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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Ako na nich
Každý šofér – je jedno, aký slušný, triezvy, predpisovo vybavený
a predpisovo jazdiaci – pocíti malé hryznutie úzkosti, keď zbadá
policajta, ktorý mu ukazuje červenú „plácačku“. Vždy to totiž
zaváňa pokutou.

.s

íce je pravdou, že tí naozaj slušní, triezvi, predpisovo vybavení a predpisovo jazdiaci sa nemajú čoho obávať, ale podmienené reflexy sú silnejšie. No a pravdou je tiež, že tí neslušní,
pod parou, bez povinnej výbavy a jazdiaci ako kamikadze si pokutu zaslúžia. A nielen pokutu. Nuž a policajti, verme tomu, si robia
iba svoju povinnosť, ktorou je načapať pri čine práve tých vyššie menovaných – na prospech a ochranu nás slušných atď. To, že si
chcú aj oni pri tom nejakú tú korunku privyrobiť, je iba ľudské,
rovnako ako je ľudské, že aj tí slušní atď. občas, môj ty bože, zhrešia a nie sú až takí predpisoví či triezvi. Taká konverzácia medzi
vodičom a policajtom má potom takmer fixne stanovený scenár:
Najprv príde (po pozdrave, veď sme už Západ) obligátna žiadosť
o doklady a ich študovanie (zdĺhavé). Potom príde, ak je na to dôvod,
oznámenie konkrétneho previnenia, väčšinou formulované ako rečnícka otázka. Trebárs „Viete, že ste išli nepovolenou rýchlosťou?“,
alebo „Viete, že ste prechádzali na červenú?“ či „Viete, že ste nezastavili na stopke?“. Môže sa tiež pritrafiť, že vodiča požiadajú,
po povinnej otázke, či pred cestou pil alkoholické nápoje, aby fúkal do detekčného prístroja. Ak „nafúka“, príslušná rečnícka otázka sa potom týka, prirodzene, zisteného alkoholu v dychu. No
a potom prichádza (zdôrazňujem, že iba v zriedkavých prípadoch!!!)
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kľúčová formulácia: „Tak, čo s tým urobíme?“ Od toho okamihu je
jasné, že celá lapália môže vyjsť hriešneho vodiča podstatne lacnejšie, ak sa „dohodne“ a vezme svoj osud z rúk zákona do vlastných
rúk. Inými slovami, ak šuchne policajtovi príslušnú bankovku.
Väčšina vodičov zohľadní rodinný rozpočet a všeobecné zákony ekonomiky. Inými slovami, zaplatí radšej menej.
Málokto si však uvedomil, že tu možno situáciu zvrátiť podľa vzoru veľkých vojvodcov. Predstavujem si to takto: Najprv sa treba
pridať k spoločnému uvažovaniu o tom, čo s tým urobíme. Prípadne chvíľu povzbudivo mlčať a pridať aj úsmev. Dovolená je aj
drobná bojová špinavosť – naoko sa dohodnúť a bankovku akože
podať. A potom príde zvrat – protiotázka: „Chcete prijať úplatok. Čo
s tým urobíme?“ Tiež je výhodné, ak je položená láskavo a s úsmevom. A hra sa preklopí. Potom, a to je kľúčové, možno policajtovi
navrhnúť, že ste prípadne tiež ochotný na celú lapáliu zabudnúť,
prirodzene, za rovnakú sumu, akú pôvodne požadoval on. Alebo
vyššiu. Tu je koniec otvorený (alternatívy: pokuta, strata, remíza,
zisk). A ktovie, možno sa medzi vami (vami a policajtom) odohral
začiatok čohosi, napríklad dlhého priateľstva. Keď vám najbližšie
ukáže plácačku, budete sa už na seba usmievať ako starí známi, schuti si zahráte celú hru od začiatku, potom dostanete svoje korunky
a idete ďalej. Alebo sa dohodnete a bude na vás pravidelne niekde
čakať aj s korunkami a plácačkou. Bude to taká milá hra, na ktorej
nebude nikto príliš škodovať, lebo, aby bolo jasné, ešte stále bude
platiť, že väčšina sa zachová prvoplánovo ekonomicky a hneď zaplatí. Vy iba získate maličký podiel na zisku. A možno začnete
spolu chodiť i na pivo. Mrzuté bude, ak vám jedného dňa ukáže
červenú plácačku úplne neznámy policajt. Potom má hra opäť neistý koniec. Ale život je beztak plný neistôt.
Že je to celé somarina? Je, a čo? Nemožno si, tvárou v tvár pokutám, vymýšľať somariny? A nie je somarinou aj to, že vám niekto položí otázku: „Tak, čo s tým urobíme?“
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