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Január 1985

Štokholm

Sneh umŕtvuje všetky zvuky. Keď zavriem oči, nie som už viac 
v meste. Vŕzganie pod mojimi gumovými podrážkami, prudký 
vietor v mojej tvári. Som na ľade. Sám na zamrznutom jazere, 
kde nebo a sneh splývajú a stávajú sa súčasťou celku. Ak by som 
pripustil, že mi niečo chýba, tak zimy v Michigane. 

Ulice sú tu široké, spomienky z iných čias. Obdobie v armáde, 
prehliadky, bojisko, vlajky vo vetre. Jednoduchosť toho všetkého 
mi spôsobuje smútok. Mesto je krásne a slávnostné ako pohreb. 
Autá svietia, dokonca aj teraz v týchto pár zmätených hodinách 
medzi svitaním a  súmrakom. Som priľahko oblečený napriek 
svetlomodrej páperovej bunde, ktorú som od vysokej sotva nosil. 

Na americkom veľvyslanectve ma čakajú. Moje nové papie-
re sú hotové. Nikto tu nevie, kto som. Nikto nevie, kam smeru-
jem. No majú svoje pokyny a vedia to lepšie, ako keby sa pýtali. 
V  úrade vojenského pridelenca zamknem tašku do trezoru 
a odmietnem jeho priateľské pozvanie na večeru. Pociťujem je-
ho záujem, jeho zvedavosť. Za každým tajomstvom je ďalšie. Za 
každým klamstvom ešte väčšie klamstvo. 

Chvíľu mi trvá, kým sa rozhodnem, že sa spýtam. Je to ri-
ziko, ale som ochotný prijať ho. Možno je to moja jediná šanca.

„Potreboval by som, aby mi niekto z miestnych zamestnan-
cov pomohol,“ vravím. „Niekto, kto hovorí po švédsky a vie, ako 
funguje systém vo Švédsku.“ 
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„Iste, samozrejme,“ odvetí a zdá sa, že je naozaj rád, že mô-
že niečím prispieť. 

Vo všetkých smeroch je to príjemný muž. Muž pre írske 
puby, príbehy o vojne. 

„No, pochopiteľne, nemáme nikoho, kto by mal dostatočne 
vysokú bezpečnostnú previerku.“

„To nič,“ poviem. „Je to čisto súkromné. Potrebujem po-
môcť pri hľadaní známeho, o ktorom si myslím, že je teraz na-
späť vo Švédsku.“

„Chápem. Myslím si, že tlačové oddelenie zamestnáva pár 
miestnych rešeršérov. Požiadam svoju sekretárku, aby sa posta-
rala o pomoc, ktorú potrebujete.“

Idem po trase, ktorú som si vytýčil na mape vo svojej izbe 
a naučil sa ju. Cez kľukaté uličky spolu s ostatnými turistami, 
kým si nie som istý, že moje tiene zmizli už v metre. Musím po-
vedať, že tu v Štokholme je to jednoduchšie. V Helsinkách je to 
horšie. Možno je to tak.

Ostáva jedna hodina. Od Slottetu idem taxíkom a žiadam, 
aby ma odviezol do Djurgårdenu. Taxikár nerozumie, čo chcem, 
tak mu to ukážem na mape. Stresuje ma to. Zapamätá si ame-
rického pasažiera. Stopa. Ja nenechávam stopy. No teraz už je 
neskoro. Žiadam ho, aby mi zastal pri moste. Hovorí zle po an-
glicky, takže mu to musím znova ukázať. Vyzerá ako Arab, ale 
nemôžem zmeniť jazyk. To by bola ešte výraznejšia stopa. Nič 
to. Moje tiene ma už aj tak stratili. 

Na záchode za bránami zoologickej záhrady Skansen vy-
mením svetlomodrú páperovú bundu za béžový kabát. Zložím 
si červenú čapicu. Z diplomatického kufríka opatrne vyberiem 
svetložltú zložku a  vložím ju do tmavomodrého nylonového 
batoha. Diplomatický kufrík, prázdny a  bez odtlačkov prstov, 
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nechám v koši v jednej kabínke. Potom pokračujem smerom zo 
zoologickej záhrady po ceste k trajektu. Už sa stmieva. 

