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Skrivnosti, ki smo jih varovale

P RO LOG

V

STROJEPISKE

Natipkale smo sto besed na minuto in nikoli nismo zgrešile 
niti enega zloga. Vse smo imele popolnoma enake mize, 
opremljene s pastelno modrimi pisalnimi stroji znamke Royal 

Quiet Deluxe, s črnim telefonom z vrtljivo številčnico Western 

Electric in kupom rumenih stenografskih beležk. Prsti so nam 
švigali po tipkah. Šklepetanje pisalnih strojev nikoli ni utihnilo. 
Zastale smo le, da bi odgovorile na telefonski klic ali potegnile 
dim iz cigarete; nekaterim med nami je uspevalo oboje, ne da bi 
pri tem prekinile tipkanje.

Moški so prihajali okoli desete ure zjutraj. Eno za drugo 
so nas poklicali v njihove pisarne. Sedele smo na majhnih 
stolih, potisnjenih v kote, medtem ko so sami sedeli za svojimi 
velikimi mahagonijevimi mizami ali postopali po preprogi, ko 
so govorili proti stropu. Me smo poslušale. Me smo snemale. 
Bile njihova publika za eno od njihovih okrožnic, poročil, 
dopisov, naročil za kosilo. Včasih so pozabili, da smo tam, in 
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izvedele smo veliko več: kdo je hotel koga izriniti, kdo se je 
skušal vriniti, kdo je imel afero, kdo je bil priljubljen in kdo ni 
bil.

Včasih se na nas niso obračali po naših imenih, pač pa po 
barvi las ali telesnih značilnostih: Bjonda, Rdečka, Joškasta. 
Tudi me smo imele zanje skrivna imena: Grabež, Kavni zadah, 
Zobati.

Označevali so nas za dekleta, vendar to nismo bile.
Na Agencijo smo prišle po končanih kolidžih Radcli�e, 

Vassar, Smith. V svojih družinah smo bile prve ženske z 
diplomami. Nekatere med nami smo govorile mandarinščino. 
Nekatere smo znale pilotirati. Nekatere smo znale vihteti colt 
1873 bolje od Johna Wayna. Toda na razgovoru za službo so 
nas vprašali le: »Znaš tipkati?«

Govorili so, da so pisalni stroji ustvarjeni za ženske – da je 
potreben ženski dotik, da tipke resnično zapojejo, da so naši 
drobni prsti primerni za to napravo, da je naša naprava pisalni 
stroj, medtem ko so moški imeli pravico do avtomobilov, bomb 
in raket.

No, me o teh rečeh naj ne bi imele pojma. Rekla bom le, da 
ko smo tipkale, so naši prsti postali podaljšek naših možganov, 
ki niso zastali med besedami, ki so prihajale iz njihovih ust – 
besede, za katere so nam povedali, da si jih ne smemo zapomniti 
– in naše tipke so nanašale črnilo na papir. In ko razmišljaš o 
tem, o mehaniki vsega, je skoraj poetično. Skoraj.

Toda ali smo si želele glavobolov, bolečih zapestij in slabe 
drže? Smo o tem sanjale v srednji šoli, ko smo se učile dvakrat 
bolj kot fantje? Smo imele v mislih birokratsko delo, ko smo 
odpirale debele oblazinjene ovojnice, v katerih je bilo pismo 
o sprejetju na kolidž? In ko smo sedele v vrstah na igrišču na 
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tistih lesenih stolih v ogrinjalih in čepicah, sprejemale zvite 
pergamente, ki so potrjevali, da smo sposobne veliko več, smo 
vedele, kam se odpravljamo?

Večina med nami je službo strojepiske videla kot začasno. 
Tega sicer ne bi priznale na glas – niti druga drugi – toda 
mnoge med nami smo verjele, da je to odskočna deska do 
tistega, kar so moški dobili takoj, ko so prišli s kolidža. Službe 
uradnikov; lastne pisarne s svetilkami, ki oddajajo diskretno 
svetlobo, z luksuznimi preprogami, lesenimi mizami in lastnimi 
strojepiskami, ki bodo pisale po našem nareku. In ne glede na 
vse, kar so nam dopovedovali vse življenje, smo na to gledale 
kot na začetek in ne kot na konec.

