa porozhliadol po miestnosti plnej žiarivých
tvári, vlajočiek a šampanského. „Dnes je pre náš štát historický deň,“ začal
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slávnostne. „Tak-zvané tradičné politické strany nás už nemôžu len tak
prehliadať, ako to roky robili. Nie, nie. Musia sa naučiť s nami
spolupracovať. Musia sa naučiť, že doba, kedy ignorovali milióny ľudí tam
dole sa jednoducho skončila. My chceme len spravodlivosť a dôstojný
život pre obyvateľov našej krajiny, zatiaľ čo pravica a ľavica skáču, ako
pískajú lordi z Bruselu. To sa musí zmeniť a aj sa to zmení!“ Nastal
mohutný potlesk a výkriky radosti. Alfa pokračoval: „Politický systém
treba upraviť podľa potrieb našich ľudí a nie donekonečna znášať jarmo
temných síl číhajúcich odkiaľsi spoza oceánu. To je našim cieľom, to je
našou úlohou do budúcnosti. A-MY-Z-NAŠEJ-CESTY-NIKDY-
NEUHNEME!“ V sále akoby vybuchla atómová bomba. Alfa už ani
nepočul vlastný hlas. Poďakoval za pozornosť, slušne sa uklonil
a v sprievode dvoch svojich ochrankárov sa doslova prebil do svojej
súkromnej izby. Trochu sa oklepe a zas pôjde medzi hostí. Ešte dobre,
že tam nie sú tie prihlúpe médiá. Nechal ich dole vo vestibule. „Hehe,“
usmial sa lišiacky popod nos, kým Beta sledoval na obrazovke sklamané
a zdesené tváre ich politických súperov. Alfa zaraz zvážnel. Od zajtra rána
začnú rokovania o zostavení novej vlády. Pravica s ľavicou si to pokojne
spolu rozdajú, len aby sa náhodou k moci nedostal Alfa. Hlupáci. Ešte
netušia, že je to posledný krát v dejinách, kedy sa môžu takto zabávať
na spoločnom piesočku. Alfa už nemieni ďalej trpieť ich osobné urážky,
americko-bruselské pätolízačstvo a hlavne vládu nad Národom. Táto doba
sa už čoskoro skončí. A príde nová doba: JEHO doba.

Tak dlho ju hľadal, pričom ju nemohol nájsť. Tú žiarivú pochodeň
moci. Blúdil lesmi, pustatinami, padal a vstával, o pomoc prosil bohov, ale
vždy ju nejako minul, vždy skončil niekde inde. „Kde si? Kde si? Daj sa
mi vidieť!“ vábil ju neustále desiac sa možnosti, že ju možno nikdy nezočí.
A teraz, po toľkých rokoch, po toľkých bolestivých námahách a nikdy
nekončiacich sklamaniach… tam v diaľke… týči sa rovno pred ním.
Vysoká vznešená mramorová veža. Je taká zvláštna, taká príťažlivá, taká
očarujúca. Vypadá ako šikmá veža v Pizze, akurát že nie je šikmá. Je krásne
rovná, priamočiara, ako jeho plány. Na samom jej vrchole je na veľkom
dubovom tróne položená zlatá koruna a žezlo. Pôjde a usadí sa na tom
tróne, na hlavu si položí korunu a ujme sa žezla. Budú jeho, len jeho! Nikto
mu ich nevezme, s nikým sa o ne nebude deliť. Pomalým krokom sa vydal
do diaľavy k veži. Už to dlho nepotrvá. Už ho nič nezastaví.

Alfa sa díval na veľkú nástennú mapu vo svojej pracovni. Jeho Vlasť
bola… zvráskavená. Kopce a údolia, rieky, cesty… Lemovali ju milióny
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protichodných čiar, ktoré sa vlnili, spájali, rozširovali, doslova akoby sa
medzi sebou hrali. Vždy ho ten pohľad prekvapil. Myslel si, že pozná každý
tvar a kút tej veľkej mapy. Ale vždy na nej našiel niečo, čo bolo inak, než
si myslel. Niektorá dedinka bola viac vpravo, než si predstavoval. Jedna
riečka končila trochu nižšie a ten kopec na juhovýchode bol o čosi vyšší.
Alfu to vždy udivilo. Myslel si, že pozná každý kút dokonale, no nikdy
tomu tak nebolo. Vošiel Beta. Alfa ho hneď bežal privítať ku dverám
a usadil ho do pohodlného mäkkého kresla. Sám si sadol oproti nemu.
„Tak ako prebiehajú rokovania o zostavovaní vlády, hovor,“ naliehal na
Betu. „Ľavica a pravica sa vedia zhodnúť len na tom, že sa Ľudová strana
nesmie dostať k moci. O bežné politické záležitosti sa handrkujú ako dve
hladné hyeny o kus mäsa. V domácej politike je ústredným bodom vysoký
štátny dlh, ktorý chce pravica znížiť a ľavica naopak ešte navyšovať na tie
ich prihlúpe sociálne programy, ktorými si kupuje dôchodcov a armádu
štátnych zamestnancov s nízkymi príjmami.“ – „Iste.“ – „V zahraničnej
politike panuje rovnaký nesúlad hlavne v pohľade na to, ako sa má naša
republika stavať ku Európskej únii a k Severoatlantickej aliancii: ľavica je
zdržanlivejšia, pochopila, že jednotná Európa im moc hlasov nepriláka.
Pravica, na druhej strane, je za hlbšiu integráciu, čo zahrňuje napríklad
spoločnú armádu, či jednotného európskeho prokurátora.“ Alfu tieto
slová potešili. Kde sú tektonické zlomy, tam možno skôr či neskôr
očakávať zemetrasenie. „Aký by teda mal byť podľa teba ďalší postup?“
opýtal sa napokon Bety. „Musíme prílišnú proamerickosť pravice využiť
proti nej samotnej. Ako presne, to ešte neviem, aj keď mám istú predstavu.
V každom prípade je to slabé miesto nepriateľa, keďže väčšina
obyvateľstva má voči USA isté predsudky spojené s americkou vojenskou
prítomnosťou na blízkom a strednom východe. Niektorí ľudia dokonca
vinia Washington a Brusel za všetko zlé, čo sa im v živote prihodilo,
namiesto toho, aby sa radšej pozreli do zrkadla. Ľavicové hranie sa na
Ježiška tiež nie je na zahodenie, keďže červené čísla vždy frustrovali
pravičiarov.“

Alfa sa postavil a s prekríženými rukami sa začal prechádzať po
miestnosti. „V histórii vždy platilo, že aby sa ľudia postavili vládnucej
triede, museli mať najprv pocit krivdy. Dôležitý je ten pocit, nie krivda
samotná, život má horkastú pachuť tak či tak. Ľudia dnes cítia
nespravodlivosť a – našťastie pre nás – nie neoprávnenú. Nízke mzdy,
nekonečná pracovná doba, nočné, handrkujúci sa šašovia v parlamente
a-tak-ďalej. Je ale tento ich pocit nespokojnosti už dostatočne silný, aby
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podržal našu vec v onú osudnú hodinu, aby primäl ľudí prijať
SKUTOČNÚ zmenu?“

„To si netrúfam hodnotiť,“ odvetil Beta.
„Práve preto musíme naše úsilie – podnecovať nenávisť k súčasnému

systému – vystupňovať teraz čo najviac.“
Beta sa postavil a podišiel ku svojmu šéfovi. „Ak sa nám podarí

zabrániť vzniku fungujúcej vládnej koalície ľavice a pravice,“ šepol Alfovi
do ucha, „v krajine môžeme podnietiť politický chaos, ktorý nám vydláždi
cestu k absolútnej moci.“ Alfa sa pousmial a jemne prikývol.

II.

Alfa v sprievode niekoľkých ďalších poslancov svojej strany vošiel do
budovy parlamentu. Z vestibulu prešli cez miestnosť s detektorom kovov,
potom ďalej do haly s vlajkami, symbolmi a bustami, odkiaľ pokračovali
cez nekonečne dlhú chodbu zdobenú výjavmi z minulosti Národa, až sa
nakoniec zastavili pred dverami samotnej rokovacej sály. „Tak si to užite,
páni,“ povedal svojim sám veľký šéf, otvoril dvere a ako prvý vstúpil dnu.
V hlavnej rokovacej sále parlamentu bol sprvu ruch ako v škôlke. Poslanci
sa medzi sebou neformálne bavili, jedni sa hlasno smiali, iní čosi
vehementne vysvetľovali svojim náprotivkom, ďalší zas niečo ukazovali
rukami. Po celej sále boli roztrúsené malé skupinky mužov v oblekoch
a kravatách, ako aj žien so sukňami siahajúcimi tesne pod kolená. Zrazu si
jeden z poslancov všimol Alfu a jeho zostavu dole pri vstupných dverách.
Civel na nich ako na najväčšie nešťastie. Postupne sa pridávali ďalší a ďalší
lordi národa, až miestnosť úplne utíchla. Alfa podobne nepríjemnú
situáciu zažil už pred mnohými rokmi, keď sa jeho strana dostala do
parlamentu po prvý raz. Na ten deň nikdy nezabudne. Tie isté vystrašené,
zdesené a nenávistné pohľady, to isté mrazivé ticho v inak hlučnej sále.
Vtedy boli len piati proti viac ako sto štyridsiatim. Postupne si na nich
však tradiční akosi privykli. Dnes je prvý deň v parlamente po najnovších
voľbách, v ktorých Ľudová strana získala plných dvadsať percent hlasov
a dostala tak vôbec druhý najväčší počet poslancov v tomto cirkuse.
Ľavica a pravica si budú musieť zas chvíľu zvykať. A potom zas, až ich
odtiaľto vyženie nadobro, ale to je zatiaľ pesnička do budúcnosti. Aj keď
vôbec nie vzdialenej.

„Zdravím vás, páni poslanci,“ povedal Alfa hlasným, trochu
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provokačným tónom. Nepríjemné pohľady na neho ešte chvíľu dopadali,
no potom sa tradiční opäť vrátili ku svojim trápne nízkym debatám medzi
sebou navzájom. Alfa doviedol svojich až ku prideleným kreslám, kde si
všetci posadali. Hneď vedľa neho sedel Beta. Pod nimi sa ako koberec
rozprestierali poslanecké lavice vedúce dopredu k rečníckemu pultu. Nad
pultom visel ako dáky strážca podsvetia mohutný ručne vyrezaný znak
národa. „Zdá sa, že si ľavica a pravica naozaj akosi vliezli do náručia,“
zahundral Alfa Bete do ucha. „Nič sa neboj,“ odvetil Beta. „Obe strany
majú frakcie, ktoré sú za spoločnú vládu, ale aj frakcie, ktoré sú proti
nej a požadujú radšej nové voľby, alebo oslabené menšinové vládnutie.
Na týchto sa zameriame a budeme v nich živiť nespokojnosť so súčasným
stavom a nádej na to, že môžu niečo „zlepšiť.“ Takto rozhádajú svoje
vlastné strany aj novú vládu ako celok.“ Alfa sa schuti zasmial. V duchu si
predstavil náhrobný kameň s nápisom RIP Demokracia.

Začal sa oficiálny ceremoniál otvorenia nového povolebného
parlamentu. Prakticky okamžite nasledovali prvé príhovory predstaviteľov
rodiacej sa vlády a to pravicovej premiérky a ľavicového predsedu
parlamentu. Jediné, čo z tých nezáživných omáčok Alfa vnímal, boli len
slová „extrém,“ „extrémistický, „extrémny,“ a tak ďalej. Jeden z poslancov,
taký vypasený Janko, dokonca obvinil jeho stranu, že prináša napätie
a nenávisť do parlamentu a do ulíc štátu už teraz, len pár dní po voľbách.
Predsedu druhej najsilnejšej strany sa to trochu dotklo, no potom uznal, že
za tým trocha pravdy predsa len je. Nie každý deň je slnečný a malú búrku
občas treba, aby nám poliala záhradky. Beta ostával, ako vždy, absolútne
pokojný, no plne sústredený, ako keby počúval najnovšie prognózy vývoja
ekonomických trhov snažiac sa pritom zachytiť nejakú trhlinku v systéme,
ktorú by bolo možné využiť vo vlastný prospech. Po siahodlhých dvoch
hodinách rečnenia prišiel konečne rad aj na Alfovo rečnícke majstrovstvo.
Ako kráčal dolu po schodíkoch, počul hlasné bučanie a frfľanie zo
všetkých strán. Vôbec mu to neprekážalo, na podobné výjavy bol roky
zvyknutý. Vlastne sa v tom celkom vyžíval. Došiel k pultu a konečne sa
čelom obrátil smerom k poslaneckým laviciam v ktorých akoby sedeli
obludy oblečené do drahých oblekov, ale nič viac. Na vrchnom balkóniku
nad lavicami bzučali kamery a fotoaparáty, pričom novinárovi sa tvárili,
akoby čakali vraždu v priamom prenose. „Ctené pani poslankyne, ctení
páni poslanci,“ začal šéf Ľudovej strany. „Náš štát je republikou, čo
znamená, že pre jeho fungovanie nie je nič dôležitejšie ako vôľa ľudu.
A ľud rozhodol. Spochybňuje to snáď niekto?“ V sále nastalo ticho.
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„Nazývate nás extrémistami … ale to vy sami ste extrémisti. Dovolili ste
nadnárodným zahraničným korporáciám aby zdierali našich ľudí za
mizernú plácu a otrockú prácu. Mladí absolventi si neraz nie sú schopní
nájsť dôstojné zamestnanie a musia robiť podradné roboty, zatiaľ čo
domácim podnikateľom ste uvalili také dane, že krachuje obchodík za
obchodíkom. No bodaj by ste ich aj nezdaňovali, keď nemecké
automobilky tu majú daňové prázdniny a štát predsa musí z čohosi
fungovať! Rodiny sú bez svojich otcov či matiek, pretože tí musia ísť neraz
pracovať do zahraničia, aby uživili svoje deti. A tie sú medzitým
vychovávané televíziou, internetom a všetkými tými polonahými
kráskami, ktoré tam na nich číhajú ako pasca s kúskom syra na myš.
Zadlženosť našich domácností je katastrofálna, najhoršia v celej Európskej
únii. Zvolil vás ľud, no vy počúvate Brusel, áno, ten ďaleký mýtický Brusel,
ktorému nikto v našej krajine v skutočnosti vôbec nerozumie. Je mi na
zvracanie z tejto pyramídy zla. Takže len tak ďalej, kopte si za tú svoju úniu.
My budeme kopať za Národ. O štyri roky uvidíme, ktorá stratégia sa lepšie
vyplatila. Môžete začať prijímať stávky, ako to máte v obľube. My ideme
pracovať. Ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte pekný zvyšok dňa.“
Keď Alfa kráčal späť hore schodmi, už na neho nikto nebučal a nešomral.
Sála sa na neho mračila, to áno, ale bola ticho. Predstavitelia tradičných
strán vycítili, že sa blíži ich pád. Zatiaľ si myslia, že to potrvá roky, že svoj
nepriaznivý osud za tú dobu nejako odvrátia. Ale Alfa už nebude čakať tak
dlho. Ak všetko pôjde tak ako má, o štyri roky už žiadne voľby nebudú.
Nikto si na ne ani nespomenie. Veď aj tak dosiaľ nikdy nič dôležitého
nezmenili a viac ako tretina ľudí ich odignorovala, tak čo. Za krátku chvíľu
nasledovala snáď najnepríjemnejšia povinnosť akú musel Alfa a jeho
súkmeňovci podstúpiť: prísaha verne slúžiť republike. Predseda Ľudovej
strany to NE-NÁ-VI-DEL tak ako celá jeho hnedozelená enkláva. Len
Beta tým tradične prechádzal v pokoji a nenútene, čo Alfa nikdy
nedokázal pochopiť. Ako veľmi miloval svoju vlasť, tak rovnako veľmi
jeho duša nenávidela republikové štátne zriadenie. Republika bol len
karikatúrou nezávislého štátu, na ktorý sa hrala. Bola to sprostá americká
kolónia. A on má s rukou na ústave prisahať, že bude brániť túto
židoamerickú frašku na štát. Kypela v ňom krv, ale inak sa nedalo. Položil
svoju pravú ruku na to ozrutné nič s veľkým zlatým nápisom „Ústava“
a odrecitoval tú básničku. Ani sa nepočúval. Myslel len na to, že toto je

posledný krát, kedy musí podstúpiť toto trýznenie. Do roka a do dňa už
nebude on prisahať vernosť ich štátu – pozerajúc sa na ctených pánov
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poslancov – to oni budú prisahať vernosť jeho štátu a spolu s nimi celý
národ.

Navečer mala špička strany stretnutie v jednej z miestností
luxusného Alfovho domu. Desiatka mužov sedela okolo okrúhleho stola
a živo debatovala o bežných životných veciach. Alfa tieto reči neznášal.
Čakalo sa na Betu, aby sa mohli začať riešiť podstatné záležitosti. Alfa
nepochyboval o úspechu pripravovanej akcie – všetko sa plánovalo do
najmenších detailov – ale občas ho prepadol náhly strach a zdesenie. Stačí
malé oneskorenie, stačí, že jeden zo sprisahancov na poslednú chvíľu otočí
a on skončí na doživotie za mrežami. Väzenie ho desilo. Chcel byť na
vrchole, chcel vytrhnúť svoj národ z pazúrov amerického impéria zla a byť
mu prísnym, no v konečnom dôsledku dobrým otcom, a nie trčať v nejakej
malej smradľavej klietke po všetky dni svojho života. Konečne dorazil
Beta. Alfa vstal a hneď ho šiel privítať. Priateľsky ho objal a zaviedol k
pripravenej stoličke hneď vedľa tej svojej. „Takže,“ začal konečne šéf
Ľudovej strany, „ako prebiehajú naše pokusy rozbiť vládnu koalíciu ľavice
a pravice?“

„Zdá sa, že naše plány môžu fungovať,“ zahlásil Beta a zo svojej
aktovky vytiahol hŕbu papierov. „Nemálo ľavičiarov s nami tajne
sympatizuje – taktiež sa im prílišná prozápadná orientácia krajiny moc
nepáči. V niektorých kľúčových zahraničnopolitických otázkach budú
hlasovať proti návrhom vlastnej vlády a jej pravicovej premiérky
U pravice, je to, samozrejme, horšie. Ale našlo sa pár ľudí, ktorí sa radi
nechajú podplatiť, aby na poslednú chvíľu „zmenili svoj názor.“ Istý náš
sympatizant pracujúci v hotely Daiton dokázal na svoj mobil nafotiť
vysokého vládneho úradníka, člena pravicovej strany a dokonca
podpredsedu jej konzervatívneho krídla, ako vchádza do jednej z izieb
s luxusnou prostitútkou. Očakávame, že keď mu pošleme naše
kompromitujúce fotografie, bude taký dosratý, že bude súhlasiť
s čímkoľvek, čo mu predložíme. Niet pochybností, že nám tento hlupák
ešte pár vtáčikov do náruče priláka. To by v konečnom dôsledku mohlo
stačiť na zbrzdenie vládneho programu.“ V miestnosti zahalenej do
cigaretového dymu sa ozval hlučný chlapský rehot.

„Utíšte sa!“ tlmil prílišnú bujarosť Alfa. „Ako sa majú naši priatelia
v armáde a v polícii?“ otočil sa šéf ku Game.

Niekoľko skrytých vysokopostavených členov armády je s našimi
plánmi dobre oboznámených a v osudnú hodinu preberú kontrolu nad
všetkými najdôležitejšími základňami na našom území. Obávajú sa, že by
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nás USA mohli zatiahnuť do zničujúcej vojny s Ruskom a Čínou, takže
do toho s nami pôjdu. To isté sa dá povedať aj o polícii, aj keď tá bude
zohrávať ďaleko menšiu, skôr pasívnu, úlohu. V terajšom štádiu je našim
najväčším nepriateľom tajná služba, ktorá môže niečo vyňuchať
a zalarmovať nepriateľa pred zahájením finálnej operácie. Sama je však
príliš malá, aby sa postavila vojsku, takže v osudnú hodinu nás už nemusí
zaujímať. Máme tam tiež jedného informátora, ktorý by nás v prípade
ohrozenia vopred varoval.

„Áno,“ pritakal Alfa posmešne, „jeho ženuška nám preukázala
neoceniteľnú službu, keď nám navrhla, že ho spracuje pre spoluprácu.“
V sále sa opäť ozval hlasný smiech.

„Čo vy?“ oslovil šéf Deltu.
„Prípravy ľudovej gardy prebiehajú bez väčších problémov,“ odvetil

vyfukujúc dym z cigary. „Čo nám prikážete, aby sme urobili, v kritický čas
urobíme. Na chlapcov sa môžete spoľahnúť, už sa nevedia dočkať, kedy
oslobodia národ spod amerických pazúrov.“

„Fajn,“ pritakal spokojný Alfa. „Ostáva nám prebrať poslednú tému.
Nášho veľkého spojenca, bez ktorého by vyšlo celé naše úsilie nazmar.“

III.

Gama sa prechádzal popri mohutnej rieke pretekajúcej stredom
hlavného mesta. Plavilo sa po nej pár výletných lodí. Ako tak šiel,
prechádzali okolo neho dvaja milenci. Pozrel na nich trochu žiarlivým
pohľadom. Aj on sa mohol kedysi rozhodnúť pre taký život. Mal by dom
a deti, necítil by takú osamelosť… Ale kedysi odmietol a namiesto toho
sa dal do boja za oslobodenie národov spod okov nenávideného Wall
Streetu. A tak nemá nič. Ľutuje? Trochu. Dnes sa však zdá, že jeho
celoživotné dielo nakoniec bude mať úspech. Ale netreba to prenáhliť,
netreba nič podceniť. Sloboda národa nie je úplne v rukách jeho nových
vodcov: veľa toho závisí od veľkého spojenca.

Sadol si na nenápadnú lavičku hlboko vo vnútri mestského parku.
Zapálil si cigaretu a užíval si voľnú chvíľku. Po cestičke sa k nemu
približovala žena. Zahasil teda cigaretu, postavil sa a zamával jej. „Ahoj
Oľga, som rád, že ťa vidím,“ oslovil ju stíšeným hlasom. „Dobre vieš, že sa
nemáme oslovovať menami,“ zahriakla ho žena. Gama skromne prikývol
a po krátkej pauze sa jej opýtal, ako ide život na ambasáde.
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„Ako vždy,“ odpovedala, „veľa práce a veľa zhonu.“
Gama prikývol. „Už to nie je ako za starých čias, keď sme spolu

bojovali v Sýrii proti tým Američanmi dojeným rebelom, všakže?“
zaspomínal napokon. „Ty si bola čerstvá absolventka vojenskej akadémie
vyslaná na svoju prvú misiu a ja … len mladých chlapec, ktorý prišiel
svojvoľne bojovať za dobrú vec. Možno preto sme si hneď padli do oka …“

„Prestaň s tým pátosom, prosím,“ prerušila ho spoločníčka, „ bolo to
už dávno. Odvtedy sa toho veľa zmenilo. Už nie sme milenci.“

„To nie.“
„Niečo pre teba mám,“ povedala žena po chvíli trápneho ticha

a podala mužovi obálku.
„Čo v tom je?“ zaujímal sa Gama.
„Naša rozviedka vypracovala zoznam dôležitých vládnych pozícií,

ktoré ešte musíte získať, aby sa zvýšila pravdepodobnosť úspechu akcie
na maximum. Ak sa všetko podarí, naša vláda zaručí vašej novej vláde
plnú ochranu a pošle sem svojich vojenských pridelencov. Ak to padne,
tento rozhovor sa nikdy neuskutočnil, žiadne kontakty medzi nami nikdy
neboli.“ „Rozumiem.“

„Maj sa,“ zakončila napokon stroho, vstala a odišla. Zdržala sa len
pár minút. Gama si schoval obálku pod kabát a zapálil si ďalšiu cigaretu.
Predstavoval si, že je s Oľgou ženatý a že majú deti, dom a veľkého psa. „Aj
tak by to dlho nevydržalo,“ zamrmlal si nakoniec a pobral sa aj on z parku
preč.

