
6

1. kapitola

ZMLUVA S LUGAŠOM ŠŤASTNE UZAVRETÁ

Abstrakt

Osobnosť stojaca zdanlivo mimo verejnej moci  
a zároveň rozhodujúca o podstatných záležitostiach verejnej moci sa 
označuje slovami šedá eminencia. Jazykovedci môžu zaraz protesto-
vať, že takto nemožno, že slovo šedá je bohemizmus. Do spisovnej 
slovenčiny patrí slovo „sivý“. Lenže v spisovnej slovenčine sa prívlast-
kom „sivý“ vyjadruje nenápaditý priemer. Takým dirigent všetkého 
významného v štáte nemôže byť. Bez ohľadu na spisovnú slovenčinu  
v úzadí významných udalostí musí stáť šedá eminencia. Najvýznamnej-
ší z významných sú šedé eminencie. Záhadou všetkých záhad je, kto 
na Slovensku patrí k šedým eminenciám. Je podmienkou prístupu me-
dzi šedé eminencie majetkový cenzus alebo sa vyžaduje aj čosi navyše? 
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Zo športovcov na čele vlády sa Slovensko unavilo. Mečiar boxer, Dzu-
rinda cyklista. Komu by to nestačilo? „A dosť!“ zaznelo by z referenda, 
keby sa takýto nezmysel u nás pestoval. No zaznelo to aj z predvolebných 
prieskumov, dokonca aj z tých, čo majú od objednávateľa vopred jasne 
určený výsledok. 

So športovcami je ťažko, zhodli sa šedé eminencie. Dokiaľ sa politici-
-športovci po voľbách vydýchajú z predvolebných aktivít, celé volebné 
obdobie je fuč. Do čela vlády treba postaviť iný káder. Otcovia vlasti sa 
zhodli, že treba nájsť muža s umeleckými sklonmi. Neprípustná je len 
láska k baletu. Adam Beluga vo voľnom čase sochárči. „To je ono!“ za-
znelo na pracovnom stretnutí šedých eminencií, len čo si pripomenuli, 
aký obrovský cit pre zavádzanie nových daní a odvodov prejavil Adam 
Beluga, keď bol ministrom financií. Zrodila sa nová hlava vlády, už len 
vyčkať do volieb.

Sotva volebné urny spustli, Adam Beluga sa ujal funkcie. Prvým kro-
kom bolo zavedenie prezývky pre seba samého: Mahatmá. 

Prezývka Mahatmá s významom múdry pochádza z Indie. Do politiky 
ju vniesol Gándhí, ktorého Adam Beluga nevie prečo, ale veľmi uctieva. 

Adam Beluga prezývku tvrdo presadzuje u podriadených. Kto ho ne-
osloví prezývkou, toho postihne zrážkou z platu. 

Prezývka sa rýchlo ujala.
Znie aj tu na futbalovom štadióne v Šemši. V tomto okamihu však 

premiér veľmi nenavodzuje zdanie rozvážnej múdrosti. Čoraz zlostnejšie 
podupáva nohou, nervózne si prečesáva vlasy, vrhá zrak na náramkové 
hodinky. „Dočerta, kde je Miky Dajbaj?“

Skôr ako dostane odpoveď, vec sa ďalej zhoršuje. Po príjazdovej ces-
te ku štadiónu sa rútia dve elektrokolobežky. Na prvej krásna brunetka  
v štýlovom slonovinovom overale. Okolo hlavy má omotaný dlhý oran-
žový šál. Na prostredie, z ktorého pochádza, je oblečená až frivolne. 
Namiesto obvykle odhaleného jedného oka odvážne vytŕča obe oči. Na 
druhej kolobežke príťažlivý fúzatý tridsiatnik, očividne orientálneho pô-
vodu, so zrkadlovkami cez pol tváre. Odetý v bielom obleku. Biele topán-
ky, biele ponožky, biele rukavice. Ba aj biela čiapka nasadená na slúchad-
lách prehrávača. Samozrejme, bielych. Zo slúchadiel do priestoru kvíli 
arabská hudba. Premiér sa preľakne, ako bude počuť, čo prichádzajúci 
hovorí, no zbytočne. Sotva sa frajer v bielom priblíži, zdvorilo vypína slú- 
chadlá.

„Salám alejkum, Mahatmá,“ dáva si záležať na dobrom prvom dojme.
„Alejkum salám,“ odpovedá podľa orientálneho zvyku premiér Be-



8

Č A S Ť  P R V Á

luga. Pôvodne zamýšľal zvýšiť úctivosť a obradnosť svojej odpovede 
slovami Alejkum uherák, no ministerstvo zahraničných vecí tento zámer 
nevnímalo ako stupňovanie zdvorilosti. Priemiér spotreboval celú slovnú 
zásobu v arabčine, nuž gestom privoláva tlmočníka s bohatšou zásobou 
poznatkov o arabskom jazyku.

„Tlmočník netreba,“ odmieta exotický hosť. „Môj otec kráľ Idrís zakla-
dal na kvalite vzdelania. A tak ja študoval v Bratislava. Päť letá na Che-
micko-technologická fakulta SVŠT. Dohodneme bez tlmočník,“ upokojuje 
premiéra prvý princ Lugašského kráľovstva Hadži Abdul Rahmán bin 
Ládin.

„A čo jej veličenstvo princezná, vaša jasnosť?“
„Keď ja študoval na chemik, ona na Filozofická fakulta. Též v Bratisla-

va. S ňú tak dobre po slovensky jak se mňú.“
Adam Mahatmá si očividne vydýchne. Aspoň čosi prebieha lepšie ako 

podľa plánu. Adam zúfalo potrebuje vyplniť čas. Miky Dajbaj je stále ne-
zvestným, a tak sa drží neprotokolárnej zásady čo na srdci, to na jazyku.