Druge ženske na Agencijo niso prišle zato, da bi začele 
kariero, pač pa zato, da bi zakrožile. Prej so delale za OSS (Urad 
za strateške storitve), v njem so bile med vojno legende in zdaj 
so postale ostanki, ki so jih prestavili v strojepisnico, v arhiv ali 
za mizo v kakem kotu, kjer niso počele ničesar.

Med njimi je bila Betty. Med vojno je vodila skrivne operacije 
in zadajala udarce nasprotnikovi morali z nameščanjem 
časopisnih člankov in metanjem propagandnih letakov z letala. 
Slišale smo, da je nekoč moškemu, ki je razstrelil oskrbovalni 
vlak, ki je prečkal most nekje v Burmi, priskrbela dinamit. 
Nikoli nismo bile prepričane, kaj je bilo res in kaj ne; tiste stare 
kartoteke Urada za strateške storitve so nekako izginile. Kar pa 
smo vedele, je bilo, da je Betty sedela za mizo skupaj z nami, 
moški s prestižnih kolidžev, ki so ji bili med vojno enaki, pa so 
postali njeni še�.

Pomislile smo na Virginio, ki je sedela za podobno mizo – 
čez ramena ji je visela njena debela rumena jopica, ne glede 
na to, kakšno je bilo vreme, s svinčnikom, zataknjenim v �go 
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na vrhu glave. Pomislile smo na njen puhasti copat, skrit pod 
njeno mizo – za drugega ni bilo potrebe, saj so ji v otroštvu po 
nesreči pri lovu amputirali levo nogo. Svojo protetično nogo je 
poimenovala Cuthbert, in če je malo preveč spila, si jo je snela 
in ti jo potisnila v roke. Virginia je redko govorila o svojem 
služenju na Uradu za strateške storitve, in če ne bi iz druge roke 
slišale zgodb o njenih vohunskih dnevih, bi si mislile, da je bila 
le še ena od starajočih se deklet v vladni službi. Toda slišale 
smo zgodbe. Kot na primer to, da se je preoblekla v mlekarico 
in je čredo krav ter dva francoska borca Odpora povedla do 
meje. Gestapo jo je imel za enega najbolj nevarnih zavezniških 
vohunov – Cuthbertu navkljub. Včasih smo Virginio srečale na 
hodniku ali se skupaj z njo peljale v dvigalu ali jo videle, kako 
je na vogalu ulice E in Enaindvajsete ulice čakala na avtobus 
številka šestnajst. Hotele smo se ustaviti in jo povprašati 
o dnevih, ko se je borila proti nacistom – o tem, ali še kdaj 
pomisli na tiste čase, medtem ko sedi za tisto mizo in čaka na 
naslednjo vojno ali na nekoga, ki ji bo rekel, naj gre domov.

Več let so skušali tista dekleta iz bivšega Urada za strateške 
storitve izriniti iz Agencije – v novi hladni vojni od njih niso 
imeli nobene koristi več. Kot je kazalo, so isti prsti, ki so nekoč 
pritiskali na peteline, postali primernejši za pisalne stroje.

Toda komu naj bi se pritožile? Bila je dobra služba in 
srečne smo lahko bile, da smo jo imele. In bila je veliko bolj 
vznemirljiva kot večina vladnih služb. Ministrstvo za kmetijstvo? 
Ministrstvo za notranje zadeve? Si lahko predstavljate?

Oddelek z sovjetsko Rusijo ali SR je postal naš drugi dom. 
In tako kot je Agencija bila znana kot moški klub, smo me 
oblikovale svojo lastno skupino. Imele smo se za članice 
strojepisnice in zaradi tega smo se počutile močnejše.
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Poleg tega prevažanje na delo in nazaj ni bilo tako slabo. V 
slabem vremenu smo se vozile z avtobusom in tramvajem, ob 
lepih dnevih pa smo pešačile. Večina nas je živela v bližnjih 
predmestjih: Georgetown, Dupond, Cleveland Park, Cahtedral 
Heights. Živele smo same v garsonjerah, ki so bile tako 
majhne, da si se dejansko lahko z glavo dotaknil ene in s prsti 
na nogi druge stene, če si legel počez. Živele smo v zadnjih od 
še obstoječih penzionov na Massachusetts Avenue. V sobah s 
pogradi in s policijsko uro ob pol desetih zvečer. Pogosto smo 
imele sostanovalke – druge vladne uslužbenke z imeni, kot so 
Agnes ali Peg, ki so v umivalniku vselej puščale rožnate navijalke 
iz pene, nože z ostanki arašidovega masla ali pa so higienske 
vložke puščale neprimerno zavite v majhnem košu za odpadke 
ob umivalniku.