IV.

Čítajúc knihu o dávnych hrdinských činoch svojho Národa, časoch
kedy jeho ľud ešte nebol zotročený západnými cirkevníkmi a uctieval
svojich vlastných bohov, Alfa bol ponorený do toho obdobia telom aj
dušou. V mysli sa mu zjavovali obrazy tých zabudnutých bojovníkov, ktorí
vyhrávali veľké bitky, podnikali nebezpečné výpravy za čarovnými
predmetmi a ktorých ich viera v bohov posmeľovala k týmto veľkým
činom. Stratené pohanské kráľovstvá ho vždy nesmierne fascinovali. Kde
presne sa nachádzali? Čo sa stalo s ich obyvateľmi? Prečo tá slávna kultúra
tak náhle skončila a zanikla? Iste, za mnohé mohlo kresťanstvo. Potlačilo,
zničilo všetko to pôvodné, dobré a pekné v jeho národe a na tisíc rokov
ho ujalo pod jarmo pažravých nemeckých vladárov. Z jeho veľkého národa
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sa stal národ otrokov a sluhov, ktorý zabudol na vlastné korene, zabudol,
kam presne patrí, kto sú jeho skutoční priatelia a kto nepriatelia. Náhly
pád jeho národa pred tisíc tristo rokmi ho vždy šokoval a hlboko
deprimoval. Ale bola tu nádej: on sám bol to nádejou. Nebude
pokračovateľom vladárov, ktorí sa chodili klaňať ku nemeckým kráľom,
ani prezidentov, ktorí sa zas chodia uctievať vlajku s hviezdami a pruhmi
akoby bola ich vlastnou. Alfa bude nasledovníkom tých zabudnutých
pohanských vládcov, ktorí boli slobodní a nezávislí, a ktorí svoje zmluvy
uzatvárali len s jediným prirodzeným spojencom – kráľovstvami východu.

No nič, musí sa ísť obliekať. Dnes ho čaká stretnutie z vysokej školy.
Za normálnych okolností by tam ani nepáchol. Neznášal tie trápne nízke
kecy o biednych osudoch jeho spolužiakov. Avšak už takto odignoroval
tri podobné stretnutia a to posledné sa mu takmer vypomstilo: ktorýsi
spolužiak sa posťažoval bulváru, že sa Alfa správa ako dáky elitár.
Samozrejme, jeho voličom sa takéto správanie nepáčilo, veď Alfa sa vždy
prezentoval ako ľudomil, ktorý proti elitám bojuje. Tento krát teda musí
ísť, aj keď sa stretnutia desil. Bude tam totiž Emil. Prekliaty sviniar, ktorý
vždy urobil všetko pre to, aby Alfu zastavil, znemožnil a jeho politickú
kariéru zničil. Emil mu vždy hádzal polená pod nohy. Keď chcel raz Alfa
zviesť na jednu noc istú dievčinu z fakulty prírodných vied, jeho milý
spolužiak ju potajme varoval, aby si na neho dávala pozor, že má s ňou
„nečestné úmysly.“ Dnes je vraj šťastne vydatá a Emilovi nadovšetko
vďačná, že ju vtedy „ochránil.“ Pche. Keď začal Alfa postupne prezentovať
svoje politické názory a poukazovať na zlá tak-zvanej „demokracie,“ Emil
tento prehnitý systém bránil. To až tak, že ho polovica ulice volala
„Američan.“ Ale jemu to nevadilo. A keď začal Alfa kandidovať, Emil
si založil blog, kde na neho hádzal všetku možnú špinu. Emil je navyše
najväčším zástancom toho proamerického chumaja, prezidenta republiky.
To o ňom hovorí za všetko. Skrátka, Alfa si dnes musí dávať pozor a sedieť
od toho sviniara čo najďalej, lebo by ho inak asi uškrtil. A to by mu celkom
určite zahatilo jeho sľubne rozbehnutý boj.

Stretnutie prebiehala absolútne nudne, presne ako Alfa očakával.
Všetci sedeli za jedným veľkým stolom, v skutočnosti poskladaným z asi
desiatich menších, a štebotali o tých svojich problémoch; ten nechal tú,
tá si našla toho, ten stratil to a tá zas to… Hrôza. Alfovi chýbali vážne
tváre jeho spolusprisahancov. Už aj tí tradiční politici mu zrazu prišli akýsi
blízki. Dokonca zatúžil vidieť Emila a potajme očakával, kedy sa ráči
dostaviť, lebo ako posledný ešte neprišiel. „No však povedz ako to v tom
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parlamente chodí, keď práve nebežia kamery!“ hučal do neho jeden zo
spolužiakov, zatiaľ čo ostatní natŕčali uši. Alfa spustil svoju tradičnú
prehrávku o prehnitosti systému a zlodejoch okrádajúcich pracovitý ľud,
čo vždy zabralo. Spolužiačky a spolužiaci len súhlasne prikyvovali. „Vtedy
za tých komunistov nás tak nezdierali“ zahlásil ktosi úplne vzadu. Alfa
sa tým smerom neúprimne pousmial, potom sa postavil a šiel sa vydýchať
von. Pripadal si ako v nejakej prihlúpej komédii z osemdesiatych rokov,
kde sa šuhaji najprv opili a následne na to pobili. Nenávidel komédie
a rovnako tak nenávidel aj tú dobu.

Konečne dorazila Emil. Pracoval v jednej nadnárodnej IT firme
a horúčkovito sa ospravedlňoval za svoje meškanie, že len pred pár
hodinami sa vrátil zo zahraničnej pracovnej cesty. Emil bol Alfovým
úhlavným nepriateľom už od vysokoškolských čias, ale aspoň dokázali
spolu viesť diskusiu na úrovni. Teda… občas. Celá táto fraška tu bola pre
neho peklom a jedine Emil ho mohol z neho vytrhnúť. Aké ponižujúce!
Ale ak sa nebudú spolu baviť o politike, ale napríklad… o vede… možno to
dnes Alfa prežije. A jeho milý priateľ tiež. Aj keď ten by nemusel.

Kývli na seba a potom sa tvárili, že sa o seba viac nezaujímajú. Začal
sa oficiálny program: išiel prípitok a potom chody jedál, ktoré Alfovi
prišli ako z dákej treťotriednej reštaurácie. Tvrdé, nedosolené mäso, niečo,
čo sa podobalo na hranolky, ale chutilo to ako rozvarené zemiaky, divne
zapáchajúci šalát… a k tomu tie strašné diskusie o podradných veciach.
Alfa si po jedle nenápadne prisadol ku hlúčiku ľudí sediacom blízko
Emila. Rozprávali sa o tom, kde všade boli v lete na dovolenke. Emil sedel
opustene na okraji a hľadel kamsi do prázdna. „Znenazdania“ sa na seba
pozreli a po krátkom „ako sa máš“ – „ide to,“ si k sebe prisadli.

Bavili sa hodnú chvíľu o všetkom možnom nepolitickom, avšak
ústrednej téme sa skrátka nedalo vyhnúť. Téma večného súboja Západu
s Východom sa začala v diskusii objavovať nebezpečne často.

„Vieš,“ spustil Emil, „Západ to nie je len Amerika. Tá z toho tvorí
možno päť percent. Západ, to je staroveké Grécko s jeho filozofmi, Rímska
ríša s jej slávnymi ťaženiami, stredoveké kráľovstvá so svojimi princípmi
rytierskosti, s kráľmi, ktorí osobne bránili svoje územia aj za cenu
najvyšších obetí. Západ, to je humanizmus a renesancia, to je Koperník
aj Galileo, Kolumbus aj Marko Polo, Dante Allighieri aj Oscar Wilde.
Až potom niekde je rok 1776 a založenie Spojených štátov amerických.
Dušou celej tejto slávnej civilizácie – ktorú sa ty snažíš tak vehementne
podrývať – je pritom kresťanstvo, najmä katolicizmus. „Choďte do celého
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sveta a hlásajte evanjelium,“ sú slová, ktoré nás spravili veľkými. Naopak,
uzatváranie sa do seba, nenávisť k tomu a tomu preto a preto, nás
umenšujú, ničia. Zničili Západ počas prvej aj druhej svetovej vojny a ničia
ho znova.“ Alfa uvažoval veľmi dôsledne, ako oponovať. S Emilom,
samozrejme, nesúhlasil, veď rozprával ako nejaký kaviarenský filozof (aj
keď tí by asi náboženstvo toľko neobhajovali). „Kedysi,“ začal napokon,
„ešte pred kresťanstvom, bol náš národ mocnosťou, bol nezávislý
a obávaný, a nie odkázaný na nejakých papalášov z Ríma. To nemeckí
a franskí mnísi nás svojimi úlisnými rečami pripútali pod cudzích kráľov
a cisárov. Ľud im uveril v dobrej a viere a oni nás takto podviedli …“

„To si celý ty!“ nedal sa Emil. „Hovoríš, že sme pripútaní k Amerike
a sám nás chceš pripútať na Východ. Povedz, čo sú podľa teba korene
nášho národa? Staré pohanské kráľovstvá so svojimi ohavnými ľudskými
obetami? Komunizmus? Vojnový fašistický štát? Toto je tá naša „slávna“
minulosť? Väčšina z tých pohanských bájok, ktorými sa toľko opájaš, ani
nie je pravdivá. Tí ľudia ešte nevedeli písať, nemáme teda ako zistiť, aké sú
ich dejiny, ako vlastne žili. Ale hlavne že ti to sedí do tvojich teórií o tom,
že patríme na Východ.“

„Národ si sám vyberie, kam chce patriť.“
„Národ si svoje dejiny nevyberá, rovnako, ako si syn nevyberá svojho

otca. Môžeš ho len podviesť a podstrčiť mu falošnú históriu. A presne to
ty robíš: tvrdíš, že sme si bližší s nejakými aziatmi ako s Európanmi. Veď je
to smiešne!“

Alfa bol pokojný, podobných diskusií zažil aj pred televíznymi
kamerami veľmi veľa. Celkom ho tešilo vidieť, ako sa Emil trasie od zlosti.
„Upokoj sa,“ povedal Emilovi napokon, „veď o nič nejde. Ako by som
ja mohol zmeniť smerovanie krajiny, keď som len malým subjektom
v parlamente?“

„To neviem, ale poznám ťa. Urobíš všetko pre to, aby si sa zmocnil
vlády, aj keby ti to malo trvať ďalších dvadsať rokov. Naozaj veríš tomu,
že pod Číňanmi a Rusmi nám bude lepšie ako teraz? Alebo je to len tvoja
osobná vendeta? Jedno ti poviem: tvojmu otcovi to život nevráti.“

Na to Alfa vstal a chytil Emila za golier. „O mojom otcovi ty nevieš
zhola nič,“ zavrčal na Emila a potom ho pustil. Dnes už má Alfa diskusií
tak akurát dosť. Vzal svoju stoličku a sadol si na svoje pôvodné miesto.

V.
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Bolo sedem tridsať ráno a Beta práve došiel do svojej obľúbenej
kaviarne Stellarium na rohu ulice Revolúcie. Čašníčka sa na neho usmiala
a skôr z povinnosti sa spýtala, či si zákazník dá to, čo vždy. „Áno, prosím,
obyčajnú čiernu zalievanú bez mlieka a bez cukru. Ďakujem.“ Potom si
sadol za stolík a roztvoril noviny, ktoré držal pod pazuchou. Prelistoval
správy, rubriku veda a technika, ako aj kultúrnu stránku. Na šport sa
nepozeral, ten ho nezaujímal. No najradšej si prezeral ekonomické
štatistiky, ukazovatele a prognózy. Rast našej ekonomiky sa spomaľuje, hlásal
titulok ekonomickej sekcie. Dobré znamenie – pomyslel si Beta srkajúc
kávu a článok si pozorne prečítal. Nebolo v ňom nič, čo by už pred tým
nevedel: autá sa vo svete už nepredávali tak dobre ako v minulosti.
Ekonomiku štátu pri tom drží nad vodou hlavne automobilový priemysel.
A boli tu aj ďalšie veci ako zníženie dotácií z Bruselu kvôli finančným
nezrovnalostiam pri ich prerozdeľovaní (výborná správa), zvyšovanie
policajných stavov v republike kvôli teroristickým útokom vo Francúzsku
(to zvyšovanie až také skvelé nebolo, ale aspoň to odčerpá časť peňazí
z rozpočtu), či vzájomné obviňovania sa tradičných politikov
z predražených tendrov v armáde a zdravotníctve (bezkonkurenčne
najlepšia správa dňa). Keď Beta dopozeral aj poslednú stránku, noviny
odložil a zo svojej aktovky vytiahol starý vyklápací mobil.

Bola v ňom správa, ktorá obsahovala len jedno slovo: „bomba.“ Mobil
zavrel a odložil späť do aktovky. Potom požiadal o účet za kávu, zaplatil,
slušne sa poďakoval a odišiel. Bolo presne osem nula päť. O pol deviatej
začne rokovanie parlamentu, kde sa má prijať sprísnený zákon na ochranu
osobných údajov. Má to byť len formalita. Budúci týždeň bude horší, to
ľavičiari predložia svoj dlho pripravovaný návrh zákona na záchranu
podfinancovaných nemocníc. Beta si pomaly cupkal po miernom kopčeku
smerom k budove parlamentu. Peniaze, peniaze, peniaze, všetko sa točí
okolo peňazí – hovoril si v duchu. Túto najväčšiu slabinu systému treba
proti režimu samotnému využiť, otázkou je, ako. Aj rozbuškou francúzskej
revolúcie bola zlá finančná situácia vtedajšieho kráľovstva. Podobné to
bolo aj v Rusku. A čo najviac naštvalo amerických predrevolučných
usadlíkov spadajúcich pod britskú korunu? Dane – teda opäť peniaze –
ktoré museli posielať do Londýna. „No taxation without representation,“
zamrmlal si Beta už takmer pred cieľom svojej cesty.

Poslanec ešte narýchlo zastavil v parlamentnom bufete, kde si kúpil
sladký koláč, ktorý si schoval do svojej aktovky na neskôr. Pozrel titulky
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vystavených bulvárnych plátkov – pričom si dával pozor aby sa tohto
odpadu prstom ani nedotkol – a potom si to už namieril k veľkým
dubovým dverám s pozláteným nápisom „Rokovacia sála.“

Bolo presne za päť pol deviatej keď si sadol do svojho kresla.
Miestnosť bola zaplnená tak z polovice a z Ľudovcov bolo prítomných len
pár poslancov. Alfa došiel o pár minút neskôr. Sotva sa usadil, začalo
rokovanie parlamentu s päťminútovým meškaním. „Predkladám na
hlasovanie parlamentu návrh zákona o ochrane osobných údajov,“ zahlásil
jeden z pravicových poslancov. V sále panovala uvoľnená nálada, keďže
o zákone sa búrlivo rokovalo celý minulý týždeň, až kým sa na konečnom
znení pravica a ľavica nedohodli, a dnes by mal teda prejsť úplne hladko.
Veľká obrazovka nad vstupnými dverami však zahlásila, že proti prijatiu
zákona zahlasovalo až 77 poslancov, čo znamenalo, že k Ľudovcom, strane
zelených a podivnému zoskupeniu s názvom Sme členovia rodiny sa
pridalo ešte dvadsaťdva poslancov z radov vládnej dvojkoalície. Zákon
teda neprešiel. Po chvíľkovom tichu z náhleho údivu sa začali tradiční
medzi sebou hádať, kto za to môže. „Pán poslanec za Demokratickú
stranu,“ hlásil do mikrofóna na svojom stolíku jeden ľavičiar, „a nie ste
to náhodou vy, kto je podozrivý, že sa v minulosti vyhýbal plateniu daní
zo svojej firmy, keď nás tu obviňujete z predražených tendrov za nákup
potrebných nemocničných CT prístrojov?“ – Na to sa dotknutý poslanec
ohradil a odkázal svojmu vyzývateľovi, aby neodbočoval od témy týkajúcej
sa sprísnenia zákona o ochrane osobných údajov. Beta si na Alfovej tvári
všimol jemný úsmev. Zdá sa, že ich plán na znefunkčnenie vlády začína
rodiť prvé jarné ovocie. Betu osobne však viac zaujímal ten človek z tajnej
služby. Opatrne preto vytiahol svoj iphone a v zozname kontaktov si
vybral niekoho s označením Théta. „Tu Beta,“ napísal, „Zákon neprešiel.
Stretneme sa dnes o tretej na tradičnom mieste, vyhovuje?“ – „Vyhovuje,“
odpísal Théta prakticky okamžite.

Rokovanie parlamentu skončilo kvôli roztržkám už po necelej
hodine. Väčšina poslancov sa kamsi rozpŕchla ako husi, keď ich pustia
z ohrady a naháňajú dreveným prútom. Beta si to zamieril do
parlamentnej knižnice. Z kapsy v saku si vytiahol malý lístok, na ktorom
bolo napísané: Albert Pike, „The Ancient and Accepted Scottish Rite of
Freemasonry,“ 1922. Už dlho si plánoval prečítať túto knihu, no akosi mu
na to nezvyšoval čas. Dnes má však k dobru pár hodín, ktoré nemieni len
tak premárniť. Potom, čo prácu objavil v jednej zo vzdialenejších políc, si
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sadol za malý konferenčný stolík v rohu, z aktovky vytiahol zošit s perom
a pustil sa do čítania.

Po troch hodinách štúdia už Bete škvŕkalo v žalúdku. Nebyť toho,
takmer by zabudol na nikdy nekončiaci prúd času ženúci sa vpred ako
dáky asteroid letiaci vesmírom. Zjedol teda svoju ráno kúpenú sladkú
buchtu a potom sa pomalým no istým krokom vybral na dohodnuté
miesto stretnutia s Thétou. Pešia chôdza mu robila dobre, dovoľovala mu
aspoň na chvíľu zabudnúť na všetky tie starosti a trápenia, ktoré ho
neustále sužovali ako dáky démon pripútaný ku svojej obeti. Takto sa
Beta dostal až za mesto, do končín, kde boli len staré schátrané fabriky.
Jedného dňa bude takto vypadať celý svet – dumal hlboko vo svojej mysli.
Ale potom sa vybuduje nanovo: bude to úplne nový svet zbavený starých
nepotrebností.

Théta už na neho čakal. „Tak čo je to dnes?“ zaujímalo ho.
„Niečo vskutku nečakané,“ odvetil Beta. „Istý dlhoročný

zamestnanec tajnej služby. Má nejaké osobné problémy, asi finančného
rázu. Oslovil preto našich priateľov z ambasády a tí ho láskavo predali
nám.“

„Iste, rozumiem.“
„Tu je spis s jeho údajmi. Je tam o ňom všetko: školy, práca, rodina.

Alfa chce, aby si ho pre nás definitívne získal. Prisľúb mu hocičo čo si
zažiada. Ak chce peniaze, dáme mu peniaze, ak chce jachtu, zoženieme mu
jachtu, ak zatúži po štetkách, dostane ich. Však to poznáš.“ Théta prikývol
a zobral si obálku.

„Ešte jedna vec,“ poznamenal Beta, „buď pripravený na to, že keby
tento – až to príjme – alebo hocikto iný, kto pozná čo i len percento
z našich plánov, začal trucovať, dostane guľku do hlavy. Už je čas, kedy
sa nemožno zľutovať s nikým a ničím.“ Théta stroho prikývol. Dobrý
chlapec, zvyknutý – usúdil Beta. Kedysi ťahal za mafiu. Potom zistil, že
politika vynáša ešte viac.

Podvečer si šiel Beta zaplávať. Pevné nervy a dobrá kondička už
pomohli nejednému revolučnému dejateľovi. Do večera ho čaká ešte veľa
práce. Bolo presne osem hodín večer, keď zaštrngal kľúčmi pri otváraní
dverí do svojho bytu. Uvaril si teplý čaj, zažal lampu na malom stolíku,
otvoril aktovku a prezeral si množstvo dokumentov, ktoré v nej mal. Boli
to zväčša zákony, ktoré sa tradiční chystali predložiť do parlamentu.
Pozorne ich prechádzal a uvažoval nad tým, ktoré by sa dali zablokovať
a ako to asi urobiť. Parlament musí byť čo najrozhádanejší a nikto nesmie
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nikomu dôverovať. Napokon z aktovky vybral starý vyklápací mobil
a znovu otvoril správu so slovom „bomba.“ „Rozumiem,“ odpovedal. Bolo
takmer po pol dvanástej, keď si Beta líhal do postele a zaspal takmer
okamžite. Zajtra ho čaká ďalší dlhý deň.

VI.

Alfa konečne trochu vytriezvel z nepríjemnej hádky s Emilom.
Podarilo sa mu to síce až po týždni, ale bol nesmierne rád, že toho chumaja
napokon dokázal pustiť z hlavy. Jedná vec, ktorú nikdy nebol schopný
dobre znášať, bolo, keď niekto rozprával o jeho rodičoch. Práve sa na seba
pozeral do zrkadla, dobre oblečený, odhodlaný rozdrviť všetkých
nepriateľov a pripravený na to, čo ho dnes ešte čaká. Jeho postaršia chyžná
stála za ním, akoby na neho dávala pozor. Alfa ju v zrkadle dobre videl.
„Pane, dnes opäť vypadáte skvele,“ zalichotila mu. „Ďakujem Vám, Edith,“
odvetil Alfa. „Vždy mi viete odpovedať na otázku, ktorú som ešte ani
nevyslovil.“ Potom požiadal chyžnú aby mu išla navariť kávu. Tá hneď aj
uposlúchla.

O hodinu sa už viezol na zadnom sedadle svojej limuzíny. Vedľa neho
sedel Beta. „Zdá sa, že náš plán ide ako hodinky,“ zamrmlal Alfa aby tým
prerušil suché ticho. „Parlament sa nezhodne ani na tom, kedy má
zasadnúť, aj keď je pravda, že ľudia na ulici sú stále akýsi moc pokojní.“

„Veď práve,“ odvetil Beta, „bolo by treba s tým niečo robiť.“
„Máš nejaký plán?“ zaujímalo Alfu.
„Len jeden…“
„No? Som samé ucho.“
„Musíme zostrojiť bombu a vyhodiť do vzduchu nejaké nákupné

centrum.“
Alfa sa odmlčal. Býval zvyknutý na radikálne návrhy riešení, ale toto

teda nečakal.
„Potrebujeme ľud na našej strane,“ pokračoval Beta ľadovo pokojne,

„a získame ho tým, že ho presvedčíme, že pod vedením tradičných strán už
nie je v bezpečí. Únia dovolila vpustiť do Európy stovky tisíc migrantov,
veľa jednotlivcov sú pritom potenciálni teroristi. Treba toho využiť a zažať
plameň, ktorý už navždy spáli tento prehnitý systém.“

Alfa váhavo pokrútil hlavou na znak nesúhlasu, ale jeho prísediaci sa
nedal odradiť. „Národ nebude mať pochýb o tom, že za tým stáli radikáli,
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čaká už len na to, kedy sa niečo podobného udeje. Vtedy príde naša chvíľa.
Vtedy zažneme plameň hnevu, ktorý pohltí ulice. A tradiční budú sami
utekať od kormidla.“

Alfa opäť pokrútil hlavou. Nadychoval sa na odpoveď, no v tom sa
limuzína dostala do miest kde sa za ohraničenými páskami stáli tisícky
prívržencov strany. Kričali a skandovali meno Alfy zatiaľ čo on sa len
spoza okna pohodlne usmieval a zamával.

