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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Lenin na cestách
Je jasné, že na prelome druhého a tretieho tisícročia sa
stali najprenasledovanejšou skupinou sveta komunisti.
Ešte ni kdy predtým v dejinách sa nestalo, že by niečiu
úlohu (čo na tom, že vedúcu) jednoducho vyškrtli z ústavy.

.e

šte nikdy svet nezažil také hrozné prenasledovanie, pri ktorom
niektorým súdruhom zobrali dokonca aj tú limuzínu. Niektorým
nezostalo nič, len holý majetok. V tejto dobe temna, s ktorou sa musia ešte historici popasovať (hneď ako sa dopasujú s Veľkomoravskou ríšou), bolo len logické, že sa našli hŕstky mimoriadne odvážnych súdruhov, ktorí
kde-tu opatrne vykukli. Potom, keď zistili, že sa iní ich bývalí súdruhovia
pokojne špacírujú, vykukli viac, až napokon vyliezli celkom. Natiahli si
ubolené hnáty, zanôtili tichučko Internacionálu a rozhodli sa hnusnému
kapitalizmu vzdorovať. Vyžaduje si to, pravda, priam stalinskú odvahu.
Preč sú časy, keď si mohli zúriví nepriatelia pokroku hovieť a utužovať sa
v bezpečných lágroch gulagu a mali právo na poriadny proces. (Dokonca
aj na vlastných vyšetrovateľov mali právo. Strana veru neskrblila.) Všetko
je preč. V tejto situácii musia proletári (veď čo iné sú komunisti, hoci aj
podnikatelia, ešte aj dnes) myslieť predovšetkým na obnovenie viery. Musia si uvedomiť trpkú pravdu, že nezlyhala moc, zlyhala viera. To viera
zredla a zadusila sa v blahobyte sedemdesiatych a osemdesiatych rokov,
keď sa človek mohol postaviť do radu pomaly už na hocičo. Ak chcú obnoviť vieru, musia sa vrátiť ta dolu, medzi tých, ktorí ich zradili a opustili, ta
dolu medzi jednoduchých profesorov a prostých akademikov, medzi ne42

komplikované spisovateľky a hrubých ale úprimných básnikov, medzi
módnych návrhárov a rockové hviezdy, jednoducho ta dolu medzi ľud. Lebo tam ešte komunistická viera tlie.
Na tajnom stretnutí vo Vranove (pôvodne malo byť v Pchjongjangu, ten
sa však ukázal byť príliš kozmopolitným miestom na utajené stretnutia) si
vedúci predstavitelia bratských komunistických strán z vyše sto štátov sveta vypočuli analýzu známych politológov Rastislava T. a Borisa Z., z ktorej
vyplynulo, že vieru možno obnoviť, ak bude ľudu po celom svete sprístupnený jej posvätný zdroj – vodca svetového proletariátu Vladimír Iľjič Lenin.
Analýza ukázala, že to možno uskutočniť pomocou organizovania pútí do
Moskvy k jeho mumifikovanej telesnej schránke. Vtedy namietli slovenskí
súdruhovia, ktorí si už stihli získať medzinárodné súdružské uznanie svojou odvahou a intelektuálnymi výkonmi, že je to veľmi drahý a neúčinný
postup. Dodali tiež, že aj názov „mauzóleum“ je predmetom rúhačských
žartíkov, keď ho zúriví antikomunisti prekladajú ako „myšací olej“, a že
v mauzóleu je „bordelové“ ružové osvetlenie, čo tiež nemusí prospievať pravej viere. Navrhli preto, aby sa, naopak, Lenin stal putovným. Tento odvážny návrh bol prijatý s nadšením a jednomyseľne, i keď moskovskí súdruhovia najprv siahli po dýkach a potom chvíľu zazerali.
Putovný Lenin (peredvižnoj Lenin) tak navštívi postupne celý svet, bude vystavený na námestiach i v divadlách, bude vystavený v lesoch i na
poliach, môžu si ho požičať skupinky aktivistov na svoje podujatia, budú
si ho môcť obzrieť a dokonca aj ohmatať školáci, robotníci i umelci. Prešiel
dokonca aj návrh, aby si ho mohli, za mastný poplatok, prirodzene, požičať aj firmy a jednotlivci na firemné a súkromné podujatia – moderný
marketing si to vyžaduje. Súdruhovia z KSS i všetkých bratských strán sú
presvedčení, že pohľad na vodcu svetového proletariátu znovu zapáli pochodeň viery v jeho ideály. Zo stretnutia vo Vranove napísali tiež list súdruhovi Castrovi, v ktorom mu želajú dlhý život a vyslovujú nádej, že aj
on sa stane po svojej smrti putovným symbolom revolúcie.
Venceremos!
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