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ských právach vybrala kvôli tomuto. Či by sa
bola za Michala vydala, keby tušila, čo všetko
s tým bude spojené. „Vždy sa musíš niečoho
vzdať,“ vraví jej mama, „alebo si sa nemala
vôbec vydať. Je to len otázka toho, ako sa na
veci dívaš.“ Odovzdala svoj život, aby získala
nový. Ale v tom novom živote toho treba toľ-
ko stihnúť, toľko všeličoho, čo ju nezaujíma,
netýka sa jej. Elena v rytme kolies premýšľa,
ktorý z jej bývalých nebol iný, charakterný,
výnimočný, kým ho lepšie nespoznala. Dnes
už Michal patrí k všetkým tým dávno pre-
kuknutým, len s tým rozdielom, že ešte nie 
je zažehnanou minulosťou. Keď sa tentoraz
rozhodovala pre nočný vlak, nepomyslela na
to, že sa jej spomienky budú vracať takto ná-
stojčivo. Chcela len mať pokoj. 

Vtedy dávno cestovala nočným vlakom
ako žena so slobodnou vôľou. Mohla sa roz-
hodnúť, čo bude robiť a čo nie. Na záver se-
minára prišiel Michal ako posledný z predná-
šajúcich. Elena ním bola nadšená. Po týždni
zhnusenia nad celým tým párením a vy-
prázdneným rečnením išla celá vyprahnutá
na záverečný večierok. Predpokladala, že Mi-
chal tak ako priletel, aj hneď odletí. Nevedela
ani, čo od toho celého čaká. Sedel pri stole
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s vedúcim seminára, ktorý sa naňho otcovsky
usmieval, Elenu si hneď všimol, kývol jej, aby
si k nim prisadla. Bolo to ako v sne. Zozná-
mili sa, rozprávali sa, tancovali spolu. Keď sa
nadránom rozlúčili, bolo jasné, že čosi začali,
že v tom chcú ešte pokračovať. Elena cestova-
la domov ako v omámení a bola presvedčená,
že nič pokračovať nebude. Michal sa ozval
z Ameriky, poslal jej list, potom malý balíček
k Vianociam, písali si, zatelefonoval jej k No-
vému roku. A potom prišiel.

Svadbu mali vo veľkej chate blízko hlavné-
ho mesta. Elena bola trochu zmätená a jej
rodičia zahanbení, pretože zastávali názor, že
svadbu má vystrojiť nevestina rodina. Cítili
sa ponížení všetkým tým prepychom, ktorý si
nemohli dovoliť zaplatiť. „Budeš musieť byť
veľmi vďačná,“ hovorila jej mama a mala slzy
na krajíčku. „Myslíš, že ti to bude vyhovo-
vať?“ pýtal sa jej opatrne otec a Elena vedela,
že v duchu porovnáva Michala s jej predchá-
dzajúcim.

„Príď na ochranársky ples a tam si určite
niekoho nájdeš,“ povedala jej vtedy dávno
akási kamarátka. Elena to skúsila a naozaj si
našla. Bola hrdá, že má priateľa z takej prog-
resívnej oblasti. Po čase sa stal hrdinom. Ob-
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čas rečnil na tribúnach, občas stál za tribú-
nou, organizoval, pracoval, plánoval, menil
svet, na nič iné nemal čas. Vyčítal jej, že
s ním nespolupracuje, nepomáha mu prepi-
sovať texty, telefonovať, práce bolo veľa. Ele-
na to párkrát skúsila, ale pripadala si hlúpo.
Tak ako ho najprv obdivovala a stála pri
ňom, postupne chodievala za ním čoraz me-
nej. Raz jej dokonca povedal, že nie je žena
pre neho, lebo sa mu nevie prispôsobiť. Vte-
dy si spomenula na toho cestujúceho z vla-
ku, ktorý závidel jej budúcemu manželovi. 

Čo odo mňa chceš, chcela sa ho opýtať
a povedať mu aj, čo chce ona od neho, nech
zistia, či si môžu svoje požiadavky navzájom
splniť. No nemal na ňu čas. A tak za ním
prestala chodiť. Potom odišla na akúsi stáž
a keď sa vrátila, zašla za ním do toho ich
hlavného stanu. Mladá, šťastne usmiata žena
sa jej spýtala, koho hľadá, potom na neho
dôverne zavolala a oznámila mu, že má náv-
števu, on tú mladú, šťastne usmiatu pohladil
po vlasoch a pobozkal na líce. Elena ho zmä-
tene pozdravila, obrátila sa a odišla. „Takí sú
muži,“ povedala jej mama. „Zídeš z očí, zídeš
z mysle.“ Elena ani nevedela, či je nešťastná
z toho, že si našiel inú. „A čo si čakala? Prečo
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by som sa ti mal donekonečna prispôsobo-
vať? Prečo si sa k nám nepridala? Čo také dô-
ležité si mala, že si sa nezapojila?“ vrieskal na
ňu, keď sa s ním stretla na chodbe toho ich
politbyra. Až vtedy sa definitívne rozplakala,
aj keď nie hneď na mieste. Skryla sa do po-
sledného kúta a hodnú chvíľu sa ľutovala.
Prečo na ňu kričal? Mala ho predsa rada. Pre-
čo stavia prácu nad vzťah? Žiarlila na tú
šťastne usmiatu, no potom ju to akosi pre-
šlo, až sa čudovala, prečo nie je nešťastná tro-
chu dlhšie. Chcela sa s láskou k nemu rozlú-
čiť, ako sa patrí, a tak sa trestala tým, že si
predstavovala, o čo prišla, no akosi sa jej to
nedarilo. Že by som nebola dosť citovo zalo-
žená? Nevedela sa prinútiť, aby bola nešťast-
ná. V hĺbke duše bola rada, že sa to takto
skončilo. Navrieskal na mňa, je to grobian,
prebehlo jej mysľou. Nešlo jej to dokopy:
pokrokový človek, vegetarián, ekológ, roz-
mýšľa o svete globálne, plače nad dažďovými
pralesmi, a je taký malicherný. Vídala ho ešte
potom zaveseného do novej lásky, ktorá k ne-
mu s obdivom vzhliadala.

Keď sa dnes Elena občas zúčastní na do-
mácich stretnutiach manželiek politikov,
stretáva sa tam aj s jeho šťastnou ženou. Raz
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