O štvrť na štyri vchádzam na palubu trajektu. Stojí sám 
na zadnej časti lode. Ako bolo dohodnuté. Tónované okuliare 
a béžový zimný kabát s malým klinčekom v gombíkovej dierke. 
Má fúzy, ktoré sa dajú prirovnať k fúzom jeho vodcu. Tvár hod-
ná dlhej kariéry v budovách vlády v Bagdade. Postavím sa k ne-
mu a pozerám sa dole na penu tvorenú lodnými skrutkami. Nad 
zábavným parkom, ktorý pomaly opúšťame, sa smutne trblieta-
jú zabudnuté vianočné ozdoby. Máme na seba asi desať minút.

„As-salámu alajkum,“ pozdravím.
„Wa alajkum as-salám,“ odvetí reflexívne, prekvapene. „Ho-

voríte po arabsky?“
„Áno,“ odpoviem.
„Čo chcete ponúknuť? Musí to byť dôležité, keď Američa-

nia posielajú zástupcu až do Štokholmu.“ 
„Satelitné obrázky z  predvčerajška. Iránska flotila zaujala 

pozície, aby zablokovala dopravu v Perzskom zálive. Delostre-
lecká jednotka sa hýbe, aby sa dostala na pozíciu, odkiaľ zaúto-
čí na Bagdad.“

Poobzerám sa a  dám zložku svojmu irackému kontaktu. 
Prikývne a vloží ju do svojej aktovky bez toho, aby sa na ňu po-
zrel. Napriek tomu, že stojíme v závetrí za nadstavbou trajektu, 
chlad nám driape líca. 

„Je to všetko?“ 
Na  tvári mu vidno zreteľné rozčarovanie. Nijaké novinky 

pre neho. Pokrútim hlavou.
„Ešte jedna vec. Zhromaždili sme päť firiem, ktoré sú 

ochotné predať vám to, čo chcete. Chcú sa stretnúť o dva týž dne 
v Zürichu. Podrobnosti sú v zložke. Dúfam, že nemusím ďalej 
vysvetľovať, aké je to citlivé?“
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V pohľade sa mu zrazu zableslo. V toto dúfal. 
„Chemikálie?“ Ovládne sa, ale stále má záujem.
„Lepšie.“
Prikývne. Vzdialené svetlá zábavného parku sa odrážajú 

v jeho okuliaroch. Pod nohami cítim vibrácie motora. 
„Sme vám zaviazaní,“ povie nakoniec.
Prikývnem. 
„Neďakujte mne. Ja som iba posol. A, samozrejme, že mo-

ji politickí vodcovia čakajú nejakú kompenzáciu, keď bude po 
všetkom. Môžete to prediskutovať v Zürichu.“ 

Stojíme mlčky. Nechávame hukot motora, nech vyplní me-
dzery. Ak mrzne, nedáva to najavo, ani jeho výraz za okuliarmi, 
jeho fúzy, jeho bordový šál, perfektne vložený medzi chlopne ka-
báta z ťavej srsti. 

„Pokiaľ ide o to druhé,“ začne. 
Oči mu prebehnú po južnom nábreží, veľký červeno-biely 

trajekt, mesto, ktoré stúpa a pokračuje tam vzadu. Atómy sne-
hu, stlačené chladom a tvrdé ako kryštáliky soli, víria bez tia-
že medzi nimi. Nehovorí nič. Dávam mu čas, ktorý potrebuje. 
Elektrické napätie vo mne teraz iskrí, sneh sa roztopí pri prvom 
kontakte. Korene pomsty sú elektrizujúce. 

„Nikto nič nevie,“ pokračuje. „Ani my. Ani Sýrčania. Nič.“ 
Obráti sa ku mne a zloží si okuliare. Jeho oči sú vrúcne, ne-

čakane obnažené. 
„Bola to vaša rodina?“ pýta sa.
Nevravím nič, ani neuhnem pohľadom. No aj tak to vie. 

Všetky otázky sú rétorické. Musím vidieť jeho oči. Musím vi-
dieť cez ne.

„Je mi ľúto,“ nadväzuje. „Naozaj. Zvlášť pre to, že vy osob-
ne ste nám veľmi pomohli. Želal by som si, aby som vám mohol 
poskytnúť ucelenejšiu odpoveď.“
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Teraz prikývnem ja. Ak klame, tak je v tom majster. 
„Viete, že to nič neznamená. Že nemám informácie. Viete, 

že náš systém je vzájomne prepojenejší ako váš. Menej doku-
mentov, veď viete. Stručne, čo povedať, aké rozhodnutie, aké vý-
chodisko? Zriedkakedy sa tento typ informácie dostane mimo 
najvnútornejšieho jadra bezpečnostnej služby.“

Znova prikývnem. Viem všetko o  vzájomnom prepojení. 
Všetko o stručných rozhodnutiach a východiskách.