„Nemôžeme len tak zabiť nevinných ľudí, to predsa nikdy nebolo
v pláne,“ zašepol napokon rozhorčene.

„Plány sa zvyčajne menia v priebehu boja,“ odvetil Beta. „Sme vo
vojne. A vo vojnách sa zvyčajne dejú veci, ktoré sa ľuďom nemusia páčiť,
no sú potrebné pre konečné víťazstvo. Urobíme to tak, aby boli straty
na životoch čo možno najmenšie, to ti prisahám.“ Auto zastavilo a šofér
prišiel Alfe otvoriť zadné dvere. Tam vonku už na neho čaká množstvo
ľudí.

Alfa vystúpil z auta a opäť aj zamával všadeprítomným davom. Toľko
pozitívnej energie nečakal ani on sám. Pozorne sa po mase ľudí rozhliadol
a videl malých aj veľkých, deti sediace otcom na ramenách, aj starcov
opierajúcich sa o svoje paličky. Všetci kričali jeho meno. Alfa zdvihol obe
svoje ruky a davu do tretice zamával. Usporiadateľ ho vyzval, aby prišiel
hore na pódium. Alfa sa usmial a športovo sa rozbehol ku dreveným
schodíkom. Potom pribrzdil a stúpajúc na vyvýšené pódium opäť zamával
davu. V duchu sa pritom modlil, aby za ním títo ľudia stáli aj v onú osudnú
hodinu. Áno, on je ich vodca, on ich vyvedie z područia zla, do ktorého
ich namočili predošlí politici. Je ako bohatier, ktorý zachráni svoju ríšu.
Usporiadateľ doviedol politika až ku mikrofónu. Postavil sa k tej malej
bzučivej veci, nadýchol sa a pozdravom začal svoj prejav. „Dnes sme sa tu
zišli,“ pokračoval, „aby sme odhalili sochu veľkému svätcovi, patrónovi
našej krajiny. Nie nadarmo voláme tohto svätca otcom národa. Čo je to
však národ? Národ, podobne ako galaxia plná žiarivých hviezd, sa skladá
z miliónov duší a každá je jedinečná. Doktori, vedci, spisovatelia,
robotníci, upratovačky, my všetci tvoríme národ. Svojimi povolaniami sa
vzájomne dopĺňame. Bez automechanika by nešli naše autá, bez učiteľa by
sme zas nevedeli čítať či písať. Jednotliví ľudia boli teda stvorení Bohom,
aby si vzájomne pomáhali a spoločne šli vpred. Bohužiaľ, existuje aj
povolanie zvané politika,“ zvýšil Alfa hlas, na čo sa dav rozosmial. „Tá ľudí
rozdeľuje. Všimnite si to, aká je politika neprirodzená v poriadku vesmíru.
Všetko je stvorené, aby sa vzájomne dopĺňalo a príde politik jeden, druhý,
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tretí a ľudí rozdelí. Namiesto lásky a porozumenia tu máme zrazu nenávisť
a rozbroje. Namiesto harmónie je tu chaos. Zmeňme to! Zmeňme to
spoločne. Vyžeňme tých hadov a nech si idú na Floridu, alebo do
Kalifornie, tam im bude zaiste dobre. My si zatiaľ doma môžeme založiť
štát podľa potrieb nášho národa a nie podľa toho, ako sa to práve hodí
Američanom.“

Vo veľkom opojení zrazu trafilo Alfu čosi do čela. V prvom momente
ho napadlo, že bol na neho spáchaný atentát a že je asi po ňom. Strašne
sa zľakol a čosi vykríkol. Potom ho však trafili aj do ramena a brucha, a on
si uvedomil, že to na neho lietajú asi nejaké paradajky, prípadne niečo
podobného. Útočníka spacifikoval dav, zatiaľ čo jeho samotného schytil
jeden z jeho osobných strážcov a už ho aj vliekol preč z pódia. Alfa bol
zmetený, stále nechápal, čo sa to vlastne stalo, kam ho to vlastne vlečú.
Postupne však začal pociťovať, že je v bezpečí, že sa mu už nemôže nič
stať. To ho trochu upokojilo. Napriek tomu sa triasol po celom tele a túto
triašku nevedel zastaviť.

VII.

Konečne stál pod veľkou mramorovou vežou. Týčila sa do nebies ako
dáky pán sveta. Týčila sa vysoko nad mraky zahaľujúce celú nešťastnú
krajinu. Mrakmi sa prelievali podivuhodné svetlá zábleskov, ktoré
pôsobili ako dáky nepokojný vinúci sa úhor nabitý statickou elektrinou.
Ten pohľad do nebies Alfu zneistil. Dokáže to?… Dostať sa až tam hore?
Áno, dokáže! Tak nesmierne túži sedieť navrchu na tróne so
zlatou ratolesťou ligotajúcou sa na jeho hlave. Ak má kvôli tomu začať
revolúciu, začne ju. Ak má kvôli tomu vraždiť, bude teda vraždiť. NIČ ho
nezastaví. Nič. Jemne nadvihol pravú nohu a stúpil na prvý z množstva
schodov vedúcich až tam hore.

Alfa dohodnutým signálom zaklopal na lepenkové dvere číslo 1304.
Otvorila. Alfa si vydýchol, lebo si vôbec nebol istý, či mu otvorí, či tam
na neho čaká. Nemusela tam byť. Nikdy nemusí a predsa tam vždy je.
„Ahoj Stela,“ pozdravil ženu, ktorá sa na neho jemne usmiala svojimi
silno červenými perami. Sadla si na veľkú dvojitú posteľ. „Čakala som ťa…
Každý deň ťa čakám, veď to predsa vieš. A predsa nikdy neprídeš,“ hodila
mu výčitku rovno do tváre.
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„Som tu teraz. Mám veľa práce, však to poznáš. Chcem, aby si vedela,
že na teba aj tak neustále myslím.“

„Aj ja na teba neustále myslím,“ povedala žena a opäť vykúzlila jemný
úsmev. „Rozvediem sa so svojim manželom, ak budeš chcieť, ak sľúbiš, že
si ma potom vezmeš a budeš so mnou už navždy,“ dodala vzápätí jedným
dychom.

„Ale Stela,“ chlácholil ženu Alfa, „hovoríš mi to vždy, keď sem
prídem a predsa dobre vieš, že to nie je možné. Moji voliči by mi to
nemuseli odpustiť. Hovoriť na jednej strane o ochrane tradičnej rodiny
a na druhú stranu jednu takú zničiť. To by nebola dobrá reklama.“

„Už dávno si moju rodinu zničil. Ak niečo také niekedy vôbec
existovalo.“

„Áno, ale nikto o tom nevie. Len my dvaja. Je to naše malé
tajomstvo.“ Žena sa usmiala a pritiahla si Alfu k sebe.

„Ozaj a ako bolo na tradičnej novembrovej spomienkovej akcii ?“
opýtala sa po malom bozku.

Alfa sa pousmial a spokojne zabručal: „Nóóó… tento rok sa chlapci
vážne prekonali. Bolo to veľkolepé: obraz zakladateľa a vodcu
Národnosocialistickej strany pôsobil v odraze sviečok tajomne
a nekompromisne zároveň, všetci sme spievali Heiliges Feuer a pivo tieklo
potokmi. Pripadal som si ako v onej pivnici v Mníchove, kde sa to všetko
začalo. Pod obrazom boli prekrížené vlajky s hákovým krížom a zlatý nápis
„Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer.““

„Hmm a čo ešte, rozprávaj mi,“ prosíkala žena.
„Ľudia. Plní nadšenia, plní odhodlania. Ich oči sa leskli radosťou a

odhodlaním… tak ako teraz tebe. Stačilo by jedno slovo – Vpred! – a oni by
za spoločnú vec neváhali ísť na smrť. Bolo to neuveriteľné, Stela.“

„Mal si príhovor?“
„Samozrejme. Už roky som čestným hosťom, odkedy som prebral

Ľudovú stranu.“
„O čom to bolo tento krát?“
„Rozprával som o tom, aby nestrácali nádej v zmenu. Že revolúcia

príde skôr, ako si myslia a že sme na pokraji dejinných udalostí, kedy naše
hnutie opäť vstane z popola. “

„A sme?“
„Vieš predsa, že im by som neklamal.“
„Klame klamár, keď hovorí, že neklame?“
„No táák Stela, som politik. Povedať pravdu do kamery by sa rovnalo
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samovražde. Preto tí dobrácki gentlemani vždycky skončia pred bránami
parlamentu. Medzi svojimi je to ale iné. “

„Ja viem.“
„Tak čo s tým rozbíjaním rodiny?“ ozval sa Alfa po chvíli mlčania.
„Až keď si na seba dáš tú peknú uniformu esesáckeho kapitána,“

odvetila mu žena
„Bol to plukovník, Stela, plukovník.“
Na druhý deň čakal Alfa vo svojej pracovni na Betu, ktorý ho mal

oboznámiť s najnovšími ekonomickými vyhliadkami. Beta prišiel
o takmer dvadsať minút neskôr ako mal, čo nebývalo u neho zvykom.
Chvíľu Alfe čosi znudene vysvetľoval a šéf vycítil, že čosi nie je
v poriadku. „Čo to dnes s tebou je?“ opýtal sa Bety.

„Ako si sa rozhodol ohľadom toho bombového útoku?“
„Nepáči sa mi to…“ odvetil Alfa. „Ide to aj bez toho.“
„Nejde to dostatočne rýchlo,“ apeloval Beta. „Potrebujeme rozhodnú

akciu, niečo, čo v mysliach ľudí definitívne pochová posledné odrobinky
viery v demokraciu a potvrdí im, že potrebujú na svojom čele silného
muža.“

„Po tomto sme spolu nesnívali,“ nedal sa odradiť Alfa, „kvôli tomuto
sme sa predsa toľko nenadreli, kým sme založili stranu, kým sme naše
hnutie dostali do povedomia ľudí, kým nám začali dôverovať a voliť nás.“

„Sny a realita sú dve odlišné veci. Či už si zabudol, čo ťa učil môj
otec, keď si ťa prichýlil, keď ti dal poriadnu prácu? Pekní, dobrí a čestní
princovia sú len v rozprávkach. Tí skutoční mali ruky od krvi.“

Alfa prikývol. Beta má zrejme pravdu. Ako ostatne vždy.

VIII.

Gama sa viezol v nákladnej dodávke spolu s ďalšími dvoma
cudzincami, ktorých nepoznal. Auto uháňalo ako vyplašená malá rybka
snažiaca sa ujsť zubom žraloka, zatiaľ čo gama v tichosti zatínal zuby. Niečo
podobného už dávno nerobil, no mala by to byť pre neho hračka. Aj
tak z toho nemal radosť. „Dobre,“ ozval sa zrazu jeden z mužov, ktorý sa
z Gamou viezol v aute, „v tomto kufríku je tá bomba.“ Otvoril kufrík
a ukázal na malú hranatú vec. „Je to pomerne jednoduchý typ,“ pokračoval
cudzinec, „aby to vypadalo, že to naozaj mohli zostrojiť aj ľudia, ktorí
sa výrobe bômb primárne nevenujú. Na časovači je prednastavený čas
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na osem nula nula ráno, kedy okolo miesta, kde má byť bomba uložená,
prechádza najviac ľudí do práce. Tvoj šéf chcel, aby bol účinok čo možno
najväčší.“ – „Áno, viem,“ odvetil neisto Gama. „Keď o pol hodinu stlačíš
tento gombík, zariadenie začne automatické odpočítavanie do
stanoveného času. Bomba samotná obsahuje malé črepiny, ktoré riadený
výbuch rozmetá do okolia.“ Muž potom vytiahol malú koženú tašku
a pokračoval, „tu sú nejaké materiály s islamskou tématikou. Verše
z Koránu, to je toto, arabský text „smrť Západu,“ to je toto a, samozrejme,
čierna vlajka. Tieto veci uložíš dva bloky od miesta s bombou, aby ich
výbuch nepoškodil a aby si ich mohli vyšetrujúci policajti pokojne
rozlúštiť.“ Gama prikývol. Nepáčilo sa mu to. Kurva, veď doteraz robili
„false flag“ operácie len tí skurvení Amíci. Vyhodili si do vzduchu
dvojičky a ešte kopu ďalších budov aby mohli ísť ťažiť ropu do Iraku. Gama
ich za to nenávidel a pohŕdal nimi. A teraz má on robiť to isté? Podstrčiť
bombu a povedať, že to boli islamisti? Keď chcel šéf, aby to malo niečo
spoločné s Islamom, mal si nejakých mohamedánov najať a zaplatiť, nech
si to robia sami, keď už tak. Bola by síce veľká pravdepodobnosť, že by
to tí jaskynní muži nejako dojebali – Gama ich dobre poznal, úspechom
končieval len jeden z piatich pokusov – ale aspoň by to bolo autentické.
A nie do tohto navliecť jeho, ktorý proti podobným praktikám bojuje celý
život. Čo už. Je žoldnier. A žoldnieri poslúchajú, nemudrujú.

Auto zastavilo. „Sme nejakých päť blokov od miesta určenia,“ zahlásil
šofér, „ďalej už musíš ísť peši, kamoško.“ – „Nie som tvoj kamoš,“ zabručal
Gama a otvoril bočné dvere dodávky. Lialo ako v súdny deň pred
Noemovou potopou. Vystúpil von a naposledy na mužov v aute kývol
hlavou. Dodávka sa okolo neho otočila a upaľovala preč. Vybral sa na
cestu.

Gama prechádzal tmavými ulicami mesta slabo osvetlenými
studenými ťaživými lampami. Vedel kam ísť, celú trasu mal vrytú v pamäti.
Bol ako myš, ktorá zo svojho úkrytu prebehne denne aj tisíc krát rôznymi
uličkami a zákrutami do pivnice plnej lahodných potravín kde si vždy
niečo uchmatne. V túto nočnú daždivú hodinu bol v meste akoby úplne
sám. Niekde zavrčala mačka, inde zapišťal potkan, ale na zmáčanej ulici
nebolo žiadnej duše. Tak mu to plne vyhovovalo. Dostal sa až ku
miestu neďaleko železničnej stanice. Tadiaľto budú ráno ľudia prechádzať
do roboty. Tu umiestni nálož. Opatrne vytiahol tú prekliatu vec z tašky.
Ruky sa mu triasli, keď si predstavil, čoho je to schopné a čo to ráno urobí.
V duchu videl stovky ľudských údov rozmetaných po okolí, náreky ľudí,
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malých detí. Hlasno preglgol. „Dočerta, čo to robím?“ zahundral si sám
pre seba. Vôbec by tu nemal byť. Musí to dokončiť a konečne zmiznúť,
zabudnúť čo najskôr. Do rána sa spije ako pirát z Port Royal po úspešnom
úlovku a najbližšie dni prechrápe doma na gauči. Stisol tlačidlo, ako mu
bolo ukázané. Na digitálnych hodinách naskočil odpočet a umelé čísla
sa každú sekundu menili. Vzal bombu a opatrne sa ju snažil vložiť do
koša pri autobusovej zastávke. „Hééj, človeče, daj mi euro, som hladný,
čuješ?“ ozval sa za Gamou cudzí chrapľavý hlas a ktosi ho klepal po chrbte.
Gama sa tak zľakol, že mu trhavina takmer vypadla z ruky. Pevne ju uchytil
a opatrne si ju schoval pod kabát. „ Už niekoľko hodín som nič nejedol,
daj mi euro, kamoško, prosím ťa,“ nedal sa odradiť cudzinec. „Nič nemám,
vypadni, bo na teba zavolám fízľov“ odpovedal Gama podráždene. Zdalo
sa, že to zabralo. Rýchlo teda uložil bombu do koša, zahádzal ju niekoľkými
odpadkami a snažil sa čo najrýchlejšie zmiznúť. Po pár metroch si však
všimol, že sa v tom koši začal prehrabávať onen cudzinec s chrapľavým
hlasom. Hneď k nemu pribehol. „Ja viem, že ste tu niečo hodili. Mohol by
som to speňažiť, cigánski šmelinári kúpia hocičo,“ usmieval sa cudzinec
keď videl približujúceho sa Gamu. „Choď preč od toho koša, lebo na teba
zavolám políciu,“ skríkol.

„Nie, nie, čo ste hodili do koša, tu už nie je vaše, ale je to verejné,
hehe.“

Gama pochopil, že je zle, že s týmto magarom sa asi nedá nič robiť.
Vytiahol preto zo svojej kapsy malý nôž. Ľavou rukou cudzincovi zozadu
prikryl ústa a pravou rukou ho rýchlym chvatom bodol do boku, v mäse
zabodnutý nôž otočil o sto osemdesiat stupňov a až potom ho vytiahol.
Následne polomŕtveho chlapa odtiahol do neďalekých kríkov. Tam okolo
neho porozhadzoval tie islamské blbosti a odišiel. „Aláhu Akbar,“ dodal
posmešne. Do rána bude cudzinec tuhý.

IX.

„Dobré ráno, poprosím vás jednu kávu,“ precedila cez zuby ešte
rozospatá Eva predavačovi v stánku na železničnej stanici. „Bude to
šesťdesiat päť centov, mladá pani,“ odvetil postarší muž podávajúc
zákazníčke plastový pohár s teplým nápojom. Eva podala mužovi hrkajúce
mince a vzala si pohár. Cítila sa strašne unavená, zdalo sa jej, akoby na
chrbte niesla ťažké drevené dosky. Dúfala, že káva jej pomôže zbaviť sa
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tohto bremena. Zrýchleným krokom prechádzala staničnou halou, keď
začula známy hlas, ktorý ju oslovil. Prekvapene sa otočila sa a natešene
vykríkla „Ahoj, Monika, už tak dávno sme sa nevideli! Čo tu robíš?“

„Dnes mám prvý deň v novej práci, dostala som miesto v banke, ako
som ti písala.“

„To je skvelé! Takže sa už tešíš, čo?“
„Skôr mám z toho trochu obavy. A ty čo, Evy?“
„Uch, ani mi nehovor. Včera som celé poobedie opravoval piatacke

písomky z angličtiny – dopadli katastrofálne – a do noci som sa sama učila
na doktorantské skúšky.“

„Niekedy si hovorím, že sme mali ostať tými animátorkami,“ odvetila
Monika, na čo sa obe ženy rozosmiali. Potom sa rozlúčili s tým, že si ešte
poobede zavolajú a pôjde si spolu niekam sadnúť.

Eva vypila kávu na dva hlty a hneď sa cítila lepšie. Plastový pohár
mala v úmysle vyhodiť do smetného koša, ktorý je od stanice pár desiatok
metrov a okolo ktorého bude čochvíľa prechádzať do práce. Medzitým sa
však zasekla v prúde mužov, žien a detí s kufríkmi, kabelkami a batohmi,
čo ju do značnej miery spomaľovalo a znervózňovalo. Pozrela na
náramkové hodinky. Čas mala dobrý, ale chvíľu jej bude trvať, kým sa
pripraví na prvú vyučovaciu hodinu.

Práve uvažovala nad tým, koho zo siedmakov si vyvolá pred tabuľu,
keď začula silný výbuch. Kútikom oka zazrela kúdole prachu a trosiek.
Mrak prachu ju pohltil. Úplne stratila orientáciu netušiac kde je a čo sa
deje. V ušiach jej silno pišťalo, mala pocit že prišla o sluch. Zle sa jej
dýchalo a oči ju veľmi štípali. Nepočula takmer nič okrem nejakých
vzdialených zvukov, naokolo nastalo hotové peklo. Prechádzali okolo nej
ľudia v roztrhnutých odevoch. Boli celí od krvi a mnohí z nich krívali.
Vypadali ako z dákeho apokalyptického filmu. Akýsi muž niesol na
svojich rukách malé dievčatko. Čosi kričal, no Eva mu nič nerozumela. Čo
chvíľu sa zjavili prvé červeno-modro blikajúce svetlá až ich napokon bola
celá ulica. Motala sa medzi desiatkami ľudí, nevediac, kam ísť. Snažila sa
niekoľkých ľudí požiadať o pomoc, ale každý si šiel svojou cestou. Niečo jej
hovorili, ale ona nikomu z nich nerozumela. Zrazu si uvedomila, že stratila
svoju aktovku s písomkami. Chvíľu uvažovala, či ju ísť hľadať, alebo čo
má vlastne robiť. Vtom ju však ktosi chytil za rameno a kamsi ju vliekol.
Nevedela kto a kam ju vedie a tak sa šarpala ako levica chytená v pasci
snažiac sa vytrhnúť. Potom si však prižmúrenými očami všimla, že muž,
ktorý ju viedol, je požiarnik. Nechala sa ním teda viesť.
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X.

Správa o výbuchu sa krajinou rozniesla ako masívna tlaková vlna,
akoby tá bomba mala tisíckrát silnejšiu silu, ako tomu bolo v skutočnosti.
Zasiahla každého občana a v každom človeku zanechala pocit neistoty
a strachu. Ako sa to mohlo stať? Hrozia ešte ďalšie podobné útoky?
A hlavne: kto je za to zodpovedný? O niekoľko hodín už bolo jasné, že
za teroristickým útokom stáli islamskí radikáli. Našiel sa odkaz, ktorí
„neveriacim“ zanechali, ako aj verše z koránu a vlajka Islamského štátu.

Alfa bol spokojný. Dnes sa mu dostalo veľa rozhovorov v televíziách
a rádiách a na internetových portáloch. Jeho správa bola jasná:
demokracia úplne zlyhala. Nedokázala ochrániť občanov proti zlobe po
krvi a pomste bažiacich vrahov. A čo sa už raz stalo, zopakuje sa znova.
Či nie je Francúzsko dostatočným príkladom? Vláda je pritom úplne
nefunkčná. Poslanci koalície sa hádajú ako babky na jarmoku a nie sú
schopní nič užitočného vykonať. Predčasné voľby? Tie predsa nič
nevyriešia, všetci to vedia. Ľud by si mal žiadať SKUTOČNÚ zmenu.
Predsa ho len jedna vec znervózňovala: prezident. Ešte nevystúpil.
Schováva sa ako krysa, ktorá spoznala, že sú jej dni zrátané. Alebo nie?
Pripravuje nejakú protiofenzívu? Nebolo by to po prvý krát, čo Alfu
nepríjemne zaskočil. Červené titulky na vrchu obrazovky hlásili, že
prezident mimoriadne vystúpi o sedemnásť nula nula. Rečniť bude zo
svojho dobre stráženého paláca. Zbabelec.

