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Ján Čomaj

Otrasné odhalenia jednej jesene

Čo sme sa dozvedali doslova každý deň o sebe samých, o spoločnosti, v kto-
rej žijeme, o politikoch, ktorých volíme, jedných, druhých, tretích, na tom ne-
záleží, ani jedni by tam neboli bez našej vôle, takže o to väčšmi nás to mu-
sí šokovať, trápiť i zahanbovať. Neuveriteľné, aký chliev odhalili vety akejsi 
Threemy, stovky hodín nahrávok zašifrovanej korešpondencie a utajené roz-
hovory politikov, finančníkov, prokurátorov, sudkýň, najatých vrahov a iných 
gaunerov s jedným jediným mužom! Kočner sa stal symbolom nášho popre-
vratového vývoja. Slovenska súčasnosti. Otrasné. Spochybnil všetko alebo 
takmer všetko, na čo sme ešte mohli byť prípadne hrdí... Od chvíle, čo so syn-
čekom budúceho pána prezidenta a tretím z partičky funkcionárov slovenské-
ho ústredia socialistickej mládeže smelo a odhodlane vstúpili do sveta slobod-
ného biznisu podvodom na podniku Technopol. Najväčší gauner z nich, zrej-
me aj spiritus rechtor triumvirátu, už sedel v mníchovskej base, bavorský hlav-
ný prokurátor už predložil žalobu na všetkých troch panáčikov, keď sa zrazu 
stalo čosi nečakané: Predsedovi najsilnejšej strany nevyšiel tip na prezidenta, 
predložil teda druhý, zhodou okolností aj nový kandidát sa volal Kováč – a vy-
šlo to, premiérovo hnutie obsadilo aj najvyšší post v štáte, v predstave, že takto 
sa bude vládnuť hladko a bez problémov. A zrazu, čo čert nechcel, pán prezi-
dent namiesto toho, aby bol vďačný za svoj flek, vystúpil v parlamente s kriti-
kou premiérových politických praktík, až to v štáte zahučalo, a v tej haravare 
potichu odpustil trom gaunerom, čo okradli Technopol, teda Kočner a spol., 
pričom „spol.“ znamená aj synčeka pána prezidenta. To rozzúri druhú stranu, 
vykoná sa únos Kováča mladšieho a podhodí ho policajtom za hranicami, na-
siaknutého pálenkou, nech si ho zavrú, keď už majú napísanú žalobu.

Efekt akcie však bol úplne opačný. Z dôvodne podozrivého a obžalované-
ho človeka sa Kováč mladší stane obeťou únosu. A stačí nejaký milión, aby ho 
otecko zo západonemeckých hriechov vykúpil.
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Slovenská polícia mala zistiť páchateľov únosu a postaviť ich pred súd. Istý 
čas premiér zastupuje prezidenta a využíva to: amnestuje únoscov, skôr ako sa 
dokáže, kto to vykonal a na čí rozkaz.

Jeden z trojice dôvodne podozrivých sa vytráca dostratena. Druhý ide do 
diplomatických služieb. A tretí, zrejme iniciátor, onen spiritus rechtor, vstu-
puje na tridsať rokov do hry, ktorá sa končí vraždou dvoch nevinných mladých 

ľudí. A neuveriteľným počtom najrozličnejších trestných činov, vrátane hrdel-
ných, v zamotanej Kočnerovej psychopatickej hre figurujú najváženejší pod-
nikatelia, majitelia bánk, osobnosti politiky, justície, bezpečnosti, prokuratú-
ry, každý, kto ľúbi peniaze... a takých je v tomto svete, neverili by ste! Ich mená 
minulej jesene padali hustejšie ako lístie.

Otrasné počúvať! 
Národu zostala potupa, hlboké sklamanie a trpko v ústach.
Tých tridsať rokov nám nebude na chválu.
Čo už? Začať musíme znova. S ľuďmi, ktorí namiesto politiky, veľkých rečí 

a európskych jadier milujú národ.
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