„Veličenstvo, ako to, že ste neprileteli vrtuľníkom, ani ste sa nepriviezli 
limuzínou, ale prenajali ste si elektrokolobežky?“

Abdul Rahmán sa pousmeje. „My Arabi veľa škodíme Zem. Všade 
vyvážame ropu, aby sme mohli ťažiť ďalšiu. To nezdravé pre životné pro-
stredie. Vzrastajú globálne emisie, zrýchľuje sa globálne otepľovanie. Ja aj 
sestra veľmi túžime prispieť k náprava. Preto lietadlá používame len na 
veľká vzdialenosť. Taktéž helikoptéra. Mercedes 500 pohodlný, no úžasne 
spaľuje na sto kilometrov. Ani to nie dobré pre zdravá planéta. A tak vša-
de, kam dá, len na elektrobežka.“

„Vážne?“ rozžiari sa premiér. „Tak to by ste mali cestovať len vy, vaše 
veličenstvo a princezná Ajša Leila! Hneď by sa nám dýchalo lepšie, pilo 
zdravšie!“ Adam Mahatmá sa šťastne zasmeje. 

Po atletickej dráhe okolo šemšianskeho futbalového štadióna uháňa 
Mikuláš Dajbaj, advokát najatý vládou. Pod pazuchou nabitá aktovka  
z krokodílej kože a v nej čosi objemné. Premiér Beluga veľmi dobre vie čo. 
Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Slovenskou republikou a Lugaš-
ským kráľovstvom. Tu na futbalovom štadióne, na okraji budúceho prie-
myselného parku, sa schádza s deťmi kráľa Idrísa, aby zmluvu slávnostne 
podpísali.

Mikuláš Dajbaj z posledných síl a s jazykom vykúkajúcim pomedzi 
zuby dobieha k obom štátnikom. Chvíľu zúfalo dychčí, neschopný slova, 
neschopný pohybu, neschopný dychu. Konečne prekonáva kyslíkový dlh. 
Napriamuje ruku, aby premiérovi odovzdal objemný návrh zmluvy. Pre-



9

S  L U G A Š O M  N A  V E Č N É  Č A S Y

miér Beluga ani princ Hadži Abdul Rahmán bin Ládin nemá čas zmluvu 
prečítať. Sklz v harmonograme podujatia je väčší, ako sa plánovalo. Náh-
livo podpisujú zmluvu. 

Prichádza druhý slávnostný okamih. Za premiérom stojí skupinka 
domácich osobností. Vedúca Kancelárie predsedu vlády Demelza Ju-
rečková. Vedľa nej Cyril Cacara. Výnimočne úspešný podnikateľ s pra-
videlným umiestnením vo svetových rebríčkoch najbohatších v časopise 
Forbes. Braková alebo westernová literatúra má taký typ hrdinu. Jazdec  
z neznáma, ktorý sa vynorí – nikto netuší odkiaľ. Keď splní svoju výsost-
ne kladnú úlohu, zmizne – nikto nevie kam. Ženy za ním plačú, muži 
smútia. Cyril Cacara nie je typickým westernovým hrdinom, no má s ním 
čosi podobné. Nikto netuší, kedy prišiel, ani odkiaľ. Nie je celkom jasné, 
s čím podniká, no hlavne, že sa mu darí. Zamestnáva niekoľko sto pred-
tým nezamestnaných, ba aj nezamestnateľných spoluobčanov, ktorým  
z vlastných prostriedkov hradí hotelové ubytovanie kasárenského typu  
a celodenné pobyty vo fitcentrách. Nad hornou perou má zvislú jazvu po 
operácii zajačieho pysku, čo ho škrie. Neodporúča sa uprieť na ňu zrak. 
Takí, čo sa dopustia tejto netaktnosti, obvykle kdesi miznú. Občas sa ne-
skôr nájdu zakopaní v teréne na ťažko dostupných miestach. C'est la vie. 
Slovensko bez Cyrila nemôže existovať. Pravá aj ľavá ruka všetkých do-
terajších premiérov. Dôverník každého slovenského prezidenta. Dvorný 
veštec každého predsedu parlamentu bez ohľadu na dosiahnutú vojenskú 
hodnosť. Vrchný veliteľ všetkých generálnych prokurátorov a predsedov 
najvyššieho súdu. Dá sa povedať, že Cyril aj na úkor vlastného pohodlia 
lepí dohromady to, čo sa v chode štátu rozbilo vynájdením deľby moci.

O krok za Cyrilom a Demelzou stoja menej dôležití. Predseda Únie 
podnikateľov Slovenska Gustáv Škrpál. Potom hlúčik novinárov z najvýz- 
namnejších slovenských médií. Fotografi cvakajú spúšťami, pamätných 
fotografií pre históriu bude dostatok. Udalosti späté s uzavretím zmluvy 
s Lugašom môžu napredovať.

Zo skupiny osobností sa vyčleňuje Cyril Cacara a Demelza Jurečko-
vá. Podídu k laptopu uloženému na stolíku zahalenom do štátnej vlajky. 
Cyril Cacara stlačí na počítači kláves. Laptop vykonáva bankový prevod. 
Zo štátneho účtu sa do Lugaša prevádza pätnásť miliónov eur. Vláda tak-
to garantuje výstavbu diaľničného privádzača do priemyselného parku  
a kanalizácie v priemyselnom parku. Na rovinu, preddavkuje príchod in-
vestora z Lugaša. Ani kura zadarmo nehrabe. Lugaš potrebuje istotu, že 
nebude na Slovensku poškodený nadmerným zdaňovaním. 

Ponad plece Cyrila Cacaru jeho činnosť bdelým okom sleduje Demelza 