Presne o sedemnástej sa obrazovky všetkých televízií zafarbili
národnými farbami. Po nich už kamery zaberali trochu bacuľatejšieho
muža s lícami podobnými sysľovi. V krátkom úvode zaželal rodinám
úprimnú sústrasť a poďakoval záchranným zložkám za skvelú prácu,
ktorou zachránili česť republike. „Sklamali sme,“ pokračoval prezident,
„my, ako politici sme sklamali najviac. Vláda je úplne nefunkčná, štát sa
prepadáva do chaosu, napätie z parlamentu sa presúva do ulíc. Netreba sa
preto čudovať hnevu ľudí. Aj napriek tomu chcem občanov našej krajiny
varovať: temnota sa neraz javí ako to najväčšie svetlo. Ale jeho žiara je
falošná. Terorizmus je hrozba s ktorou si časom dokážeme poradiť. No ak
raz dáme moc šelmám, ktoré chodia nenápadne okolo nás, ako démoni
zo stredovekých legiend, už nám nemusí byť pomoci. Len na toto čakajú,
nešťastím sa živia. Náš smútok je ich radosťou, naša slabosť je ich silou. My
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si ešte udržujeme malý plamienok, no oni na nás posielajú prívalové vody.
Chcú nás zničiť. Hovoria o „zmene k lepšiemu,“ no všimnime si, nikdy tú
zmenu nešpecifikujú, nikdy nepovedia, čo si pod týmto pojmom vlastne
predstavujú. Prefíkane nechávajú pracovať našu myseľ, ktorá si vytvára
obraz raja. Snívame o nebi, no dostávame sa k bránam pekla. Varujem vás
preto, milí spoluobčania. Ak prestaneme byť ostražití, môže naozaj dôjsť
k zmene. Ale takej, že nám tu budú stavať gulagy a zatvárať nás za naše
názory. Hovoríte, že to nie je možné? Spýtajte sa svojich starých rodičov,
čo si o tom myslia. Tyranie však nemávajú dlhého trvania, sú ľudskej
prirodzenosti cudzie. Je nám však naozaj potrebné opäť prechádzať
lávovým poľom? Demokracia je ako chodenie po lane. Ak sa príliš
vychýlime na jednu stranu, spadneme. Musíme byť vyvážený voči
každému občanovi a každému názoru. Moslimov je u nás pol percenta.
Fašistov volila takmer tretina republiky a po dnešku by to bolo určite
viac. Na ktorú stranu teda hrozí, že padneme?“ Následne sa prezident
poďakoval za pozornosť a odkráčal za veľké zlatým lemovaním zdobené
dvere. Prezidentove slová už veľa toho nezmôžu – uvažoval Alfa – najmä
potom, čo videl obrázky nespokojných davov, zúriacich mladých mužov
rozbíjajúcich výklady a dožadujúcich sa „spravodlivosti.“ Ich nepokoj
ďalej postupoval krajinou ako temná nákaza, pred ktorou sa neschová
nikto. Doľahol na každého. Mnohí mu odolali, ale mnohí sa mu poddali.
A tí sa potom stali ďalšími nositeľmi tejto nezničiteľnej temnej entity.

V noci zobudil Alfu telefón. Na jeho obrazovke svietil jasnými
písmenami nápis BETA. „Máme problém,“ zahlásil druhý do telefónu.
„Akýsi pajác vyzradil jednej novinárke, že sa chystáme vykonať v štáte
prevrat a že sme zrejme stáli za tým dnešným útokom. Chce o tom vydať
článok.“ – „Čo? Odkiaľ o tom vieš?“ zaujímalo Alfu. „Náš kamoš od
tajných. Monitorujú počítače niektorých novinárov, ktorých z nejakého
dôvodu považujú za potenciálne nebezpečných,“ prišla odpoveď. „Takže
tajní o tom vedia?“ – „Nie, náš priateľ tie kompromitujúce súbory zmazal.
Ale s tou novinárkou musíme niečo urobiť.“

Po narýchlo zorganizovanom stretnutí sa muži dohodli, že novinárku
unesú a potom popravia. Bolo by ľahšie ju odpraviť hneď, ale Alfa jej chcel
z nejakého dôvodu pozrieť do očí. Chcel spoznať toho opovážlivca, ktorý
proti nemu drzo zdvihol svoju hlavu. Boli ustanovené hliadky, ktoré mali
novinárku sledovať dni a noci aby zistili kedy je najzraniteľnejšia, kedy
ju možno bezpečne naložiť do auta a zmiznúť. Toho sviniara, čo zakvákal,
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mali obesiť rovno v jeho dome tak, aby to vypadalo, že spáchal
samovraždu.

Alfove myšlienky boli pochmúrne aj napriek tomu, že urobil všetko,
čo mohol. Celé sprisahanie je v ohrození. Je to ako skladačka, ktorá drží
pokope len veľmi nestálo. Stačí, aby povolil jeden kúsok a padne celá
stavba. Možno ten kúsok práve povolil. Nie! Všetko je na svojom mieste,
všetko je pripravené, stačí to len spustiť. Už len pár týždňov, niekoľko
desiatok dní a krajina sa zmení. Navždy. Jeho socha bude stáť v panteóne
vedľa najväčších mysliteľov a štátnikov v dejinách jeho krajiny. Nielenže
bude slávny, o to mu nikdy ani nešlo. Zapíše sa do dejín, už nikto nikdy na
neho nezabudne. Jeho národ bude k nemu vzhliadať a národy naokolo…
tie sa budú pri myšlienke na neho triasť.

Bola noc. Alfa dofajčil už asi šiestu cigaretu za sebou. Jeho kumpáni
zatiaľ strážili novinárku. Ruky mala zviazané kľačiac uprostred lesnej
čistinky. Svietili na ňu svetlá z troch áut, ktoré boli zaparkované do kruhu
okolo nej.

„Ale prečo?“ opýtala sa smerom na Alfu. „Prečo Vám tak strašne
záleží na tom, zničiť tento systém? Veď sa dajú robiť zmeny aj v rámci neho.
Ešte aj Číňania pochopili, že ak chcú zvýšiť svoju úroveň života, musia
prijať trhovú ekonomiku.“

„Viete, normálne by som Vám o tom nehovoril… ale vy už aj tak dlho
žiť nebudete, takže mi je to jedno,“ odvetil Alfa, na čo zaliali ženinu tvár
slzy. „Chcete teda poznať pravdu? Chcete ju?!“ Novinárka prikývla.

„Vyrastal som v spokojnej rodine. Otec pracoval v jednej firme
stavebnej firme, matka bola učiteľka. Mal som aj malého brata. Prišla kríza
– to sa vraj v kapitalizme z času na čas stáva – a otec stratil zamestnanie.
Hľadal si prácu inde, no nikde ho nevzali. Nechceli mu dať ani len pozíciu
predavača práčok! Začal piť. Raz takto sa nevrátila z práce domov mama.
Zanechala nám list s tým, že sa zamilovala do iného muža a že nás opúšťa.
Len tak. Vraj s takým babrákom ako je otec už nechce mať nič spoločné
a na nás, svoje deti, bude vždy myslieť. Ja som mal vtedy päť rokov a brat
tri. Otec sa psychicky úplne zrútil. Začal piť ešte viac a čo bolo horšie,
začal ma vo svojich alkoholických stavoch mlátiť. Brata som uchránil len
zázrakom. Zanedlho prišla sociálka a vzali nás od otca preč. Rozdelili nás.
Brata poslali do nejakej pestúnskej rodiny, ja som šiel do detského
domova. To bolo posledný krát, čo som o svojom malom bračekovi počul.
Proste zmizol aj so svojou novou „rodinou.“ Pravdepodobne šlo
o nejakých priekupníkov s bielym mäsom. Otec sa nakoniec zastrelil. Mal
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pištoľ. Aha, tu ju mám v puzdre na opasku. Na otcovom pohrebe som si
odprisahal, že tento skurvený prehnitý systém raz povalím. Že nedovolím,
aby ničil rodiny aj iným, tak ako ju zničil mne. Aj mňa nakoniec dali do
pestúnskej rodiny. Bola to dobrá rodina, no nikdy som si v nej nezvykol,
vždy som bol len cudzincom, privandrovalcom. V osemnástich som
utiekol z domu a nikdy sa tam nevrátil. Od tej doby som sa začal
pripravovať na svoju životnú úlohu. Dnes som už takmer v cieli a vy mi to
chcete prekaziť. Preto Vás musím zastreliť.“ Alfa vytiahol pištoľ a natiahol
kohútik. „Máte ešte nejaké posledné želanie?“ spýtal sa novinárky.
„Mám… mám malú dcérku. Povedzte… povedzte jej, že som ju veľmi
ľúbila.“ – „Bude stačiť, keď jej napíšem list?“ Žena prikývla. Alfa stlačil
spúšť. Krv sa rozprskla všade navôkol, ako keď sa rozbije pohár mlieka
a jeho obsah je po celej dlážke. Alfa je na prahu veľkej revolúcie, na ktorú
sa chystal celý život. A každá revolúcia si vyžaduje obete. Viac toho naozaj
nie je.

Kráčal po schodoch na vrchol mramorovej veže už dlho. Veľmi dlho.
Dochádzali mu sily. No nikdy sa nevzdá! Šiel teda štvornožky. Pomaly
ale isto, ako dáky leguán. Zrazu si uvedomil, že má ruky akési lepkavé…
Zodvihol pravú ruku a pozrel na ňu. Bola celá od krvi. Akoby si ju bol
namáčal vo vani naplnenej krvou až po okraj. Na moment ustrnul. Po
chvíli mykol plecom. Obete predsa boli potrebné, ako tvrdil Beta. Hádam
sa nimi starí bohovia nasýtia dostatočne. Hlavné je, že Alfa ide ďalej. Nič
ho nezastaví.

Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon, Théta a ďalší členovia strany sa
skláňali nad veľkou mapou v tajnej skrýši pod domom Alfy. „Dobre, takže
toto je náš plán,“ zahlásil Beta, ktorý mal celú prezentáciu vo vlastnej
réžii. „Jediná oblasť, na ktorej skutočne záleží, je hlavné mesto so svojimi
ministerstvami, parlamentom, prezidentským palácom, dôležitými
armádnymi a policajnými budovami, tajnou službou, mediálnymi
centrami a dopravnými uzlami.“ Beta ukazoval jednotlivé body na mape
označené malými vlajočkami. Pokračoval: „Ostatné oblasti sa príkazom
hlavného mesta skôr či neskôr podriadia, nič iné im neostane.
Najdôležitejšie bude dostať hneď v prvých hodinách troch najvyšších
ústavných činiteľov, spacifikovať vojenskú posádku hlavného mesta, jeho
policajné zložky, obsadiť televíziu a medzinárodné letisko. Na to sú
ustanovené útočné tými. Modrý tým pôjde po prezidentovi. Červený po
premiérke a zelený po predsedovi parlamentu. Čierny tým obsadí
televízne centrum a biely letisko.“
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„Čo armáda a polícia?“ zaujímalo Thétu.
„Tam máme vlastných ľudí, ktorí pracujú pre našu vec. Hneď keď

dostanú od nás rozkaz, obsadia základne a odzbroja tých, ktorí o pláne nič
nevedia, respektíve zostanú lojálni starej vláde. Armáda svojou obrnenou
technikou zatarasí politické centrum mesta, aby nás náhodou nevyrušili
nejaké cudzie živly, keď to bude najmenej vhodné.“

„Tajné služby?“ padla ďalšia otázka.
„V tajnej službe máme svojho informátora. Tajná služba je

v skutočnosti malá jednotka. V čase spustenia našej operácie nás nebude
mať ako zastaviť. Avšak pred zahájením prevratu je to náš najväčší
nepriateľ, na ktorého si treba dávať pozor. Svoje uši má všade a v prípade,
že niečo vytuší je schopná včas zalarmovať armádu a políciu.“ Beta sa
odmlčal a kývol na Alfu.

„Sú dva plány, plán A a plán B,“ povedal Alfa. „Plán A znamená,
že nás nikto nevyruší a my naše prípravy dotiahneme do konca. Vtedy
prevrat uskutočníme v noci. Proste vytiahneme prezidentíka s tou jeho
partiou z postele, ani nebudú vedieť, čo sa vlastne deje. Plán B je tá horšia
možnosť: bude spustený v prípade, že ozbrojené zložky štátu už po nás
pôjdu. Neostane nám nič iného, než to spustiť okamžite. V takomto
prípade sa prevrat uskutoční v ktorúkoľvek hodinu, aj cez deň ako to bude
nutné. Pripravte sa na to, že bude treba veľa zásobníkov s nábojmi.“
V miestnosti nastalo ticho ako na cudzej planéte.

XI.

Zamestnanec si prezeral správy, ktoré posielali agenti tajnej služby
z terénu. Tieto správy sa väčšinu každý deň nejakým spôsobom opakovali,
ako nikdy nekončiace futbalové zápasy, ktoré sú po čase na nerozoznanie.
Nejaká tá aktivita zahraničných tajných služieb, zvýšená, no nie veľmi
významná. Všetci fotia všetkých a všetko, tak to proste chodí. Potom tu
bola ľudová stráž a obdobné polovojenské jednotky. Tí mohli
predstavovať isté riziko. Ozbrojená živelnosť je síce nepríjemná, no v
zásade nie moc nebezpečná. Veľká väčšina správ sa týkala rôznych
menších či väčších mafiánskych skupín, domácich aj zahraničných.
Úlohou zamestnanca bolo poslať dôležité informácie ďalej a tie menej
dôležité uložiť na pevný disk, ako keď niektorí ľudia schovávajú menej
kvalitné rybacie konzervy hlboko do špajze pre prípad dňa zúčtovania.
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Problémom však bolo, že podobných pracovníkov bolo v tajnej službe
desiatky a každý mal na starosti tú istú činnosť.

Zrazu sa chlap vedľa neho postavil od svojho počítača, akoby dostal
zásah elektrickým prúdom. Sňal si svoje slúchadlá a s pokrikom, „nechajte
ma prejsť, toto je veľmi naliehavé,“ sa hrnul preč z neveľkej miestnosti
plnej na seba natlačených žiarivých skriniek. Zamestnanec uvažoval, o čo
mohlo ísť. Opatrne sa nahol ku kolegovmu prístroju. V rýchlosti sa
zabudol odhlásiť. Myšou prešiel na položku „História“ a otvoril ju.
Posledná správa bola od agenta s označením TA89. Písal, že jeho kontakt
z ruskej ambasády ho varoval o bezprostrednej možnosti ozbrojeného
štátneho prevratu voči vládnej moci zo strany príslušníkov extrémistickej
Ľudovej strany a ich polovojenských oddielov. „Záležitosť je neodkladná,
konajte ihneď!“ boli posledné slová v správe. „A kurva,“ upustil
zamestnanec. V rýchlosti vytiahol mobil, v kontaktoch si vyhľadal Alfu
a napísal: „HORÍ!“

XII.

Zazvonil telefón. Jeho jačavý zvuk preťal pokojnú atmosféru
kancelárie plukovníka pechoty nečakane ako hrom prichádzajúci odkiaľsi
z diaľky. Zodvihol ho major. „To je pre vás, pán plukovník,“ povedal po
chvíli a podával slúchadlo svojmu nadriadenému. „Čo zas ten generálny
štáb vymýšľa?“ jedoval sa plukovník, „kvôli tým prisprostým cvičeniam
volajú už tretí raz.“ Plukovník prebral telefón, akoby mu podávali zhnité
jablko a zahlásil: „áno, počúvam.“ Prakticky ihneď ho začalo triasť po
celom tele, akoby dostal silný kopanec elektrického prúdu. Zajakával sa,
chcel niečo povedať, ale na nič sa nezmohol a po chvíli bolo jasné, že na
druhej strane to položili. Plukovník sa s vydeseným pohľadom pozrel na
majora. „Tí skurvysyni to spustili…“ vydal zo seba. „Spustili to.“ – „Ale
čo spustili?“ nechápal major. Plukovník bol viditeľne otrasený, akoby sa
dozvedel správu o prichádzajúcom hurikáne, tak mu jeho podriadený
pomohol sadnúť si. „Prevrat,“ povedal plukovník po chvíli. „Máme…
okamžite obsadiť základňu, zajať potenciálnych nepriateľov revolúcie
a tankami obsadiť centrum mesta. Kurva… ja neviem, čo budeme robiť. Ak
sa to nepodarí, tak nás postavia pred múr za vlastizradu.“

„Ste si istý, nejde o nejaký planý poplach? “ nedalo majorovi.
„Volal mi sám najvyšší…“
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„Musíme okamžite konať!“ povedal bez váhania major. Okamžite si
sadol k telefóne vytočil číslo, zahlásil prihlasovací kód a začal diktovať
mená dôstojníkov, ktorí sa mali bezodkladne dostaviť do plukovníkovej
kancelárie. Plukovník zatiaľ sedel na svojej stoličke nehybne s tupým
výrazom v tvári, ako vojak, ktorý sa po výbuchu granátu dočasne
pomiatol.

Po chvíli už kráčal major s malou skupinkou vysokopostavených
armádnych dôstojníkov pred garáže, kde parkovali tanky a ďalšie obrnené
vozidlá. „Pustite nás dnu, to je rozkaz,“ zahlásil rotmajstrovi, ktorý mal
na starosti správu a stráženie objektu. Ten prekvapene pozrel do svojich
papierov a potom zahlásil, že podľa jeho vedomostí nie je naplánované
žiadne cvičenie a on, major, nemá ani autorizáciu aby takto vtrhol do
tankového práporu, pretože patril k jednotke pechoty. „Je mi ľúto, ale
nesmiem vás pustiť dnu, na to nemám právomoci,“ zakončil rotmajster.
Major vytiahol svoju pištoľ a priložil ju rotmajstrovi na čelo tak silno, až
ho to zabolelo. „Otvorte tú prekliatu bránu a dajte zvolať posádky tankov,
inak vám guľka z mojej zbrane prevŕta váš prichytrý mozog!“ Rotmajster
hlasno preglgol, potom prikývol a urobil, ako mu major rozkázal. Major
následne nariadil niekoľkým dôstojníkom, aby pripravili stroje, kým
neprídu ich posádky a sám si to namieril ku skladom s ostrou muníciou.
Tam dal zatknúť jedného premúdreného strážnika – obyčajného
zasraného čatára – a svojim mužom nakázal, aby pripravili ostré strelivo na
použitie.

O dvadsať minút sa už plukovník trochu spamätal. Bol vydaný rozkaz
okamžitej bojovej pohotovosti s tým, že kabinet premiérky sa pokúsil
o prevrat v krajine, aby tak získal neobmedzenú moc. „Preto prezident, náš
najvyšší veliteľ, nariadil, aby sme obsadili stred hlavného mesta a zamedzili
vstup predsedkyni vlády a kohokoľvek, kto sa podieľa – vedome, či
nevedome – na tomto hanebnom protištátnom puči.“

Zo základne sa pohli prvé tanky.
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DEŇ ZÚČTOVANIA

XII.

„Pane, hlavný štátny prokurátor vydal príkaz na vaše zatknutie,
čochvíľa môžeme očakávať policajnú raziu,“ oznámil Alfovi jeden z jeho
podriadených. „Áno, dobre, som si toho vedomý,“ prikývol šéf. „Vytočte
znova Deryka a dajte mi slúchadlo… Haló, pán plukovník Deryk? Vydajte,
prosím, kód dvanásť“

„Ale, ale… na to nie som opráv…“ praskalo v telefóne.
„Už niet cesty späť, pán plukovník,“ skočil mu do reči Alfa. „Vydajte

ihneď ten rozkaz. Inak skončíte vo väzení, či už pod starým režimom, alebo
podo mnou. Takto máte aspoň päťdesiat percentnú šancu, že sa z toho
dostanete a ešte si zarobíte na pekný dôchodok. Podľa mňa je tá šanca ešte
omnoho väčšia. Tak do čerta konajte!“ Alfa položil.

„Pane? Čo je kód dvanásť?“ opýtala sa šéfa jedna z jeho goríl. Alfa
chvíľu mlčal, no potom odvetil: „Kód dvanásť je rozkaz vojsku, aby zabralo
niektoré najdôležitejšie policajné stanice v hlavnom meste.“

„Dajte mi ešte dve minútky a prineste mi moju nepriestrelnú vestu.“
požiadal Alfa svojich po chvíli mlčania. Zašiel do kúpeľne a vodou si
prepláchol tvár. Pozrel do veľkého zrkadla pred sebou. Voda z neho
čurčala ako z futbalistu po nadstavenom čase. Jeho belasé oči boli plné
desu, až sa zľakol sám seba. Pripadal si ako človek, ktorý práve zistil, že
zomrel, takže už nie je človekom, ale duchom. Veď aj bol taký bledý. A kto
vie, možno za pár hodín z neho naozaj bude nejaký zatratenec. Alfa
nemohol uveriť, že nadišla jeho osudná chvíľa. „Už je to tu, musíš byť
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silný! Už je to tu!“ opakoval si neustále, akoby sa bol na chvíľu úplne
pomiatol.

„Pane, vaša vesta.“
„Áno, áno, ďakujem.“ Nahodil si na seba tú zvláštnu mäkkú

a nepríjemnú vec, zapol všetky suché zipy a naposledy na seba pozrel do
zrkadla. Vypadal ako odsúdenec v deň, keď polícia rekonštruuje jeho
temné skutky priamo na mieste činu. Tiež majú také vesty a k tomu putá
na rukách. Na vestu si ešte obliekol dlhý kabát na ktorý si pripol malý
kovový odznak svojej strany, skontroloval náboje v zbrani ako aj ďalšie dva
zásobníky, ktoré mal pri sebe a zavelil k odchodu.

Kolóna čiernych áut sa dala do pohybu. Autá uháňali vpred v jednom
rade za sebou a tvorili dlhý rad, čím pripomínali jedovatého hada, ktorý
sa práve vrhol po svojej koristi. Alfa pevne stisol operadlo. Hneď vedľa
Alfy sedel na zadnom sedadle Beta. Pokojný, ako vždy. Akoby si ani
neuvedomoval, že do večera môže byť buď mŕtvy, alebo sedieť v tmavej
cele, z ktorej už nikdy nevyjde. „Za sedem minút sme u prezidentského
paláca,“ zahlásil. Práve míňali armádnu techniku. Vojaci už riadili cestnú
premávku a odstavovali autá, aby mohla kolóna tmavých vozidiel
bezpečne prechádzať. Jeden vojak im placačkou ukazoval, aby pokračovali
ďalej v jazde. Cesta bola voľná, lemovaná autami všetkých farieb po oboch
stranách a kde tu vojenským džípom, obrnencom, či dokonca tankom.
Alfa sa otočil a uvidel, ako vojaci cestu úplne uzatvárajú. Bol ohromený
z toho, ako jeho plán vychádza. Armáda do ampliónov vyhlasovala niečo
o mimoriadnom stave a o tom, aby občania zachovali pokoj. Ľudia
vychádzali zo svojich odstavených áut a s hrôzou sa obzerali, čo sa to deje.
Pomaly si začínali uvedomovať, že sa stali rukojemníkmi vlastného vojska.

