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Keď sa pred pol rokom jedna z nich nezú-
častnila pravidelného stretnutia manželiek,
ostatné si mysleli, že jej do toho náhle niečo
prišlo. Niektoré jej hneď volali na mobil —
veselé dievčatá, čo všetko s úsmevom zvláda-
jú, Elena má niekedy pocit, že by vybuchli od
nečinnosti, keby neorganizovali život sebe aj
svojmu mužovi a keby sa do všetkého ne-
montovali. V aparáte sa ozval cudzí hlas, kto-
rý povedal, že mobil je položený na lavičke
v parku, a pýtal sa, komu patrí, že ho chce
odovzdať. Nastalo ticho. Agilná predsedníčka
chvíľu nálezcovi nástojčivo všeličo prikazova-
la: aby sa pozrel dookola, aby zakričal jej me-
no, až napokon ho poprosila, nech príde tam
a tam, prevzala od neho mobil a letela za
manželom dotyčnej. Celý deň sa ju všetci po-
kúšali nájsť, celú nasledujúcu noc policajti
prehľadávali park, až ju napokon našli v od-
ľahlej časti medzi krovím mŕtvu. Pitva potvr-
dila predávkovanie liekmi. Pohreb mala do-
ma, zopár hraníc smerom na juh, bolo tam
treba špeciálne vycestovať a manžel dotyčnej
sa netváril, že by si to želal, a tak jej nešli na
pohreb. Klub manželiek sa potácal medzi
snahou niečo sa dozvedieť a pokusmi zacho-
vať dekórum. V klube sa nehovorilo o súk-
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romných veciach, životy ich manželov boli
prísne strážené. Vymieňali si len informácie
typu: cestujem domov, mama ochorela, idem
ju pozrieť, hľadám dobrú anglickú školu pre
deti, mohli by sme urobiť spoločnú akciu
k Vianociam pre bezdomovcov, pre siroty,
hocičo. Všetky veľmi dobre vedeli, kde sú
hranice ich intimity, práve preto tak dobre
vychádzali. Vždy bolo o čom hovoriť. O mŕt-
vej sa už nerozprávali, pretože nemali čo po-
vedať. Jednoducho prestala existovať. Deti
mala už veľké, takmer dospelé. Keď sa Elena
spýtala svojho muža, ako to zvláda jeho kole-
ga, vdovec, iba nemo pohýbal sánkou. Niečo
zamrmlal, niečo, čo nebolo nič. Nepoznala
nebohú ktovieako, no mala pocit, že ju to
má zaujímať. Sedávali na stretnutiach tak-
mer vedľa seba, zhovárali sa spolu. Tá žena sa
stratila. Mala ešte rodičov, mala deti, mala
muža, no stratila sa.

Po polroku, práve pred Eleninou cestou
domov, sa vdovec oženil. Do klubu prišla no-
vá žena. Akoby sa nič nestalo. Máme novú
členku, privítala ju predsedníčka s profesio-
nálnym úsmevom. Všetky sa zatvárili priateľ-
sky. Elena veľmi ostro vnímala rúže jednotli-
vých žien a pamätá si presne, ktorá mala aký,
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všetky boli výrazné a všetky kričali. A všet-
kým sa v hlave premietal film: Ktorá by na-
hradila mňa? Dali si spolu kávu, dôstojne
popíjali, nič sa nestalo, len prijali do klubu
novú ženu, zhodou okolností menovkyňu tej
mŕtvej, pravdaže, krstné meno mala iné.
O týždeň prišiel akýsi nový diplomat, a tak
privítali ďalšiu manželku, na to trápne vy-
striedanie sa zabudlo. Všetko išlo po starom
ďalej. A Elena to všetko vydržala. Teraz sa jej
do rytmu kolies vlaku vybavuje tvár mŕtvej:
mala strhanú tvár, vždy sa usmievala tak ako-
si silene a vždy bola veľmi výrazne namaľova-
ná. Medzi manželkami diplomatov to nebolo
nič nezvyklé. Bola tam aj Arabka, Indka, cho-
dili oblečené podľa svojho, takže stredoeu-
rópsky krikľavý mejkap pôsobil ako miestna
atrakcia. Nebohá mala vlasy zafarbené na
tmavočierno, nešlo jej to k tvári. Hovorila
o svojom manželstve ako o šťastnom. Jej muž
so svojou novou manželkou omladol.

Elena na chvíľu zdriemne a prisnije sa jej
tá mŕtva.

Prebudí sa, je jej zima, zapne kúrenie,
schúli sa pod deku na lôžku a pokúša sa
myslieť na niečo príjemné. Do mysle sa jej
vplieta ďalšia žena, čo sa dostala na psychiat-
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