„Niekto vyslal signál, niekto iný ho odovzdal ďalej tretej 
osobe. To je veľa nitiek.“

„Vždy kolujú nejaké chýry,“ poviem. „Vždy.“
„Iste,“ potvrdí. 
Prikývnutie. Trochu smutný úsmev. 
„No človek by nemal počúvať chýry, nie?“
„Iba vtedy, ak je to to jediné, čo človek má,“ odvetím. 
Nepovie nič. Pohľad má intenzívny, priamy, zdanlivo bez 

pretvárky. Chvíľu tak stojí. Snehové kryštáliky úplne suché na 
jeho fúzoch, na jeho obočí. 

„Niekedy je lepšie ísť ďalej,“ dodá nakoniec. „Nechať to na 
Boha. Inšalláh. Nech sa stane Božia vôľa.“ 

Rozídeme sa skôr, než trajekt pristane. Som už na ceste von, 
plný pochybností. Za sebou nechávam sľuby smrti. 

Keď sa vraciam pozdĺž Strandvägen na veľvyslanectvo, nesta-
rám sa o uhýbavé manévre. Pokojne ma môžu sledovať. Miest-
na zamestnankyňa Louise na mňa čaká pri svojom stole v malej 
miestnosti, o ktorú sa delí s inou miestnou zamestnankyňou. Zdá 
sa, že sme ostali v budove sami. 

„Idete neskoro,“ povie a odhrnie si z tváre dlhé blond vlasy.
Má okolo tridsať a nie je pekná, ale niečo v nej, jej vážnosť, 

je príťažlivá. Jej angličtina je americká, ale so spevavým prízvu-
kom, ktorý veľmi dobre poznám. 
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„Musím ísť vyzdvihnúť deti.“
„Prepáčte,“ odvetím a naozaj to tak myslím.
Vystresovaná položí na stôl predo mňa niekoľko papierov. 
„Tu je žena, ktorú ste hľadali. Toto je jej úmrtný list. Praco-

vala ako diplomatka na ministerstve zahraničných vecí a vyzerá 
to tak, že v roku 1980 zahynula pri výbuchu v Damasku.“

Mlčky prikývnem a blúdim prstom po papieri, ktorý je vy-
stavený v reči, ktorej nerozumiem.

„Vo švédskych novinách som o tom našla niekoľko článkov. 
Zdá sa, že to tu bola dosť veľká vec. Sama si to tiež pamätám. 
Nestáva sa často, že by švédsky diplomat zahynul v zahraničí. 
Urobila som kópie niektorých článkov. Zdá sa, že to bola ne-
hoda. Bomba v aute, o ktorej si myslia, že bola určená niekomu 
inému. Pomýlili si auto.“

Sadnem si na svetlú drevenú stoličku pri jej písacom stole. 
Zrazu ma moje nohy nenesú. 

„Mala dcéru,“ oznámim a  sám počujem, aký je môj hlas 
prázdny, hluchý.

Louise prikývne. 
„To sedí. Mala niekoľkomesačnú dcéru, ktorá prežila. Je to 

zvláštny príbeh. Naozaj zvláštny. Vo všetkých mediálnych sprá-
vach bolo uvedené, že zahynula spolu s matkou v aute, ale keď 
sa v tom vŕtate trochu hlbšie...“ 

Odhrnie si vlasy z čela a netrpezlivo sa pozrie na malé ho-
dinky na štíhlom zápästí. 

„Ak sa v  tom vŕtate trochu hlbšie, nájdete ju v  evidencii. 
Klara Walldéenová. Mám priateľa na ministerstve zahraničných 
vecí, ktorý mi to preveril.“ 

Nervózne listuje v papieroch. 
„Nič nie je zadokumentované, dosť pozoruhodné. No po-

dľa chýrov, ak im teda človek v tomto prípade verí, ju našli za-
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balenú v deke na švédskom veľvyslanectve v Damasku v ten istý 
deň, keď vybuchla bomba. Všetko sa to, samozrejme, ututlalo. 
Po tom výbuchu a tak. Báli sa, že by sa jej niečo mohlo stať.“

Prejde mnou elektrický prúd, celým krvným obehom. 
„Kam sa podela?“
„Býva s rodičmi matky na jednom z östgötských ostrovov. 

Počkajte, pozriem sa... Áno, tu je to. Na malom ostrove, ktorý 
sa volá Aspöja.“ 
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