Dlhá kolóna čiernych áut sa rozdelila do viacerých pruhov. Každá
skupinka vozidiel si šla za svojim stanoveným cieľom. Auto v ktorom sedel
Alfa šlo stále rovno – smerom ku prezidentskému hradu, kde sa práve
zdržiavala hlava štátu. Pred hradom zastali štyri čierne autá – tri dodávky
a jedna limuzína. Povyskakovali z nich muži so samopalmi nasledovaní
Alfou a Betou. Do podzemia hradnej stavby sa dostali bez najmenších
problémov. Dokonca aj v prezidentovej ochranke bol ich človek, ktorý
pred pol hodinou rozposlal falošný rozkaz stiahnuť sa a vyčkávať.
Ozbrojenci teda vošli dovnútra. Alfa kráčal úzkymi osvetlenými uličkami
držiac pritom otcovu pištoľ vo svojej pravej ruke. Jeho dlhý kabát vial ako
zástava na žrdi. Bol obkolesený svojimi ozbrojencami, takže si pripadal
ako boh v zástupe légie anjelov s mečmi a štítmi. Odkiaľsi zrazu začala
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paľba. Guľky lietali naokolo, ako jedovaté šípy dakde v džungli, odrážali
sa od stien vydávajúc pritom krátke zabzučanie a malé zaiskrenie. Alfa sa
inštinktívne skrčil. Jeho muži začali páliť pred seba. V úzkej miestnosti
nastal obrovský rachot, ktorý mu pílil ušami, takže o chvíľu nepočul nič,
len pískanie vo vlastnej hlave. Bol ako v limbe. „Čo sa to, kurva, deje,
prečo nepostupujeme?“ kričal po svojich, no tí ho nepočuli, alebo na neho
minimálne nereagovali. Alfa sa spamätal z rýchleho šoku. Opatrne
nakukol spoza roh, no videl len prázdne holé steny. Zrazu začal po ňom
ktosi páliť odzadu. Otočil sa a svojou pištoľou začal strieľať tým smerom,
no tá narobila viac hluku, ako škody. Guľky mu lietali nad hlavou ako
včely v úli. Útočník bol však zrejme len nejaký pozabudnutý prezidentský
ochrankár, ktorého Alfovi muži rýchlo prestrieľali na nepoznanie. „Pane,
koridor pred nami je voľný a bezpečný,“ zahlásila jedna z jeho goríl. Šéf
bol spokojný. Teraz hlavne dostať toho sviniara, prezidenta! NESMIE ujsť!
Už-už sa chystal vykročiť ráznym krokom vpred, keď si zrazu všimol Bety
ležiaceho na zemi. Spod jeho chrbta vytekal červený lepkavý pramienok,
ktorý z neho akoby vysával život. Po prvotnom šoku k nemu ihneď
pribehol. „U-umieram,“ bolo prvé slovo druhého muža.

„Daniel,“ oslovil Alfa starého priateľa, „dostaneme ťa do nemocnice,
zvládneš to, ešte to nevzdávaj…“

„Umieram,“ zopakoval muž na zemi. „Revolúcia, ako vždy, požiera
aj vlastné deti,“ pokračoval s mrazivým predsmrtným pousmiatím, „ale je
toto skutočná revolúcia, alebo len ďalší falošný prelud?“

Alfa mu na to chcel niečo odpovedať, ale Beta už zostal len nehybne
ležať ako dáka figurína. Akoby v ňom života nikdy ani nebolo. Alfa sa len
ťažko postavil na vlastné. A aj potom sa mu zdalo, že z nich spadne na zem.
Musí pokračovať, musí ísť vpred. Už je blízko. Vždy vedel, že pri tejto akcii
budú prichádzať ľudia o život, ale nikdy by si nepomyslel, že práve Beta…

Vo vysielačke, ktorú niesol muž vedľa Alfy zapraskalo. „Máme
obsadené všetky vchody. Prezidenta zatiaľ nikde, musí byť stále v budove.“
– „Dobrá práca, pokračujte. Musíme ho dostať živého za každú cenu.“

Alfa spolu so svojimi mužmi pokračoval ďalej po chodbách. Občas
sa mu niekto ozval do vysielačky aj z ostatných objektov a hlásil, ako
pokračuje operácia u nich. Všade šlo všetko pomerne hladko, len niektorí
policajti a niektorí vojaci robili problémy. Pištoľ u hlavy ale väčšinou
schladila každého. Tajní ani necekli. Vzdali sa rýchlejšie, než ochrana
letiska.

Alfa sa dostal do prezidentovej pracovne. Na ťažkom dubovom stole
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sa nepokojne hompáľala malá trojfarebná zástava, akoby aj ona tušila,
čo sa práve deje. V miestnosti boli nejaké dokumenty, tie ale Alfu
nezaujímali. Chcel vedieť, kde je On! Nervózne prebiehal zásuvku po
zásuvke snažiac sa nájsť nejakú stopu, ale bolo to ako dať sa sledovať
latinskú telenovelu a na rozuzlenie čakať do posledného dielu. V tom vo
vysielačke opäť zapraskalo: „máme ho! Máme prezidenta!“

Prezidenta doviedli do jednej z príjmacích miestností pre dôležité
návštevy. Sedel ticho, kontemplatívne, ako kapitán lode, ktorého práve
zajali piráti a on v duchu uvažuje, ako zachrániť aspoň posádku. Alfa bol
rád, že ho prezident nesklamal a choval sa dôstojne. Vždy ho tajne
obdivoval, aj keď to bol jeho najväčší nepriateľ.

„Bol vo svojej súkromnej izbe. Sedel pokojne na kresle a s pohárom
whisky na nás čakal,“ oznámila jedna z goríl šéfovi. Prikývol. Nevedel sa
dočkať tejto chvíle. Konečne sa osamote porozpráva s prezidentom, tým
sviniarom, kvôli ktorému zostarol najmenej o desať rokov. Teraz, keď on je
na vrchole a hlava štátu sa prepadáva do temnôt.

„Zdravím Vás, pán prezident,“ začal Alfa zdvorilostne, „ako sa cítite?
Ste v poriadku? Dajte si trocha vody.“ Prezident si od svojho väzniteľa
skutočne vzal pohár s vodou a s jemne trasľavými rukami ho vypil až do
dna. „Viete, vždy som Vás obdivoval,“ začal Alfa. „My dvaja sme si vlastne
celkom podobní, len stojíme na opačných barikádach. Kým ostatní politici
prelietavali, ako im naskakovali preferencie na monitoroch, tabletoch a
mobiloch, my sme sa vždy, za hocakej okolnosti, držali každý svojej viery.
Na svoju popularitu sme nedbali, do talónu sme hádzali aj poslednú kartu.
Boli sme ako Slnko, ktoré je stále rovnaké, vždy svieti jasnými žiarivými
lúčmi, kým tamtí sa menili ako fázy Mesiaca. Avšak Vaša pozícia bola
neudržateľná, pretože demokracia JE neudržateľná. Chce vyhovieť každej
skupine v krajine, ale každá skupina chce čím ďalej tým viac len pre seba,
až kým napokon nezačne demokraciu nenávidieť. Preto je demokracia
všade taká nepopulárna. Je to ako na hojdačke – nie je možné zostať vo
zvislej polohe, nakoniec vždy preváži len jedna strana. Toto naše milé
stretnutie je toho dôkazom.“

„Možno máte pravdu,“ povedal po dlhšej odmlke prezident, „ale
jedno sa vás spýtam: ako dlho vlastne chcete vládnuť? Rok? Päť, či desať
rokov? Doživotne? Postupne sa aj proti Vám začnú obracať úplne všetci.
Najprv tí, čo proti Vám bojovali od začiatku a potom postupne aj tí,
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ktorých ste oklamali rečami o krajších zajtrajškoch. Vaši najvernejší
stúpenci – tí holohlaví šialenci – Vám budú napokon na život siahať úplne
najviac zo všetkých, až kým Vás jedného dňa nedostanú. Potom vašu
mŕtvolu zavesia na nejaký lampáš v meste a budú do nej kopať a hádzať
kamenie podobne, ako to urobili Mussolinimu tí, ktorí ho pôvodne
najviac podporovali.“

Alfa hodil na prezidenta nepríčetný pohľad, akoby sa mu chcel
zahryznúť rovno do krku a odtrhnúť z neho kus mäsa. Uvažoval, čo s tým
chlapom urobiť. Zastreliť ho? Načahoval sa po svojej zbrani. Vytiahol
pištoľ a namieril naň. Prezident len zdvihol bradu, ako dáky šľachtic,
ktorému počas Veľkej francúzskej revolúcie práve povedali, že ho dajú
sťať. Nie, nie, nie, také jednoduché to prezidentík mať nebude – uzhodol
sa napokon Alfa – hodí ho niekam do väzenia a verejne ho dá súdiť. Na
konci ho potom bude čakať slučka. Áno, presne tak to urobí, bude to
jeho pomsta za všetky tie roky nespavosti kvôli jeho útokom na Alfu,
pomstí sa mu aj za mŕtveho Daniela. Nech si „ctihodný pán prezident“
vychutná svoje posledné mesiace do sýtosti. „Budem v tomto hrade tak
dlho, pokiaľ sa naša vlasť nevymaní z pazúrov Washingtonu a Bruselu,“
povedal napokon.

XII.

Na Alfov príkaz mala skupinka ozbrojencov previesť prezidenta na
utajované miesto v jednom zo svojich čiernych 4×4 vozidiel. Postarší muž
mal na rukách putá a z každej strany ho za lakeť držal chlap. Cítil obavu
o to, čo s ním bude, ale v konečnom dôsledku bol toho názoru, že radšej
zomrie smrťou spravodlivého, než by mal nejakým spôsobom kolaborovať
s touto zvrhlou bandou, ktorá sama nakoniec skončí na popravisku.
„Nech sa deje, čo sa deje, druhým Pétainom nebudem,“ povedal si sám pre
seba.

Auto sa rozbehlo. Prezident sa pozeral cez okno von a bol
prekvapený, že inokedy beznádejne upchaté cesty sú úplne prázdne, len
lemované vojenskými vozidlami po okrajoch. Bolo mu jasné, že to, čo
sa práve deje v jeho štáte, má nevídaný rozsah a do sprisahania muselo
byť zapojených množstvo dôležitých a vplyvných ľudí. Auto kĺzalo po
dopravných tepnách hlavného mesta ako dáke sánky dolu zasneženým
kopcom. Na všetkých semaforoch blikalo žlté svetlo a kde tu sa zjavovali
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muži v maskáčových prilbách. V odraze spätného zrkadla si prezident
všimol, že je biely ako zamaľovaný šašo. Auto zastavilo na úzkom pruhu
cesty, ktorý bol zablokovaný dvoma mohutnými tankami. Vodič predložil
akýsi papier, na čo vojak prikývol. Skričal niečo dopredu a po chvíli sa
oba tanky začali s veľkým rachotom točiť tak, aby sa pomedzi ne dalo
bezpečne prejsť. Cesta pod autom sa triasla, akoby nastalo zemetrasenie.
Prezidentovo zdesenie nebralo konca: štát, vláda, aj obyčajný ľud sa stali
rukojemníkmi vlastnej armády, ktorá počúva príkazy toho
extrémistického sviniara! Ako k takému niečomu vôbec mohlo dôjsť?

Auto pokračovalo ďalej vo svojej spanilej jazde. Znenazdajky sa
k nemu z boku začalo približovať iné vozidlo, striebornej farby. Čím ďalej
tým bolo jasnejšie, že sa oba autá zrazia. Ozbrojenci začali panikáriť,
kľučkovať, no už bolo neskoro. Strieborný džíp narazil do čierneho z boku
plnou silou. Prezidentom myklo dopredu a nebyť pásu, zrejme by z auta aj
vyletel von predným sklom. Všade lietali kúsky skla, akoby bol vo vnútri
vybuchol granát. Auto sa točilo ako kolotoč, keď prezident stratil
vedomie.

Po chvíli prišiel k sebe. Akýsi muži ho vyťahovali z čierneho džípu.
Tiež mali na sebe maskáče a samopaly. Prezident sa im chcel podvedome
vyšmyknúť no držali ho pevne popod pazuchami, ako tamtí pred tým.
„Pán prezident, nemajte obavy,“ povedal mu jeden z mužov, keď ho naložili
do strieborného vozidla, „my nepatríme k sprisahancom. Sme lojálny
Vašej demokratickej vláde a prišli sme Vás zachrániť. Musíte z krajiny
okamžite zmiznúť, nie je tu bezpečne. Hlavné letisko zabrali tí sviniari
a zastavili na ňom všetku prevádzku. Jeden náš známy je však amatérsky
pilot a vlastní malú súkromnú dráhu za mestom a jednu štvormiestnu
Cesnu. S ňou vás dostaneme odtiaľto preč, nemajte obavy.“ Prezident
nemohol uveriť vlastným ušiam. Nebol si však istý, či môže týmto mužom
po tom všetkom veriť. Ale moc možností na výber nemal.

XIII.

Alfa si v jednej z miestnosti prezidentského hradu urobil svoje
operačné stredisko. Konečne sa cez rádiostanicu dozvedal skutočný stav
vecí. Hlavné mesto bolo takmer celé v rukách jeho ľudí. O situácii
v ostatných častiach krajiny ho informovali polovojenské ozbrojené
jednotky Ľudovej stráže, ktoré mu taktiež podliehali. Na mnohých
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miestach sa rabovalo. Niekde boli protesty a niekde bolo počuť streľbu.
Čo mohla, to Ľudová stráž potlačila. Zo základní mimo hlavného mesta
sa nepohli žiadne obrnené stroje, vojaci akoby čakali na rozkazy, ktoré
nemali odkiaľ prísť. Žiadna z televízií nevysielala. Avšak niektoré malé
rádiá hlásili o „prevrate v štáte,“ a o tom, aby sa „ľudia vzbúrili.“ Alfu to
trochu znervózňovalo hlavne kvôli tomu, že na východe krajiny nemal
zaistenú žiadnu vojenskú podporu. Keby tamojší vojaci naskákali na
vlastnú päsť do tankov, keby sa tam našiel nejaký schopný veliteľ
s kurevsky železnými nervami… mohol by mať prevrat ešte poriadne
problémy. Teoreticky by mohlo dôjsť k občianskej vojne. Alfa si dobre
uvedomoval, že ešte nemá nič vyhraté. Preto musí konať čo najrýchlejšie.

„Kde sú tí prekliati filmári?“ kričal do vysielačky.
„Pane, všetko sa pripravuje, avšak potrebujeme ešte čas. Zamestnanci

televízie sú trochu ustrašení a nechcú spolupracovať, technika je opustená
a všade sa vinie nespočetné množstvo káblov. Ale hneď ako to bude
možné vám ich z televízie pošleme priamo na hrad,“ ozvalo sa z vysielačky.

Tak… musí čakať. Aké ubíjajúce po toľkom zhone. Na druhej strane…
zdá sa, že všetko ide podľa plánu. Avšak treba ostať pri zemi a byť
pripravený na každú eventualitu. Keď došlo v roku 1947 ku puči proti
ugandskému diktátorovi Aminovi, bol doživotný prezident rýchlo
zosadený. Navečer už pučisti oslavovali svoj triumf lahodným
šampanským. A práve vtedy, keď to najmenej čakali, ich prepadlo malé
Aminovo komando a všetkých do jedného pozabíjali. Ten čierny
krvilačný tyran potom vládol ešte ďalších päť rokov. „Pane, malý filmársky
štáb už je na ceste,“ prebudil Alfu z nečakaného spánku hlas z vysielačky.

O niekoľko hodín už bolo všetko pripravené. Alfa podišiel opatrným,
takmer až detsky nesmelým krokom priamo pred kameru na ktorej blikalo
malé červené svetlo. Bolo osem ráno. Filmársky asistent začal odpočítavať
čas do spustenia vysielania – tri, dva, jedna…

„Dobrý deň,“ začal Alfa, „moje meno je Maximilian Kain a som
predsedom Ľudovej strany. Toto je štátny prevrat. Všetky dôležité vládne
centrá, ako aj policajné riaditeľstvo, hlavné velenie armády, či tajná služba,
sú v našich rukách. Rovnako tak aj všetci traja najvyšší štátni činitelia –
prezident, premiérka a predseda parlamentu – sú pod dohľadom našich
lekárov. Vedie sa im dobre a každý jeden s nami spolupracuje. Vyzývam
preto aj vás, drahí občania, aby ste zachovali pokoj a rozvahu v týchto
neľahkých hodinách. Na najbližšie dva dni sme vyhlásili v našom štáte
stanné právo, čo znamená, že na poriadok v mestách a dedinách bude
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dohliadať armáda. Je to pre vašu bezpečnosť. Prosím, ak je to možné,
zostaňte cez tieto dva dni vo svojich domovoch. Na tretí deň budeme
postupne obnovovať výrobu v jednotlivých závodoch a firmách. Toto
nariadenie neplatí pre štátnych zamestnancov elektrární, vodární,
plynárov, vojakov a tak ďalej. Presné údaje budeme v priebehu dneška
aktualizovať. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.“

Alfa sa celý deň zdržiaval vo svojej operačnej miestnosti, kde
pomáhal koordinovať činnosť všetkých svojich zložiek. Budovy a objekty
sa podarilo obsadiť pomerne jednoducho a rýchlo, teraz bude treba
upevniť novú vládu. Z hlinených nôh spraviť železné. „Ako je to s tým
prezidentom, už sa niekde prevozný tím objavil, kontaktovali chalani
niekoho?“ dožadoval sa, no nikto nič nevedel. Až navečer sa dozvedel
o rozbitom čiernom džípe. Jediný preživší referoval o striebornej dodávke,
ktorá do nich narazila z boku, vyskočili z nej ozbrojenci a vzali prezidenta
nevedno kam. Alfa búchal do stola ako nepríčetný, chcel použiť všetkých
dostupných chlapov na jeho nájdenie, ale jeho najbližší mu to nie moc
presvedčivo vyhovorili. Nikto voľný totiž neostal, každý mal prácu niekde
inde a nebolo možné niekoho len tak odvolať zo svojej pozície. Ale pár ľudí
predsa len poslali po jeho stope. Ako veľmi ľutoval, že Beta pri ňom nie je.
Ach, keby tu len bol! Jeho telo leží v mraziacom boxe. Tam bude až kým sa
mu nezariadi pohreb oficiálny štátny pohreb si všetkými poctami. Martýr
revolúcie si taký zaslúži.

XIII.

Vyšplhal sa až na samý vrchol kamennej mramorovej veže. Je na
vrchole! Konečne! Dvihol hlavu a rovno pred sebou uvidel ten trón. Fučal
ako kôň, aby sa k nemu dostal, aby sa ho mohol konečne dotknúť. K trónu
sa doplazil ako had. Natiahol pravú ruku a pohladil ľavú nohu trónu.
Zrazu pocítili ako sa mu do žíl napumpovala čerstvá energia, takže si bol
schopný najprv kľaknúť a potom sa opatrne postaviť na vlastné. Sadol si
na trón. Nejaké nadpozemské bytosti mu na hlavu položili zlatú ratolesť,
do ruky mu dali žezlo a chrbát mu prikryli červeným plášťom. Alfa netušil,
čo to boli za bytosti, či anjeli a či démoni, avšak bolo mu to jedno. Jediné,
čo ho naozaj zaujímalo, na čom mu naozaj záležalo bolo to, že už je na
vrchole, že sedí na tróne a má na hlave zlatú ratolesť, v ruke žezlo a cez
plecia má prehodený purpurový plášť. Už mu ich nikto nevezme.
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Prebudil sa. Sedel v prezidentskom kresle a na päť minút zaspal. Bola
hlboká noc. Z provizórnej operačnej miestnosti k nemu doliehali hlasy
spolusprisahancov, bzučanie vysielačiek, ťukanie do notebookov. „Stále
žiadne správy o prezidentovi?“

„Nie, pane. Ten sviniar kamsi zmizol.“
Alfa spočiatku zúril, keď sa dozvedel, že auto s prezidentom sa našlo

nabúrané a bez hlavného pasažiera, ale teraz už mu to bolo jedno. Len nech
si ten zbabelec uteká. Kapitán, ktorý opustil potápajúcu sa loď. Nech sa
späť radšej ani neobzerá, loď už vedie iný veliteľ

Po rýchlej sprche v prezidentskej kúpeľni a skromný raňajkách čakal
Alfu ďalší ťažký deň. Ľud sa v mnohých mestách búril, ale to ho až tak
neznepokojovalo. Čo bolo dôležité, vojaci v nezabratých základniach na
východe krajiny počúvli rozkazy „novej vlády“ a ostali na svojich
základniach. To bola jediná skutočne vážna hrozba. Bude treba sa tam
vybrať osobne. Alfu tiež desila možnosť, že sa zahraničie zblázni a pošle do
jeho krajiny vojenský kontingent. Preto sa treba čo najrýchlejšie pripojiť
k novému vojenskému paktu pod patronátom Veľkého spojenca. Ďalej
v republike uviazlo nemálo dôležitých pracovníkov zahraničných vlád a
spoločností. Tým bude treba zabezpečiť bezpečný presun za hranice, aby
kvôli nim nevznikli zbytočné ťahanice. Pre nich sa už vybavovala špeciálna
letecká linka. Zahraničné správy nehovorili o ničom inom než o
„nečakanom prevrate v strednej Európe.“ Novú vládu nazvali
„fašistickou“ a „proruskou.“

V doobedňajších hodinách navštívil Alfa premiérku. Pôsobila
skleslo, ako vdova, ktorá len nedávno prišla o svoju celoživotnú lásku.
Bola veľmi bledá, zvráskavená a úplne oddaná svojmu až poeticky
hlbokému smútku. Alfa ju utešoval, aby neverila všetkým tým klamstvám,
ktoré na neho novinári za celú jeho kariéru nahádzali, že on predsa vôbec
nie je zlý človek, chce len pomôcť svojej krajine a robí to trochu iným
spôsobom, ako je zvyčajné. Odpovedala mu, že hoci sa v ňom možno
naozaj zmýlila, aj tak si nikdy neodpustí, že dopustila túto katastrofu.
„Sľúbte mi, že nás nehodíte do priepasti,“ požiadala Alfu napokon. On jej
to, samozrejme, sľúbil. Ďalšiu zastávku absolvoval u predsedu parlamentu.
Bol to vypasený chruňo s červenou kravatou a pokrčeným sakom. Aj ten
mal očividný strach. „Ale čo bude so mnou?“ opakoval neustále dookola
zúfalým hlasom. Alfa mu sľúbil, že sa mu nič nestane a o jeho zdravotný
stav sa postarajú najlepší doktori z krajiny. „Ale čo bude s mojou kariérou?
Roky som ju budoval, ROKY! A teraz… všetko je fuč.“ Šéf ľudovcov len
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pokrčil ramenami a prisľúbil, že len čo sa situácia trochu stabilizuje, nájde
predsedovi parlamentu nejaký dobrý flek, ale len v prípade, že sa osvedčí.
„Ďakujem, ďakujem, ďakujem,“ hádzal sa mu ten tučko k nohám, na čo
jeho nový pán len bohorovne prikyvoval.

Po skromnom obede sa vrátil do svojho provizórneho operačného
strediska na hrade, kde mu jeho najbližší pobočníci podávali správy
o aktuálnej situácii. Oblasť okolo hlavného mesta bola úplne
paralyzovaná, o hlavnom meste ani nehovoriac. Tam si nikto nedovolil
vyjsť do ulíc na znak nesúhlasu s novým režimom. Avšak na severe
a východe krajiny sa vehementne protestovalo a dochádzalo
k násilnostiam. Posielať tam nelojálnych vojakov do ulíc bolo ešte stále
veľmi riskantné a Alfa sa toho veľmi obával. Kde mohli, tam sa ľudové
stráže snažili nasoliť poriadok, lenže boli to len malé polovojenské
zoskupenia, ktoré samy situáciu zvládnuť nemohli. Nakoniec sa šéf
rozhodol vystúpiť mimoriadne v televízii. „Naša krajina sa po rokoch
tápania konečne rozhodla: patríme na Východ a nie k teroristom z NATO.
Západné finančne a morálne skorumpované krajiny nám už nebudú
diktovať, čo máme robiť, nebudú nás už viac vydierať a rovnako tak sa od
nich nenecháme terorizovať. Vybrali sme si slobodu, vybrali sme si vlastnú
cestu. Počúvam o masách buričov, ktorým sa nový smer našej krajiny
nepozdáva. Radím vám, pre vlastné dobro sa upokojte. Pretože
prechádzame neľahkým obdobím, republiku čaká transformácia. A tých,
ktorí jej budú oponovať, budú sa ju snažiť podrývať, čaká stretnutie
s novými zákonmi štátu. Tieto zákony už nebudú púšťať zločincov
predčasne na slobodu, nebudú hájiť a ochraňovať vrahov a podvodníkov.
Budú ich trestať a to tak, aby na svoje zločinné úmysly už nikdy ani
nepomysleli.“

Tak, to by mohlo zabrať, pomyslel si Alfa veselo.

XIV.

„Áno, pán veľvyslanec, máte úplnú pravdu. Republika potrebuje
pomoc vašej krajiny, keďže sa nám zo západu vyhrážajú rôznymi
„protiopatreniami“ a dokonca vojenským zásahom. Urobíme všetko pre
to, aby sa u nás vaši vlastní vojenskí poradcovia a civilní zamestnanci cítili
ako doma. Ale to samo o sebe nestačí.“

„To, čo požadujete, je ťažká vec,“ začal veľvyslanec so silným
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prízvukom. „Nášho prezidenta by to vystavilo pod silný tlak západných
krajín a celkom určite by to viedlo k novej studenej vojne.“

„Ale my tie hlavice na našom území potrebujeme. Kým u nás nemáte
svoje nukleárne zbrane, sme pre Washington a Brusel ľahkou korisťou. Či
to nechápete? Nie je pre nich nič ľahšie než sem cez noc poslať skupinku
hrdlorezov a cez deň tanky. Ale keby vedeli, že by ich prípadný útok mohol
vyjsť draho… určite by nás nechali na pokoji. Moja krajina chce len mier.
Ten ale bez takýchto zbraní nie je možný.“

Po hodinu trvajúcom luxusnom obede zaviedol Alfa významného
hosťa do podzemných priestorov prezidentského hradu. Väčšina hradu
bolo veľké stavenisko a stávala sa z neho vskutku nedobytná pevnosť.
V podzemí sa vŕtali chodby pre chystané kancelárie, všade sa motali
nekončiace rady káblov ako klbko vreteníc. „Tu bude nové supertajné
stredisko pre mimoriadne situácie,“ ukazoval Alfa jeden veľký len
nedávno vyhĺbený priestor pyšne veľvyslancovi. „Pravda, dúfame, že ho
nebudeme musieť moc využívať, pretože tiež plánujeme vybudovať
stredisko na kontrolu nálad obyvateľstva a novú tajnú službu so
zvýšenými právomocami. Tieto vládne inštitúcie budú mať za úlohu
zachytávať protištátnu činnosť v spoločnosti už v jej počiatkoch.“
Veľvyslanec uznanlivo prikyvoval na všetky tieto slová. „Celé to musí stáť
nehorázne množstvo peňazí,“ povedal znenazdania, „kde na to beriete?“

Alfu túto otázka priviedla trochu do rozpakov. Rýchlo sa však
vynašiel a odvetil, že pre národnú bezpečnosť nie je žiadne množstvo
peňazí dosť veľké. „Nová vláda určite radšej zoškrtá finančné injekcie
kadejakým zahraničným „neziskovkám“ a radšej ich poskytneme na
ochranu národa.“ Hosť opäť prikývol.

„Poinformujem svoju vládu o vašich požiadavkách a uvidím, čo sa dá
robiť,“ oznámil stroho veľvyslanec pri svojom odchode. Alfa mu podal
ruku a podlízavo povedal: „Na večné priateľstvo medzi našimi národmi.“
– „Na naše priateľstvo,“ zamrmlal veľvyslanec.

V centre mesta sa začalo budovať veľké pódium, akoby hlavné mesto
očakávalo koncert nejakej slávnej rockovej skupiny. Práve tam bude Alfa
už za pár dní oficiálne vyhlásený za nového doživotného prezidenta
republiky. Potom mu už nič nebude brániť vo vykonaní historických
zmien, na ktoré sa pripravoval celý život.
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XV.

Opakujte prosím po mne, povedal zavalitý muž v dlhom čiernom
talári: „Ja, Maximilián Kain, budem verne slúžiť svojej vlasti…“ Alfa so
zdvihnutou pravačkou slová zopakoval. Sudca pokračoval: „budem
chrániť záujmy republiky, bojovať za jej nezávislosť a zvrchovanosť…
budem brániť občanov proti nepriateľom vonkajším a vnútorným… tak mi
Boh pomáhaj!“ – „tak mi Boh pomáhaj!“ dokončil Alfa. Potom začul slová,
na ktoré tak dlho čakal: „Gratulujem vám, Maximilian, stali ste sa novým
prezidentom našej republiky.“ Dôkladne vybratý dav jasal. Alfa dvihol
pravú ruku a zamával mu. Jasot sa ešte znásobil. Pripadal si takmer ako
rocková hviezda. Došiel k vyvýšenému stolíku aby začal svoj inauguračný
prejav.

„Na tento deň čakala naša vlasť dlhé desaťročia. Boli sme otrokmi
západu, ich bánk, zbraní a nenažraných politikov. Dnes svoje putá
strhávame. Naša krajina sa konečne stáva slobodnou a zvrchovanou. Nie
je to úžasné? Avšak aj sloboda niečo stojí. Čakajú nás zmeny. Veľké,
neľahké zmeny. Ale nebojte sa! Po tomto krátkom období nám bude
všetkým lepšie a naplnia sa naše odveké túžby po slobode. Do roka od
tohto dňa bude aj v našej krajine úroveň ako na Západe. Doteraz nás
západné štáty len vyciciavali, zneužívali nás. Teraz sme sa od nich odtrhli
a môžeme prácou zveľaďovať svoj domov a nie ich paláce. Či to isté
neurobila kedysi Amerika? Či aj ona sa neodpútala od Británie, aby si
mohla žiť po svojom, voľne dýchať? A vidíte, ako sa rozmohla. Stalo sa
z nej impérium, silné a mocné. Sľubujem vám, že aj z nášho štátu sa stane
silná a mocná krajiny, ktorá sa nebude báť nikoho a ničoho.“ Dav reagoval
na tieto slová zvýšeným jasotom a potleskom. Alfa po krátkej odmlke
pokračoval. „Chceme len to, čo patrí nášmu národu. A s každým, kto sa
postaví proti národu, aby mu škodil, aby mu ubližoval, tak ako to robil aj
doteraz, sa porátame! Dosť bolo cudzieho imperializmu. Svoje si berieme
späť! Nech si naša vlasť pamätá tento deň, ako deň národného
oslobodenia od cudzieho útlaku!“

Alfa sedel vo svojej mramorovej veži s ratolesťou na hlave a žezlom
v ruke. Po bokoch stáli tie bytosti, ktoré mu posluhovali. Chránili ho
a dávali na neho pozor. Rozhliadal sa do okolia. Videl lúky a pastviny,
kopce, rieky, lesy, dediny aj mestá. To všetko je jeho. Áno, jeho. Ale tam
niekde v diaľave sú aj iné kraje. Tie pred mnohými stáročiami patrili jeho
národu, no prišiel iný, cudzí národ a všetko si zabral pre seba. Možno
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prišiel čas vziať si späť to, o čo jeho vlasť kedysi v dávnych dobách prišla.
Možno prišiel čas na vojnu.

XVI.

Alfa sedel za svojim novým ťažkým dubovým stolom s hŕbou
papierov. Boli to rôzne ekonomické štatistiky, tabuľky zamestnanosti,
grafy výkonnosti obyvateľstva atď. Čísla nikdy neboli jeho silnou
stránkou a ani týmto moc nerozumel. Vošiel jeho nový minister vnútra.
„Už som ťa očakával, Fred,“ zvolal Alfa natešene a bol úprimne rád, že
sa od tých strašných papierov môže odtrhnúť. Minister vnútra pozdrav
opätoval a pohodlne sa usadil do kresla pre návštevníkov.

„Tak, aké sú tvoje návrhy na reformu štátnej správy?“ vyzval ho Alfa.
„Nová tajná služba je naozaj rozsiahla a mocná, jej skryté chápadlá

nám zabezpečia kontrolu každého mesta a dediny, každého obyvateľa
v našom štáte. Aj polícia významne posilnila. Chýba nám však tretia
zložka – väznice. Tie boli preplnené už za starého režimu. Potom, čo
prebehne plánovaná vlna zatýkania zradcov a potenciálnych zradcov, už
proste nebudú stačiť.“

„Dobre,“ odvetil Alfa, „uvidíme čo sa s tým dá robiť. Rozhodne ide
o prvoradú prioritu.“

„Ďalej tú máme potenciálne nepriateľské elementy v štátnej správe,“
pokračoval minister. „Niektorí štátni zamestnanci sú stále proamericky
a probruselsky naladení, aj keď väčšina sa uspokojila s tým, že si udržali
svoje miesta a zvýšili sa im platy. Najväčší problém v štátnej správe
predstavujú židia, ktorým už z princípu nemožno veriť. Sú predlženou
rukou Wall Streetu priamo v našej chalúpke.“

„Čo teda plánujete urobiť?“ zaujímalo Alfu.
„Zatiaľ všetkých vyhodiť nemožno, pretože by v krátkom časovom

úseku nemuseli byť kým nahradení a navyše by to bolo príliš okaté.
Výmena musí byť postupná a hlavne nenápadná. Noví zamestnanci už
musia plne pracovať pre našu vec.“

„Pozhováram sa s ministrom školstva,“ odvetil doživotný prezident.
„Teraz to najhoršie, Max: utekajú nám všetky veľké zahraničné firmy,

ktoré zamestnávali tisíce zamestnancov…“
„Ja viem…“
„Čo s tým chceš preboha robiť? Kam tých ľudí dáme pracovať?“
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„Chvíľu nám bude trvať, kým dokončíme preberanie všetkých
podnikov pod štátnu správu a plne ich sfunkčníme. Do tej doby budú
zamestnanci stavať nové väznice. Sám si povedal, že ich potrebujeme.“

XII.

„Dobre, páni,“ začal Alfa, „takže dnes v noci ideme na to. Vytvorili
sme niekoľko prepadových skupín, ktoré sa sústreďujú na nepriateľov
vlády po celej krajine. Treba sa raz a navždy zbaviť odporcov režimu, ktorí
sa ako vši držia v štátnej správe, pričom tajne pracujú pre Američanov.
Každá skupina dostane zapečatenú obálku v ktorej sa nachádza meno
osoby, ktorú mi sem privedie. Ja osobne sa chystám na narodeninovú
oslavu pána guvernéra národnej banky, ktorý už od svojho nástupu
posiela citlivé informácie našim priateľom na západe.“

„Malý špinavý sviniar!“ rozohnil sa Gama.
„Dnes nás čaká nezabudnuteľná noc – naša vlastná noc dlhých

nožov,“ pokračoval Alfa po krátkej odmlke. „Tak si to užite páni, niečo
podobného sa už opakovať zrejme nikdy nebude. A priveďte mi tých
bastardov, nech ich môžeme postaviť pred tribunál. Náš tribunál.“

„Áno, pane!“ ozvalo sa z desiatky hrdiel.
Alfa si ešte naposledy doprial jednu malú cigaretku. Vždy pred

ťažkými skúškami cítil, ako potrebuje dostať do svojich žíl ten upokojujúci
všetkým prenikajúci dym. Tešil sa, ako malý chlapec chystajúci
nepríjemnú pascu pre svoje trýzniteľov, ktorí ho šikanovali. Veď čo iného
boli všetky tie malé, otravné ploštice, ktoré proti nemu brojili všade, kam
sa len pozrel, ak nie jeho vlastní trýznitelia? Dal im všetko: peniaze,
o akých sa im pred tým ani nesnívalo. Slobodu, akú v štáte v týchto
pohnutých časoch nemal nikto iný, vlastnú náklonnosť, po ktorej túžili
desaťtisíce iných, menej šťastných. A tieto prekliate hady sa mu odvďačili
tým, že spolupracovali s nepriateľom, ktorý bude chcieť jedného dňa Alfu
pripraviť o jeho ťažko získané pozície. Štát a národ sú JEHO, len JEHO.
Navždy. S každým takýmto hadom sa poráta. Schytil telefón a pre Stelu
napísal krátku správu: „Čaká ma ťažká noc. Drž mi palce.“ Potom sa však
zarazil a správu vymazal. Určite by sa o neho strachovala celú noc a to on
nechcel. Radšej nech si v noci v pokoji pospí.

V stanovený čas sa Alfa otočil, ukazovákom pravej ruky urobil vo
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vzduchu malú vrtuľu na znak svojim mužom že je čas ísť a nasmeroval si to
k pripraveným džípom. Bola pokojná, jasná sobotná noc. Podniky svietili
a hrala v nich hlasná hudba. Alfa sedel na zadnom sedadle auta a vnímal
útržkovité zvuky rôznych hudobných štýlov ktoré sa mu miešali ako akýsi
paranoidný sen. Trojica vozidiel jeho skupiny sa dostala na okraj mesta.
Stála tam veľká hacienda, z ktorej sa taktiež do okolia šírila hlasná hudba.
Autá zastavili opodiaľ v prítmí a Alfa stavbu chvíľu pozoroval v duchu
si prehrávajúc celú akciu. Mohol možno ostať v bezpečí svojho vládneho
komplexu a mať len zapnutú vysielačku, ale to by bola nuda. Vždy sa chcel
zúčastňovať veľkých akcií osobne, byť v prvých líniách, viesť svoje vojsko.
Tak je teda tu. Spoza domu začali strieľať ohňostroje. Ten šašo sa musí
mať naozaj rád (chce sa predviesť novej frajerke), keď si dopriava takéto
oslavy – prebehlo Alfovi mysľou. On sám si na podobné hlúposti nikdy
nepotrpel. Svetlá ohňostroja sa po oblohe rozlievali ako dáke prežiarené
vodopády svetla. Alfa vyčkával, aby doprial pánovi guvernérovi posledné
chvíle radosti zo života. Až sa mu ten zradca dostane pod ruky, čaká ho
už len peklo a pomalá smrť v špinavej a vlhkej cele. Švédske stoly, ktorými
sa teraz napcháva, mu budú pripadať ako sen, ktorý sa azda nikdy ani
neudial. O to sa Alfa postará.

Poklepal spolujazdcovi šoféra na rameno. Ten kývol na šoféra a vydal
cez vysielačku rozkaz. Šlo sa do akcie. Autá zrýchlili a pološmykom
zastavili pred bránou, kde stáli ochrankári. Alfovi muži vyskočili z áut
a tasiac samopaly im prikázali, aby bránu otvorili. Tí po krátkom strnutí
ihneď uposlúchli. Muži znova nasadli do svojich vozidiel a štrkovou cestou
sa dostali až ku dverám samotnej haciendy. Tie im už ochrankári
veľkodušne otvorili sami od seba. Alfa teda vkročil do budovy v sprievode
svojich ozbrojencov. V pravej ruke zvieral svoju deväť milimetrovú pištoľ,
ktorú si medzitým vytiahol z puzdra. V svetlom prežiarenej budove sa
rozliehali zvuky violončela. Hlboké tóny nástroja akoby podfarbovali
situáciu, uprostred ktorej sa Alfa nachádzal.

Skupinka mužov v dlhých čiernych kabátoch vošla do hlavnej sály,
kde sa zabávalo množstvo hostí. Dospelí väčšinou nemotorne tancovali,
alebo sa rehotali pri dlhých radoch jedlom preplnených stolov, kým deti
sa kde tu naháňali a vystrájali. Alfu a jeho ľudí si z mierne podnapitých
hostí nikto nevšimol. Len jeden chlapec ho zbadal a civel na neho akoby
pochopil, že sa deje niečo nedobrého. Alfovi muži sa rozostavili do rohov
sály, zatiaľ čo on sám si to nasmeroval priamo do jej stredu, kde za ťažkým
dubovým stolom sedel zabávajúci sa oslávenec, ktorý ho stále vôbec ani
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nespozoroval. Bol otočený do opačnej strany a niečo vehementne
vysvetľoval jednému z hostí.

Alfa schytil jednu stoličku a postavil ju pred stôl. Vyliezol po nej až
na ten stôl ako po schodíku. Stojac na stole plnom jedla, dvihol pravú
ruku so zbraňou nad svoju hlavu a tri krát vystrelil do vzduchu.

V sále sa ozval škrekot vyľakaných hostí. Alfa stál na svojom
vyvýšenom mieste a s potešením sa pozeral na apokalypsu pod sebou. Po
chvíli hlasy ustali a nastalo mrazivé ticho. Čas prehovoriť. „Ctené dámy,
vážený páni,“ začala Alfa, „ospravedlňujem sa vám, že som tu takto vtrhol.
Avšak – verte mi – mal som svoje dôvody. V skutočnosti som prišiel za
svojim starým priateľom a verným zamestnancom Národnej banky.“ Alfa
sa ku guvernérovi otočil, aby mu mohol vidieť priamo do tváre. Jeho ksicht
bol bledý ako sadrová busta. „Ak vám to nebude vadiť,“ pokračoval opäť
do davu, „na pár dní si ho požičiam. Potrebujem s ním prebrať určité
záležitosti. Ale potom vám ho vrátim, to vám sľubujem.“ Ku šéfovi
Národnej banky podstúpili Alfovi muži a odviedli ho zo sály. Sám
prezident sa ešte naposledy pokochal zamrznutými pohľadmi pred chvíľou
bezstarostne sa zabávajúcich hostí a potom zo stola zoskočil. Šiel pomedzi
ľudí pokojne a vyrovnane, z ich očí sršala hrôza, ich strach by vycítil na
kilometre. Je skvelé byť neobmedzeným vládcom – preblyslo mu hlavou.

XIII.

Noc dlhých nožov dopadla nad očakávanie dobre. Podľa predbežných
správ dostali Alfovi muži päťdesiat jeden ľudí, zväčša vysokých štátnych
funkcionárov, ktorí sa z nejakého dôvodu dostali na tajný zoznam
nežiaducich osôb. Dvaja spáchali samovraždu, keď zistili, že Alfovými
chápadlám neuniknú a trom sa podarilo kamsi skryť. Tie potkany škodiť
už aj tak nebudú, tešil sa Alfa.

Stále mal chuť oslavovať, aj keď už prešlo niekoľko dní od akcie
a všetci ostatní už boli z osláv unavení. Nechcel však piť. Alfa pozeral
z okna svojej prezidentskej pevnosti na matnú siluetu rozľahlej budovu
nachádzajúcu sa na protiľahlom kopci, ktorá kedysi bývala parlamentom
republiky. Zatúžil sa tam ísť pozrieť. Peši, trochu sa prejsť po čerstvom
vzduchu. Šiel teda osamote, ale nablízku boli vždy dve autá s najmenej
piatimi gorilami, ktoré na neho dávali pozor. Mocní muži mávajú zväčša
nemálo nepriateľov a niekto by ho aj napriek tme mohol na ulici spoznať.
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Jednotlivé uličky však boli takmer ľudoprázdne, pravda, až na pár
podnapitých zhýralcov. Pouličné lampy svietili akosi smutne, akoby tým
svojsky protestovali proti posledným udalostiam. Alfu tá opustenosť
sprvu trochu zarazila, ale nakoniec to zvalil na ducha doby. Žije v smutnej
dobe.

Konečne sa dostal až pred budovu bývalého parlamentu. Ponorená
v tme, bez jediného svetielka, mu pripadala ako vrak Titaniku na dne
oceánu. Vošiel dnu. Temnota miestností ešte nedávno plných boháčov
a mocných tejto krajiny mu naozaj pripomínala nešťastnú loď na dne
ľadového oceánu. „Rozsvieťte svetlá, prosím!“ prikázal svojim temným
strážnym anjelom potichu sa plaziacim za ním. Chodbu po chvíli skutočne
rozžiarili desiatky lámp, až musel sklopiť svoj zrak. Titanik sa opäť vynára
na povrch! – preblyslo mu hlavou. Prechádzal drevenou chodbou
s výjavmi z dejín národa. Jedna maľba zachycovala obdobie, kedy do
krajiny prišli prví kresťanskí misionári. Potom nasledoval výjav mocného
stredovekého kráľa sediaceho na svojom tróne. „Zdá sa, že časy sa
opakujú,“ zamrmlal si spokojne. Avšak nasledujúci obraz predstavoval
výjav smrteľného moru, ktorý pokryl krajinu ako temná plachta.
Množstvá ľudí ležali na zemi s veľkými opuchmi na pokožke, niektorí sa
im snažili pomôcť, niektorí sa v hnuse odvracali. Jedno malé dievčatko
plakalo za svojim otcom, ktorý už bol viditeľne po smrti. „Už dávno mali
túto ohavu zničiť,“ rozzúril sa Alfa, v hneve zvesil obraz dole a mlátil s ním
o protiľahlý stolík tak dlho, až kým z obrazu neostal len spodný rám.
Histórie už mal akurát tak po krk. Zrýchleným krokom sa potom vydal až
k veľkým dreveným dverám ktoré tak dobre poznal. S vŕzaním ich otvoril
a vstúpil dnu. Ocitol sa v hlavnej rokovacej sále parlamentu, kde zvádzal
toľko bojov. Po jeho ľavej ruke bol rečnícky stolík a po pravej zas
poslanecké lavice. Rozbehol sa hore k miestam, kde sedával so svojím
priateľom Betou. Došiel až tam. Na stolíkoch sa stále leskli ich menovky
Maximilian Kain a Daniel Franc. Sadol si na svoje miesto a predstavoval
si, že vedľa neho sedí jeho starý známy. Beta by mu najprv vyrozprával
všetky aktuálne novinky, vysvetlil ekonomickú situáciu a potom by spolu
snívali o novom lepšom svete, tom, ktorý napokon aj dosiahli! Alebo nie?
Alfa chvíľu zaváhal. Ale iste, že áno. Nepriatelia národa sedia pekne pod
zámkom, krajina sa oslobodila od paktu Brusel-Washington a o svojej
ochrane stále rokuje s veľkým spojencom z Východu. Len to treba všetko
dotiahnuť do konca.
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XIV.

Čakal na ňu netrpezlivo. Tam na stole v pracovni na neho ležala celá
hŕba papierov, na ktoré keď si pomyslel tak ho striaslo. Teraz však jeho
myseľ okupovala len ona. Myslel na ňu keď hlboko v noci keď zaspával, jej
tvár mu občas preblysla pred očami uprostred prácou nabitého dňa, len
tak, akoby nič. Túžil sa s ňou milovať avšak väčšinu času si želal, aby bola
proste pri ňom a potešovala ho svojou žiarivou energiou. V tom sa otvorili
biele pozlátené dvere rozľahlého sálu a za nimi stála ona. „Stela!“ vykríkol
rozradostene a hneď sa k nej aj ponáhľal. Prekvapilo ho, že namiesto
milého ženského úsmevu na neho hodila akýsi ustráchaný, skoro až
nenávistný pohľad. Čakal, že sa rozbehne smerom k nemu, no ona ostala
stáť na mieste s prekríženými rukami a chmúrnymi výrazom.

„Stela, som taký rád, že ťa vidím, ako… ako sa máš?“
„V stredu večer si prišli tajní po môjho svokra,“ rozhovorila sa so

slzami v očiach. „Kamsi ho odvliekli a od tej doby sme o ňom nepočuli.
Max, povedz, že je nažive, je to dobrý človek!“

„Takýmito vecami sa ja nezaoberám, to má na starosti ministerstvo
vnútra,“ zaklamal zarazený Alfa. „Ale ak chceš, tak sa na to osobne
pozriem.“

„To by som ti bola veľmi vďačná.“
Následne sa ju snažil pohostiť, rozprával jej rôzne anekdoty zo života

v najvyššom kresle, pochválil sa reformami, ale nič ju nezaujímalo, na
všetko len odovzdane prikyvovala. Vlastne sa na neho už ani nepozrela.

„Stela, čo sa deje?“ opýtal sa napokon mierne zúfalý Alfa. „O svojho
svokra sa nemusíš báť, zajtra bude doma, to ti sľubujem.“

„Nejde len o to,“ odvetila. „Tretina ľudí v našom meste prišla o prácu,
podniky nedokážu nič predať a tak sa ani nevyrába, navzdory TVOJIM
sľubom, že sa všetci budeme mať lepšie.“

„Je to len prechodné obdobie…“
„Kým to tvoje prechodné obdobie skončí, tak všetci pomrieme od

hladu!“ vyhŕkla Stela.
„Tak čo mám potom podľa teba robiť, ha? Ľuďom sa to povie, „urob

toto takto, toto zas takto…“ Pravdou je, že politika je ako domček z karát.
Každá jedna vec súvisí s druhou. Nemôžem vybrať jednu kartu a očakávať,
že moja stavba ostane stáť. Spadne. Starý režim som zničil, aby som nastolil
nový, spravodlivejší, ale prekopať celý spôsob vládnutia, oslobodiť našu
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krajinu z pazúrov nepriateľa, na to treba proste čas. Všetko bude dobré,
uvidíš,“ začal ženu hladiť po jej vlasoch.

„Tomu už nikto neverí, Max.“
Alfa na ňu hodil zlostný pohľad. Takže už aj ona je proti nemu. Teraz,

keď už je transformácia takmer na dosah! Požiadala ho, aby ju nechal ísť
a on nenamietal. Vlastne sa tomu potešil.

XV.

Alfa sedel za svojim veľkým dubovým stolom a pred ním ležal hrubý
štós papierov s názvom „správa o nepriateľskej podvratnej činnosti.“ Boli
v nej neuveriteľné veci o tom, ako sa západné štáty pokúšajú narúšať
bezpečnosť jeho vlastnej krajiny a podkopávať tak režim, ktorý nastolil.
Predvolal si ministra vnútra a šéfa tajnej služby.

„Je to naozaj až také zlé?“ zaznela prezidentova otázka keď sa všetci
traja usadili za útulným konferenčným stolíkom v jednej z prezidentských
pracovní.

„Rozťahujú sa tu ako vši, je jasné, že naše bezpečnostné zložky
potrebujú zvýšiť svoje kapacity,“ odvetil zaraz šéf tajných. Alfa prikývol
a pohľadom preletel na ministra vnútra

„Na zahraničnej špionáži nie je nič až tak výnimočného, robia to
všetky krajiny,“ poznamenal pokojným hlasom. „Náš ruský spojenec sa
do západných krajín mieša neporovnateľne väčším spôsobom. Západniari
narobia trochu povyku, ale potom sa situácia opäť upokojí. Navrhoval by
som teda učiniť nejaké prehlásenie, pár ich veľvyslancov poslať domov
a naďalej kontrolovať situáciu z diaľky, aby im príliš nenarástli krídla.“

„Aký je váš názor na prípadné zvyšovanie stavov bezpečnostných
zložiek?“

„Myslím, že naše bezpečnostné zložky si robia prácu dobre,“
odpovedal minister vnútra. „Už teraz sú trojnásobne väčšie ako za starého
režimu. Myslím, že by sme mali začať dávať viac energie na naštartovanie
ekonomiky. Naše firmy prišli o svoje zahraničné vedenia a odbytiská.
Nové národné vedenia evidentne nevedia, čo majú robiť, lebo títo ľudia
nikdy neriadili takto veľké podniky.“

„Pane,“ ozval sa naliehavo šéf tajnej služby, „samozrejme, že by sa
mali bezpečnostné zložky naďalej zvyšovať kvôli ich vlastnej efektivite.
Ani so súčasnými podmienkami nie sme schopní plniť všetky úlohy, ktoré
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sú nám z novej ústavy dané. Nedokážeme celodenne sledovať všetky
stanovené subjekty, odkrývať a zatýkať nepriateľov štátu…“

„Koho ešte chcete zatýkať, keď už ste do cely poslali polovicu
národa?!“ vybuchol minister. „Toto je choré, aby mala tajná služba väčšie
právomoci než ministerstvo pod ktoré spadá. Máme iné problémy ako
vašich všadeprítomných nepriateľov: nezamestnanosť u mladých je
takmer šesťdesiat percent, oni žiadne západné peniaze nepotrebujú, aby sa
začali búriť. Treba im dať prácu a nie ich stále byť obuškami po hlave.“

„Dávaj si pozor, čo hovoríš, minister,“ triasol sa šéf tajných. „Naši
nepriatelia majú chápadlá až na najvyšších poschodiach politiky.“

„To by stačilo!“ vložil sa do debaty napokon Alfa. „Všetko so všetkým
súvisí. Tajní dostanú, čo si žiadajú, ale naposledy. Už o vás nechcem ani
počuť, nech za vás hovoria vaše výsledky. Zatiaľ žiadne nevidím, okrem
toho, že máme plné väznice, ktoré si na seba nezarobia ani cent!
A ekonomika ide do hája. To, že ste štátnu správu zbavili nepohodlných
ľudí, je pekné, ale dnes to už proste nestačí. Musíme vymyslieť niečo, čo
masy trochu upokojí.“

+ + +
Cŕŕŕn, cŕŕŕn, zazvonil v noci budík, takže rozospaté Alfu trhlo.

„Áno?“ ozval sa. Hlas na druhej strane bol naliehavý. Bol to minister
obrany.

XVI.

Alfa opäť raz po dlhej dobe predstúpil pred kamery. Kameraman začal
na prstoch odpočítavať čas do zahájenia vysielania až napokon ukázal na
prezidenta prstom, čo značilo, že prístroje bežia.

„Vážení spoluobčania,“ začala hlava štátu, „vojenský radar na juhu
našej krajiny bol včera v noci napadnutý a na niekoľko hodín obsadený
nepriateľským komandom. Jeho obsluha, piati muži, bola na mieste
povraždená a diverzanti nechali na mieste odkaz – malú vlajočku
susedného štátu. Ide o bezprecedentný útok na našu krajinu, na ktorý
musíme odpovedať vojenskou silou. Nariadil som dnes preto všeobecnú
mobilizáciu mužov vo veku 18 až 35 rokov. My nechceme vojnu, no
podobné provokácie na našom vlastnom území nestrpíme. Z minulosti
dobre vieme, že náš južný sused neraz ohrozoval našu samostatnosť
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a spôsob života. Požiadal som preto nášho veľkého spojenca z Východu
o pomoc. Bolo nám prisľúbená nemalá podpora – a to aj vojenská.

Len čo sa kamery vypli, ponáhľal sa Alfa do zvláštnej operačnej
miestnosti, kde už na neho čakalo niekoľko vysokopostavených
vojenských činiteľov spolu so šéfom tajných a ministrami obrany a vnútra.
Velitelia ukazovali prezidentovi na mape strategickú situáciu a naliehali
na neho, aby vydal taký a taký príkaz. Šéf tajných aj minister obrany s nimi
súhlasili.

„Pane, mne sa to nepáči,“ ozval sa napokon aj minister vnútra, čím na
seba strhol všetku pozornosť. „Náš južný sused má možno autoritatívneho
vládcu, ale jeho krajina technicky stále spadá do bloku demokratických
štátov podporovaných USA…“

„Nemáme sa čoho báť,“ oponoval Alfa, „veď s nami je ruská strana.
Za dve hodiny mám mať stretnutie s ich veľvyslancom, ktorý sa vráti
z konzultácií z Moskvy.“

„To tu naozaj chceme tretiu svetovú vojnu?!“ vybuchol minister
vnútra.

„Prestaň Patrik,“ chytil sa slova šéf tajných, „Američania, aj Brusel sa
na toho autoritárskeho šaša zhlboka vyserú, to ti môžem povedať. Budú
len radi, keď sa zbavia takého členského štátu aj s jeho vodcom a ešte si
nad ním umyjú ruky falošne tvrdiac, že robili čo mohli.“

Alfa prikývol. Je to risk, ale dobre vyvážený. Nechať si ujsť takúto
príležitosť a nepripojiť k svojej krajine nejaké územia navyše by bolo
trestuhodným premárnením osudovej chvíle. „Súhlasím so šéfom
tajných,“ povedal napokon stroho. „Na nepriateľskú provokáciu musíme
odpovedať, inak by sa mohli podobné incidenty opakovať vo zvýšenej
miere a to by mohlo ešte len viesť k vojne.“

Po porade sa prezident na chvíľu vybral do svojej súkromnej
pracovne. Požiadal chyžnú, aby mu urobila zázvorový čaj a pohodlne sa
usadil vo svojom kresle. Zámerný nepriateľský útok na bezvýznamný radar
bola pre neho taká šťastná náhoda, že jej nemohol ani uveriť. Konečne
sa začínajú veci obracať k lepšiemu! Pozrel na malý obraz seba a svojho
zosnulého priateľa ešte zo študentských čias. Ach, keby tu len teraz bol
a radil by mu v ťažkých dňoch. Potom však Betu obvinil, že odišiel a nechal
ho v tom sám, a obraz s hlasným buchotom zhodil zo stola.

XVII.
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Do zbrane bolo povolaných 300 tisíc vojakov, ktorí v momente
vydania rozkazu nasadli do svojich nákladiakov, transportérov a tankov
a zo všetkých kútov krajiny sa hrnuli smerom na juh. Do zálohy boli
povolané ďalšie tisíce ľudí.

Alfa sedel vo svojej pracovni a znova sa prechádzal tabuľky s počtami
vojakov, zbraní a výstroje, keď spoza dverí u sekretárky započul nejaký
lomoz. O malú chvíľu vtrhol do jeho kancelárie minister vnútra. Prezident
na neho prekvapene civel.

„Pane, musíte to celé odvolať,“ naliehal minister.
„Nechápem, prečo by som mal niečo takého v takto neskorej fáze

urobiť,“ oponoval Alfa.
„Toto vojnové dobrodružstvo nás zničí, pre pána, či to nevidíte? Za

nepriateľom stojí celá západná pologuľa!“
„A za nami tá východná. Navyše, aj podľa šéfa tajných sa Západ za

nášho južného suseda nepostaví, ich prezident sa zdá byť Washingtonu
trochu moc autoritatívny.“

„Čo väčšie súvislosti?“ nenechal sa odbiť minister.
„Väčšie súvislosti? Nič takého neexistuje, milý Patrik. Sme len my,

náš susedný štát a problém, ktorý spolu máme.“
„Nechápem, prečo vám tak strašne ide o túto vojnu, pán prezident.“
„Berieme si späť len to, čo nám bolo pred dávnymi storočiami

ukradnuté… a už, prosím, choďte. Za necelých štyridsať minút ma čaká
stretnutie s ruským veľvyslancom.“

Minister vnútra bez slova odišiel a zabuchol za sebou dvere.

Ruský veľvyslanec, malý, guľatý a veselý mužík, s Alfom vo všetkom
súhlasil. Otcovsky ho napomenul, aby bol vo svojich krokoch rozvážny
a opatrný, no prízvukoval, že jeho krajina bude verne stáť ako strážny
anjel nad svojim chránencom, priateľom a spojencom, a v prípade potreby
mu kedykoľvek príde na pomoc. „Váš nepriateľ je aj naším nepriateľom,“
zopakoval hneď niekoľko krát.

Tej noci bolo v tajnom podzemnom bunkri neďaleko prezidentského
hradu rušno. Postupne sa okolo veľkého stola usadili všetci najdôležitejší
činitelia štátu. Nechýbal ani minister vnútra a oproti nemu šéf tajných.
Alfa sedel za vrcholom oblého stola. Oproti nemu bola veľká obrazovka,
na ktorej bola znázornená mapa postupu vojsk a na ktorej tiež preblikovali
rôzne čísla a ukazovatele o počte a sile tej a tej jednotky. V miestnosti bola
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dusivá atmosféra a mrazivé ticho. Všetci sedeli strnulo, len šéf tajných
sa na stoličke otáčal, akoby sa už nevedel dočkať nadchádzajúcich chvíľ.
„Zahájte operáciu Jarná búrka,“ zahlásil prezident do mikrofónu, na čo sa
ozvalo len strohé „rozkaz!“

Malé červené bodky na obrazovke sa dali do pohybu. Alfa sa modlil
ku všetkým starým božstvám, prosiac ich o pomoc a vedenie v tejto ťažkej
chvíli. Nemal pochýb o tom, že do týždňa bude vládcom ďaleko väčšieho
územia, ako tomu bolo do teraz a že jeho sok z juhu sa stane jeho vazalom
a „priateľom.“ Bodky postupovali vpred ako šíp celú noc. Nepriateľ bol
buď zaskočený, alebo nepripravený. Možno oboje. Veliteľ tankovej divízie
hlásil, že prišiel o šesť tankov z tridsiatich, ktorými disponoval, z čoho štyri
boli zničené a dva sa pokazili, čo boli prijateľné straty. U pechoty
a delostrelectva to bolo obdobné.

Po chvíli vyšiel Alfa von na chodbu, kde bol predsa len prijateľnejší
vzduch, aj keď v hlavnej veliteľskej sále bolo hneď niekoľko vetrákov.
Potreboval sa trochu poprechádzať tam a späť, striasť zo seba určité
nepríjemné napätie. Nadránom sa vojsko zastavilo, aby preskupilo svoje
sily, unavené jednotky poslalo do tyla a na čelo postavilo čerstvých
vojakov, ktorí sa už nevedeli dočkať nasadenia v ostrom boji. Aj keď
doposiaľ šlo skôr o lov líšok, než skutočnú vojnu. Prezident si dal ihneď
urobiť rýchly prieskum verejnej mienky, z ktorého vysvitlo, že sa u časti
obyvateľstva stal opäť populárnym politikom a u skalných bola ešte
obľúbenejší ako pred prevratom. „Áno, cudzie nechceme, svoje si
nedáme,“ pousmial sa figliarsky.

XIII.

„Vážení poslucháči. Dnes máme na rádiu Slobodná Európa
výnimočného hosťa. Je tu spolu s nami váš exilový prezident, ktorému
sa podarilo zázračným spôsobom utiecť do zahraničia za pomoci pár
lojálnych vojakov potom, čo sa moci vo vašej krajine zmocnil tyran
a autoritár Maximilian Kain, ktorý sám seba prehlásil za doživotného
vládcu.“ Alfa sa pri počúvaní týchto slov zamračil.

„Pán prezident by vám chcel povedať niekoľko slov k aktuálnej
situácii vo vašej krajine.“ V rádiu zaprašťalo, na čo sa ozval Alfovi dobre
známy hlas starého politika. „Moji ctení spoluobčania,“ začal exilový
prezident, „prihováram sa k vám už po niekoľký krát, no dnes je môj odkaz
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naliehavejší, ako kedykoľvek pred tým. Na našom hrade, symbole našej
štátnosti, histórie a národnej hrdosti, sedí nepriateľ. Je to tyran a trýzniteľ
nášho ľudu a podľa toho sa tam aj zabarikádoval. Tvrdí, že chce pre vás
len mier a dobro, no namiesto toho vám prináša vojnu a zlo. Ste si vedomí
toho, že pod jeho zástavou vediete útočnú, nespravodlivú vojnu? Ste si
vedomí toho, že pozatváral do pracovných táborov vašich susedov,
blízkych a známych, len preto, že s ním nesúhlasili? Do uší sa mi dostalo
toľko správ o väznených kňazoch, ktorí sa „previnili“ len tým, že
uposlúchli výzvu pápeža a verejne pred týmto mužom varovali, sa
čudujem, ako to vôbec môžete dopustiť. Náš národ bol kedysi
mierumilovný, bohabojný a v zahraničí obľúbený. Čo sa s ním stalo? To
nám ako lekcia naozaj nestačilo viac ako pol storočie útlaku – od
štyridsiatych rokov až po pád berlínskeho múru?! Naozaj sme naveky
odsúdení opakovať stále dookola tie isté chyby? Zmužme sa už konečne,
ukážme, že my takí nie sme. Vyzývam vás preto, odvráťte svoje zbrane
od nevinných a postavte sa skutočnému nepriateľovi, kým nie je neskoro,
kým má s vami slobodný svet strpenie! Varujem vás, moji drahí
spoluobčania, toto nedopadne dobre, žiadnu veľkú stredovekú ríšu
neobnovíte. Verím, že na konci dňa sa dobrý pán Boh opäť raz nad naším
národom zmiluje. Ale do tej doby si môžeme sami sebe spôsobiť ešte veľa
rán, utrpenia a bolesti. Musíme nepriateľa vyhnať z hradu, čím skôr tým,
lepšie. Ďakujem za pozornosť a dovidenia nabudúce. Snáď to bude za
krajších dní.“

+ + +
Po piatich dňoch rýchlej vojny sa Alfové vojská zastavili. Pripojil si

ku svojej krajine takmer 12 tisíc kilometrov štvorcových, čím zaznamenal
fenomenálny úspech. Gratulácie mu prichádzali zo všetkých strán. Len
minister vnútra bol stále akýsi zatrpknutý. Prezident uvažoval, že ho
v dohľadnej dobe vymení. Asi za súčasného šéfa tajných. Na dobytých
územiach sa začal nový poriadok. Tamojší obyvatelia boli nútení začať sa
učiť novému jazyku a novým mravom, v prípade že odmietali, mali buď
odísť, lebo by im inak hrozili represálie. Šéf tajných napríklad navrhol
odoberanie detí na prevýchovu.

Alfa po prvý krát od svojho nástupu počul, ako mu davy vonku
spontánne prevolávajú slávu. Keď sa pozrel von z okna uvidel bannery
s nápismi ako „Náš milovaný prezident,“ „Otec národa,“ či „Obnoviteľ
ríše,“ čo ho napĺňalo obrovskou pýchou na všetko, čo vykonal. Škoda, že
to nevidí Beta. Ale vo Valhale mu je iste dobre. Áno, obnoví starobylú
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ríšu, sami bohovia si to želajú. V učebniciach dejepisu nebude o ňom
zmienka ako o nasledovníkovi moderných prezidentov, ale ako o dedičovi
starých kráľov, ktorí pomreli už pred tisíc rokmi. To je on, Alfa. Pravda,
mal trochu obavy, či mu to v zahraničí prejde, ale šéf tajných ho ubezpečil,
že ruský strašiak je pre Brusel s Washingtonom dostatočným dôvodom
nemiešať sa do vecí, do ktorých im nič. A ten malý nechutný chlapík sa od
nástupu do svojej funkcie ešte nemýlil. Západní diplomati síce štekali, ale
kvôli rozhádanosti ich vlád boli bezzubí a nerozhodní ako vždy.

Raz v noci zazvonil prezidentovi červený telefón. Síce to nebolo
dobré znamenie, ale niekoľko krát počas bojových operácií sa to už stalo.
Alfa zodvihol. Na druhej strane sa ozval preľakaný hlas ministra obrany .
„Pane, máme zlé správy: USA, Británia, Francúzsko a Nemecko nám dali
ultimátum. Ak do troch dní nestiahneme svoje vojská z územia susedného
štátu, vyhlásia nám vojnu.“

Alfa ani nemukol.

XIX.

„Ako to myslíte, že ste s takouto variantou ste ani nepočítali?!?“ hučal
Alfa ako rozzúrený býk na šéfa tajných, ktorý stál tak pokojne, že až
samotného prezidenta to zarazilo.

„Správy od našich agentov v západných vládach nám naznačovali, že
si kapitalisti nedovolia vyhlásiť vojnu ruskému chránencovi. Hovorili, že
medzi veľmocami existuje akési status quo a že západ je ochotný vzdať
sa obrany južného suseda za ústupky v latinskej Amerike. Autoritára na
svojej periférii už – podľa týchto správ – nehodlali naďalej trpieť.“

„Čo mi to tu trepete za nezmysly?! Tí vaši agenti sú buď totálne tupí,
alebo už dávno prebehli k nepriateľovi. Neviem, čo z toho je horšie.“

„Musíme začať so Západom rokovať,“ opatrne navrhol šéf tajných, „a
v prípade, že nebude iného východiska, musíme počítať aj s možnosťou
taktického stiahnutia sa.“

„To nikdy neurobím! Nikdy sa nevzdám SVOJICH území. Nikdy!“
vrieskal Alfa. „A už stadiaľto vypadnite. Toto všetko je vaša vina!“

Alfa sedel na priečelí svojho hradného komplexu a pozeral sa na
oblohu. Bolo na nej miliardy a miliardy hviezd. V skutočnosti ich je viac
ako zrniek piesku na celej Zemi. Fajčil cigarety, jednu od druhej, čo nerobil
už od výšky. „Si tam, Bože?“ spýtal sa, no nedostávalo sa mu žiadnej
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odpovede. Alfa zatúžil vzniesť sa medzi tie hviezdy. Niekam veľmi ďaleko
od tohto pekla tu na Zemi, ktoré on sám vytvoril. Peklo ho aj tak vždy
lákalo viac, ako nudné nebo. Bolo zaujímavejšie, tajomnejšie, končili
v ňom veľkí revolucionári a vojvodcovia, ľudia, ako bol on. V nebi tam je
tak matka Tereza a všetci tí sladkí cirkevníci. Nebo sa mu vždy hnusilo.
Teraz po ňom však zatúžil. Po jeho pokoji a bezstarostnosti o tento svet.
Chcel by sa tam ísť pozrieť, pretože peklo ho začalo desiť – prvý krát v jeho
živote. Ešte nikdy pred tým necítil strach, určite nie takýto. Obchádzala ho
bližšie nedefinovateľná, neuchopiteľná hrôza, akoby sa už na neho chystal
celý svet, pripravený hostiť sa na jeho mŕtvole. V duchu videl tú hostinu.
Americkí a britskí diplomati, demokrati z jeho vlastnej krajiny – na čele
so zosadeným bývalým prezidentom – ich ústa zafúľané od krvi, všade
samý rehot, oslavné tance a spevy, že to „demokracia“ – nič takého pritom
neexistuje – opäť dokázala. Znova porazila ďalší jej nepriateľský režim,
napriek tomu, že jej toľkí prorokovali záhubu…

„Pán prezident!“ vyrušil Alfu hlas jedného z jeho podriadených.
„Spojené Štáty, Británia, Francúzsko a Nemecko nám oficiálne vyhlásili
vojnu.“

+ + +
„Milí spoluobčania,“ začal rozprávať Alfa do kamery

v provizórnom hradnom štúdiu. „Ako už iste viete, nachádzame sa v ťažkej
situácii, pretože nám päť zahraničných nepriateľských mocností vyhlásilo
vojnu. Hovoria, že sme vojnovými zločincami, ktorí porušili
medzinárodné mierové zmluvy… Nebola snáď naša krajina napadnutá ako
prvá? Nebol snáď prepadnutý náš vysielač? Pozabíjaní naši ľudia? Veď aj
keď Američanov napadli v Pearl Harbore, tiež neváhali konať. Ich
počínanie bolo legálne a naše nie? Ako vždy v minulosti, aj tento krát
používajú dvojitý meter.

My sa ich špinavými hrami ale nenecháme zastrašiť! Budeme
odhodlaní stáť a brániť náš spôsob života. A veríme, že naši spojenci
Rusko, Čína, či Irán, keď uvidia naše odhodlanie a súdržnosť v túto temnú
hodinu, nám prídu na pomoc. Preto vás vyzývam do zbrane. Poďme
spoločne brániť našu vlasť!“

O niekoľko hodín už lietadlá spojencov bombardovali niekoľko
Alfových strategických tovární. Posielal diplomatické prosby na všetky
strany, no nikto sa neozýval. Ľud sa začal búriť. Prezident vyzýval na
súdržnosť, ale zdalo sa, že ho nikto nepočúva. A pritom to všetko bola vina
generality a hlavne toho skunka, šéfa tajných. To oni ho povzbudzovali
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k invázii do susedného štátu, namiesto toho, aby ho varovali, aké dôsledky
to môže mať. To oni ho presvedčili, že Washington a spol. nezasiahnu a tí
teraz bombardujú jeho mestá. Ako chodil sem a tam vo svojej prázdnej
pracovni, všetko jeho zloba sa obrátila najmä na šéfa tajných. „Ten malý
prekliaty trpaslík,“ hundral si dookola. Votrel sa Alfe do priazne, keď sa
stal mocným a on, hlupák, ho počúval. Bral ho za priateľa – podobným
ako bol neborák Beta – aj keď šéf tajných túžil len po hodnostiach. A kto
vie, možno už spriada plány aj po tej najvyššej. Tajne rokuje so západnými
spojencami, ako im vydať Alfu, pričom on sám by sa za ich podpory stal
prezidentom. Zaiste ten diabol chystá nejakú pascu, možno dokonca
prevrat! Ale komu teda veriť, u koho sa pýtať na informácie, ako sa veci
naozaj majú? Alfa zistil, že pri sebe už nemá vôbec nikoho. On to ale takto
nenechá. Bude konať a hneď teraz!

„Okamžite mi sem pošlite šéfa tajných,“ prikázal cez telefónnu linku
sekretárke. Šťúply chlapík o pol hodinu naklusal do prezidentskej
kancelárie. „Čo hovoríte na posledné správy?“ opýtal sa ho Alfa. Šéf
tajných mlčal. „Tak povedzte už konečne niečo!“ zvrieskal prezident, no
odpovede sa stále nedočkal. Šéf tajných na neho civel ako malé vydesené
šteňa trasúce sa pred svojim tyranským pánom. „Je to t-tragické, čo sa
stalo,“ vyjachtal sa napokon hosť, „mali by ste okamžite ujsť z krajiny, ak si
chcete zachrániť svoj život.“

„Ja som to vedel!“ spustil Alfa, „chceš ma zbaviť môjho kresla, čo?
Sám by si sa v ňom najradšej videl.“

„Pane,“ začal opatrne šéf tajných „obaja vieme, čo je toto za hra a že ju
ani jeden z nás nemal nikdy plne pod kontrolou. Ste prezidentom vďaka
mocnejším ako ste vy sám a nie vlastným pričinením. Ak tí chcú vojnu, ak
sa na ňu desaťročia pripravovali, budú robiť všetko pre to aby ju dosiahli
a vy s tým nič nenarobíte. Obaja vieme, že oni ju vždy chceli. Čakali len
na vhodnú príležitosť, kedy budú Západné krajiny dostatočne oslabené
vnútornými nezhodami, tak, ako je tomu dnes “

„Ty malý prekliaty sviniar, pre koho ty vlastne pracuješ?!“ vyštekol
Alfa a schmatol šéfa tajných za krk. Začal ho dusiť. Ruky zvieral silnejšie
a silnejšie, najviac ako vedel. Malý chlapík vytrieštil oči, akoby mu šla
vybuchnúť celá hlava, pričom chrčal ako pes napadnutý besnotou.

„Prestaň, poviem ti, poviem ti…“ syčal šéf tajných, na čo Alfa svoj
stisk zmenšil.

„Využili ťa Max, od samého začiatku ťa využili… nikdy si nebol
slobodný.“
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„Kto ma využil? Kto? Hovor!“
„Tí, čo chcú zničiť starý svet. Tí, čo chcú zničiť kresťanstvo a vyhnať

pápeža… Ty hlupák,“ usmial sa šéf tajných. Zaraz mu hlava ovisla. Bolo po
ňom.

XX.

Všade vládol veľký chaos. Budovy boli vyplienené a zbombardované,
ľudia sa zhlukovali do rôznych malých skupiniek, ktoré medzi sebou
bojovali a vzájomne sa vraždili. Rozzúrené davy fašistov, komunistov
a sfanatizovaných ľudí chytali kňazov a rôzne cirkevné osoby, a mlátili ich
do bezvedomia. V hlavnom meste nezostal nedotknutý ani jeden kostol.
Alfa utekal cez rozvaliny mesta spolu s poslednými dvoma vernými
ochrankármi. Napriek tomu, že cítil hrozný chlad, celý čas len uvažoval,
kam sa skryť a kde nájsť niečo na zjedenie, aby sa dožil aspoň ďalšej hodiny.
A potom ďalšej. Vojna sa rozšírila do celého sveta, takže aj tak nemal kam
utiecť. Ako napokon skončí, netušil, ale vedel, že sa všetko strašne posralo
a nemalú vinu na tom nesie on.

Ako tak bežal od budovy k budove, náhodou narazil v jednom
podzemí na skupinku ľudí. Boli to zväčša starší ľudia, ženy a deti, ale viedol
ich jeden muž – s kolárikom na krku.

Všetci na Alfu prekvapene hľadeli a on hľadel na nich. Potom sa
otočil, že odíde, ale vodca skupinky na neho zvolal, aby počkal. Alfa sa
teda zastavil a nenávistne na neho hľadel.

„Dáte si trochu ryby? Máme tu ešte nejaké drobné zásoby.“ Alfa
zaváhal, no bol tak strašne hladný, že prikývol. Malé kúsky sa ušli aj jeho
chránencom. Niektorí ľudia na neho vyčítavo pozerali a odvracali sa od
neho, no nikto ani nemukol.

„Toto všetko sa deje kvôli vám,“ povedal kňazovi.
„Nerozumiem, čo tým myslíte,“ odvetil hostiteľ.
„Toto všetko sa deje kvôli vám, kresťanom, a hlavne kvôli Katolíckej

cirkvi. Existujú sily, ktoré ju chcú zničiť, vyhladiť aj najmenšiu spomienku
na vaše náboženstvo, a toto je ich finálny útok. Preto sa to všetko deje
a pre nič iné.“

„Pekelné brány cirkev nikdy nepremôžu, sám Kristus nám to
prisľúbil, a my nemáme dôvod neveriť mu,“ odvetil kňaz, na čo Alfa len
pokrčil plecami a vybral sa od tejto divnej skupinky radšej ďalej.
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Alfa zakrývajúc si hlavu kapucňou prechádzal okolo ďalšieho
horiaceho kostola desiac sa o svoj život. Vedel, že ak by ho niekto z ľudí
opäť spoznal, zrejme by ho dav zlynčoval. Po tom všetkom, čo pre nich
urobil! Musí nájsť nejaký úkryt, ale kde? Kde sa skryje, keď po ňom ide
celá krajina, nehovoriac o nepriateľských mocnostiach. Všetci ho majú za
vojnového zločinca. Jedinú spásu, kde by sa mohlo aspoň na čas ukryť
videl u svojej dávnej známej, Stely. Potrebuje chvíľu času, kým sa situácia
neupokojí, aby mohol nenápadne ujsť z hlavného mesta. Niekam na
vidiek, či do hôr, čo najďalej od civilizácie. Inú nádej nemá.

„Je všetko v poriadku, pán prezident?“ spýtal sa ho jeden
z ochrankárov, na čo dostal od nadriadeného najprv nepríčetný pohľad,
no Alfa napokon prikývol.

Ako tak nenápadne prechádzali ruinami zničeného mesta, zrazu
odkiaľsi zaznelo, „aha, to je on, náš diktátor!“ Padli výstrely a najprv jeden,
potom druhý Alfov ochrankár ležali na zemi mŕtvi. Alfa sa strašne
predesil. Už si po neho idú! Tlupy znásilňujúcich a vraždiacich
polodivochov, ktoré ho považujú za pôvodcu všetkého zla na zemi.

V strašnom šialenstve vbehol do jednej z budov a snažil sa ukryť v jej
ruinách. K budove však prichádzali ako dáki zombie ozbrojení potetovaní,
špinaví, ale hlavne rozzúrení ľudia. Zvolávali sa navzájom a hovorili si, po
kom že to idú. Divé zvieratá, ktoré by už ani samých seba nenazvali ľuďmi,
bežali hore zaprášenými schodmi dorozumievali sa, ako ustrážiť všetky
potenciálne únikové východy pričom prevolávali Alfovi smrť držiac
v rukách fakle, tyče a zbrane. „Kain do pekla! Kain do pekla!“hulákali ako
opice a v rozľahlých prázdnych chodbách budovy sa tieto zvuky roznášali
ako dáka obrovská prílivová vlna za bezmesačnej temnej noci.

Alfa už počul zvuky veľmi blízko. Uvedomil si, že sa dostal do pasce:
Bol na vysokom poschodí, odkiaľ nebolo úniku a spodné poschodia boli
obsadené krvilačnými divochmi. Už sa približovali zo všetkých strán. Alfa
si uvedomil, že už nemá nádej na útek. Živého ho nedostanú, to teda
nie. S jeho mŕtvolou nech už si robia, čo sa im ráči. Vytiahol svoju deväť
milimetrovú pištoľ po otcovi, vložil si ju do úst a za približujúcich sa
divých revov stlačil spúšť.

XXI.
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Spustošenú krajinu prikryl mäkký biely sneh. Všetka dovtedajšia
hrôza akoby rázom zmizla. Po snehu kráčali vpred vojaci. Hoci rozprávali
rôznymi jazykmi – francúzsky, taliansky, španielsky, či portugalsky, na
svojich uniformách a zástavách nemali symboly týchto krajín. Vlastne to
ani neboli štyri rozličné spojenecké vojská, ale len jedno, medzinárodné.
A jeho hlavným symbolom bol kríž.
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33

PROLÓG

Sedemnásťročný Max znepokojene kráčal ulicami cudzieho mesta
hľadajúc si prácu. Pozeral výklady, hľadal letáky, listoval inzerátmi, no
ponúk akosi nebolo, už zase vládla kríza. Vošiel do jedného kníhkupectva.
Na oko si prezeral knihy, no v skutočnosti ho mátala len jedna myšlienka
– chce požiadať tunajšieho šéfa o prácu. Urobí čokoľvek, bude robiť len
nočné, nebude pýtať viac než je len minimálna mzda, môže pracovať na
čierno. Konečne zočil akúsi dôležito sa tváriacu ženu s visačkou „Vedúci
predaja.“ To bude ono, preblyslo Maxovi hlavou. Poriadne sa nadýchol
a odhodlane predstúpil k onej dáme. Keď ho zbadala, takmer sa mu
rozklepali kolená. „Dobrý deň,“ oslovil ju, „moje meno je Max a hľadám si
prácu, mali by ste tu niekde v sklade napríklad nejaké voľné m…“

„Už si niekedy predával knihy?“ skočila mu žena do reči.
„Čo prosím?“
„Či už si niekde niekedy predával nejaké knihy?“
„Hmm… zatiaľ nie,“ zvraštil chlapec čelo, „ale budem sa učiť rýchlo,

sľubujem!“
„Je mi ľúto,“ odpovedala mu vedúca predaja. „Hľadáme predavačov

kníh a nie nejakých turistov.“ Potom sa obrátila k jednému zo zákazníkov
a na Maxa sa nepozrela už ani raz.

Noc strávil Max na vlakovej stanici. Sediac zababušený na studenej
železnej lavici nemal ani tak sny, ako skôr akési nočné halucinácie. Videl
sám seba ako kráča uprostred davu ľudí, pričom ho všetci zdravili
a ukláňali sa mu. „Nech žije prezident!“ zneli sálou pokriky. Prišiel k sebe.
Zašmátral vo vrecku a vytiahol niekoľko drobných mincí. „Posledné
peniaze na jedlo,“ zaúpel. „Zajtra už budem vyberať odpadky
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z kontajnerov.“ Rozhodol sa však, že sa tak ľahko nevzdá. Dnes si konečne
nájde prácu, áno, dnes! Chodil od obchodu k obchodu, navštevoval veľké
reťazce, aj malé obchodíky, bol v cestovnej kancelárii, ba aj na hotelovej
recepcii. Nikde ho však nevzali, všade mali plno. Áno, plno. Cudzincov.
Pre mladého Maxa proste neostalo na tomto svete žiadneho miesta.
Všetko zabrali ľudia, ktorých mená nevedel ani vysloviť.

Zotmievalo sa. Max si za posledné peniaze kúpil dva rožky. Jeden
a pol rožka od hladu zhltol takmer bez prežúvania, polovičku si ešte skryl
do kapsy. Rozplakal sa. „Čo len budem teraz robiť? Kam pôjdem? Kto
ma prichýli? Veď nikoho nemám, som len úbohá sirota,“ nariekal. V tom
začul zvony kostola. Zaváhal. Pôjde sa tam pozrieť? Ešte nikdy v žiadnom
kostole nebol. Náboženstvo ho nikdy nejako nezaujímalo a nikto z jeho
okolia ho ani nepraktikoval. Ale možnože by mu miestny farár vedel
pomôcť niečo si nájsť. Väčšina ľudí na omši boli len staré babky, ktoré už
akoby cítili, že sa blíži ich koniec, a tak tam poslušne sedeli, ako kedysi
dávno v školských laviciach. Kňaz bol zďaleka najmladší – teda okrem
Maxa a ešte jedného podivína na protiľahlej strane – avšak jeho kázeň
nestála za nič. Slovo „Boh,“ či „Ježiš“ na počudovanie nespomenul ani raz,
zato o akejsi abstraktnej láske sa rozlieval bez prestania.

Po omši zaklopal Max na dvere sakristie a po chvíli mu otvoril starší
pán s bielym fúzikom – kostolník. Max požiadal o stretnutie s farárom a po
krátkom zaváhaní už stál pred kňazom. „Tak čo chceš,“ vyzval sa ho muž
s kolárikom, „hovor, nemám veľa času, musím si ešte pripraviť kázeň na
zajtrajší pohreb.“

„Mám taký problém, viete… ja… ja…“ zajakával sa chlapec, „som sirota
a neviem si nájsť nikde žiadnu prácu. Chcel som vás požiadať, či by ste mi
nepomohli niečo si zohnať, prípadne mi dali napríklad… napríklad kosiť
trávnik, alebo tak nejako.“

Farár sa na chvíľu zamyslel, no potom pokrútil hlavou a stroho
odvetil, že Maxovi nemá ako pomôcť. Ale že o tri bloky ďalej je katolícky
chudobinec, kde môže stráviť noc a kde mu dajú aj teplú polievku, ak chce.

Potom chlapca vyšupcovali von. Maxa rozzúrilo, že z neho spravili
div nie žobráka. To má sedieť medzi bezdomovcami? „Tak tu ma už nikdy
neuvidíte,“ zavrčal si popod nos a odišiel.

+ + +
„Váš účet, pane,“ podal Max malý biely lístok jednému zo

zákazníkov malej talianskej reštaurácie na okraji mesta. „Vypadáte celkom
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spokojne, z čoho usudzujem, že vám asi chutilo,“ podpichol mladý muž
hosťa.

„Och, áno, áno, ďakujem, ste veľmi pozorný,“ dostalo sa mu
odpovede.

Dnes končila Maxovi šichta už o druhej poobede. Chystal sa na
večernú školu, kde si dorábal maturitu. Tešil sa, že zas na chvíľu vymení
pracovné prostredie za niečo trochu viac intelektuálnejšieho. Dnes bola
sociológia a väčšina študentov zaspávala za lavicami. Avšak Max nie. Jeho
problémy štátu, nezamestnanosti a nespravodlivosti zaujímali. Bol si
vedomý toho, že sa tieto problémy dotýkajú aj jeho minulosti, tragického
osudu ich rodiny, mladšieho brata… Ach, malý Alex! Čo sa s ním len
stalo? Žije vôbec ešte? Max dúfal, že áno, ale obával sa toho najhoršieho.
Z myšlienok ho vytrhla až otázka pani Lehmanovej na to, aké inštitúcie
Európskej Únie existujú…

„Na ten výlet do hôr sa už naozaj veľmi teším, Max. Som rada, že si si
na mňa konečne našiel čas. Niekedy mám pocit, že ma vôbec nemiluješ…“

„Ale Anna,“ chlácholil ju začervenalý chlapec, „vieš, že mám veľa
práce a že… si dorábam školu. Nie je pre mňa ľahké nájsť si trochu voľna,
čas strašne rýchlo letí. Ale všetko voľno, čo mám, darujem tebe.“

„Ja viem a vážim si toho.“
„Vieš, čo je nové?“ začala Anna po chvíli ticha. „Tá moja bývalá

spolužiačka, Lucia, sa ide vydávať v kostole a… chce, aby sme im šli za
svedkov…“

„Anna, vieš predsa, že ja do kostola nikdy nevstúpim.“
„Ale… ale… prečo nie? Len tam budeš hodinku sedieť na lavičke

a občas sa postavíš a občas si pokľakneš, to je všetko.“
„To je jedno, aj tak by si tomu neporozumela. Môžeš odo mňa zažiadať

čokoľvek, ale túto vec nie. A ak ma budeš chcieť tlačiť ku pánbožkárom,
potom bude lepšie, aby sme sa rozišli.“

Anna stíchla.
Max došiel pred dom, kde mal svoj podnájom, pred polnocou. Anna

sa, našťastie, umúdrila a kostoly a podobné blbosti už nespomínala. Večer
teda prebehol napokon vcelku príjemne. On ju utešoval, že sa s ňou,
samozrejme, nechce rozísť a že ju miluje a ona sa mu poddala a túlila do
náručia. Skrátka, pekný večer. Keď si však odomkol dvere do svojej izby,
našiel uprostred nej list položený na holej zemi. Prekvapilo ho to, veď
bolo zamknuté. To sa mu tu niekto vlámal? Zrakom prešiel všetky veci,
no všetko bolo na svojom mieste. Nezmizli mu drobné úspory, čo mal,

ŠTÁTNY PREVRAT

65



ani notebook, a to bolo asi tak všetko, čo mohlo potencionálneho zlodeja
zaujímať. Na obálke listu sa skvel nápis: „AK NECHCEŠ, ABY SA TVOJ
ŽIVOT NAVŽDY ZMENIL, NEOTVÁRAJ MA.“ Max zaváhal. Bol so
svojim životom relatívne spokojný, ale denný stereotyp ho predsa len
trochu nudil. A potom tie otázky? – čo v tej obálke asi je? Ako sa do jeho
izby vlastne dostala? Zdala sa mu byť ľahká, veľmi ľahká. Chytil ju pred
žiarovkou a videl, že na liste papiera je akýsi jednoriadkový kód. Vypadalo
to ako súradnice. Max obálku otvoril. Mal pravdu. Na hárku papiera bol
vytlačený kód predstavujúci nejaké geografické miesto. Ale čo to môže byť
za miesto? Rýchlo si ho vyťukal do Googlu a zistil, že sa nachádza v obci,
kde sa narodil! Od ich rodinnej tragédie tam nebol. Max mal šesť a jeho
brat tri, keď ich rozdelili. Úradníci sociálky ich vzali každého do iného auta
a každé šlo iným smerom. To bolo naposledy čo brata videl… Pôjde tam,
hneď zajtra.

Cesta autom bola dlhá. Čím bližšie Max bol tomu osudovému
miestu, tým silnejší tlak na žalúdku pociťoval. Pár krát dokonca zastavil na
odpočívadle, aby sa len tak prešiel tam a späť, lebo to už nemohol zniesť.
Zvedavosť a des ho však znova rýchlo posadili do auta. Do rodnej dediny
prišiel poobede. Pri pohľade na známe objekty sa ihneď začal rozpamätávať
na útržky z ranného detstva – tam bol obchod, kde mama chodievala
nakupovať. Akurát z neho vychádzala nejaká babička s taškami. Max
nemohol uveriť, že obchodík stále funguje, podobné živnosti v jeho meste
zruinovali veľké reťazce. Tu však dosiaľ žiaden taký nestál. „Zabočte
doprava,“ hlásila neprirodzeným hlasom navigácia. Teraz prechádzal
okolo budovy škôlky, kam ho vodieval otec cestou do práce. Teraz z nej
však bola už len otrhaná haraburda. Max si spomenul na stisk otcovej
ruky, ktorá ho vždy jemne, no isto držala. Nakoniec zastavil pred rodným
domom. Okná boli vymenené, garáž bola postavená úplne nová, rovnako
tak bola vynovená aj strecha. Spoza napoly stiahnutých žalúzií prenikalo
von svetlo. Pozrel na mobil, ktorý mu hlásil, že jeho cesta ešte nie je
u konca. Ďalej ale bude musieť ísť pešo.

Išiel niekoľko stoviek metrov po ťažko schodnej ceste až sa napokon
zastavil pred veľkou železnou bránou. Nápis na nej zlovestne hlásal:
„obecný cintorín.“

Toto miesto bola podľa navigácie cieľom. Max chvíľu nechápal, prečo
ho to zaviedla práve sem, no potom v akomsi delíriu takmer vykríkol: „Ale
veď tu je pochovaný môj otec!“ Od otcovho pohrebu tu ešte nebol. Mladík
si všimol podivnú temnú hmlu ktorá sa držala za bránou cintorína a ktorá
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akoby kopírovala jeho obvod. Zaváhal, či pokračovať ďalej, bolo to akoby
mal vojsť do celkom iného – temného – sveta. Napokon však podišiel
vpred, otvoril bránu začal hľadať otcov hrob. Nebolo to však ľahké, všade
boli nejaké kamenné pomníky a mladý muž nevedel presne, kde bolo telo
jeho otca uložené. Hroby neboli zoradené ani podľa priezviska ani podľa
obecných častí, pochovávalo sa ledabolo. Max blúdil medzi množstvami
hrobov, no vôbec sa mu nedarilo nájsť ten správny. Na strom povedľa si
sadla vrana a hlasno krákala. Chlapcovi sa chvíľu zazdalo, akoby hovorila:
„pozri tam, pozri tam“ a zobákom ukazovala do jedného smeru. Max sa na
tú stranu otočil a hneď zbadal hrob s veľkými písmenami „Alois Kain, otec
dvoch malých chlapcov.“ Mladík pozrel na havrana, ten akoby na neho
kývol hlavou a potom sa zodvihol a odletel.

Na otcovom hrobe bola položená ďalšia obálka. Maxa sa to trochu
dotklo, prišlo mu, akoby niekto zneužíval otcov hrob na nejaké hlúpe
hry. No predsa ju schmatol a otvoril. Na papieri bol nakreslený otcov
hrob braný z výšky a hneď po pravej strane pri ňom bol zaznačený červený
krížik. Na hrobe bola pri kvetoch položená malá lopatka, ktorá sa
normálne používala na prekopávanie hliny v kvetináčoch. Max ju schytil
a na vyznačenom mieste začal rozhrabávať hlinu. Srdce mu búchalo tak
silno, že sa chvíľu obával, aby sa mu napokon nezastavilo. Narazil na akúsi
malú železnú skrinku. Horko-ťažko ju zo zeme vytiahol. Bol v nej nejaký
ťažký objekt. Mala zámok, no nebola uzamknutá. Max skrinku trasúcimi
sa rukami otvoril a hneď v nej zočil deväť milimetrovú pištoľ. Bola to pištoľ
jeho otca, ktorou sa zastrelil. Pod zbraňou bol ďalší zložený list
s jednoduchým nápisom: „POMSTI HO!“
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