Takrat je bila poročena le Linda Murphy, ki se je ravno 
poročila. Poročene nikoli niso ostale dolgo. Nekatere so 
ostale, dokler niso zanosile, toda takoj ko jim je kdo na prst 
nataknil zaročni prstan, so začele razmišljati o odhodu. Ob 
njihovem slovesu smo v čajni kuhinji jedle zanič kupljeno 
torto. Tudi moški so prišli po košček in govorili, kako jim je 
žal, da odhajajo. Toda ujele smo tisti odblesk v njihovih očeh, 
medtem ko so razmišljali, katero novo, mlajše dekle bo zasedlo 
njeno mesto. Obljubile smo si, da bomo ostale v stikih, toda 
po poroki in po porodu so se ustalile na najbolj oddaljenih 
kotičkih Washingtona – v krajih, kamor bi se moral peljati 
s taksijem ali zamenjati dva avtobusa, da bi prispel tja. To so 
bili kraji kot Bethesda, Fairfax ali Alexandria. Morda smo se 
odpravile tja za otrokov prvi rojstni dan, kaj več od tega pa je 
bilo malo verjetno.

Večina med nami je bilo samskih, saj smo kariero postavljale 



- 16 -

Lara Prescott

na prvo mesto, izbira, za katero smo morale staršem ves čas 
dopovedovati, da ni politično stališče. Seveda so bili ponosni, 
ko smo zaključile kolidž, toda z vsakim letom, ko smo se nadalje 
posvečale karieram namesto otrokom, so postajali vse bolj 
zmedeni zaradi našega samskega stanu in naše prejkone čudne 
odločitve, da živimo v mestu, ki je bilo zgrajeno na močvirju.

In res, poleti je bila washingtonska vlaga gosta kot vlažna 
odeja, polna krvoločnih tigrastih komarjev. Zjutraj so bili naši 
lasje, ki smo si jih skodrale prejšnji večer, ravni, takoj ko smo 
stopile iz stanovanja. Tramvaji in avtobusi so se zdeli kot savne, 
toda smrdeli so kot umazane kuhinjske gobice. Razen ko smo 
bile pod mrzlo prho, smo bile ves čas prepotene in neurejene.

Zimski meseci niso nudili velikega olajšanja. Ovile smo se v 
plašče in zdrvele z naše avtobusne postaje s sklonjenimi glavami, 
da bi se zaščitile pred vetrovi, ki so pihali z ledenega Potomaca.

Mesto je oživelo le jeseni. Drevesa vzdolž Connecticut Avenue 
so spominjala na oranžen in rdeč ognjemet. Temperatura je 
bila zmerna in nobene bojazni ni bilo, da bi si na srajcah pod 
pazduho pridelale potne madeže. Prodajalci so na stojnicah 
ponujali pečen kostanj v majhnih papirnatih vrečicah – ravno 
pravšnja merica za večerni sprehod do doma. Vsaka pomlad 
je prinesla cvetoče češnje in polne avtobuse turistov, ki so si 
ogledovali spomenike in ne meneč se za mnoga opozorila 
nabirali rožnato-bele cvetove in si jih zatikali za ušesa ali žepe 
suknjičev.

Jesen in pomlad v Washingtonu sta bili čas za oddih, zato 
smo se takrat ustavljale in posedale po klopeh ali se sprehodile 
okoli jezera v Lincolnovem spominskem parku. Znotraj 
kompleksa Agencije na ulici E so �uorescentne luči vse odele v 
oster sij in še poudarjale sijaj naših čel in por na naših nosovih. 
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Ko pa smo odhajale iz službe in ko nam je hladen zrak osvežil 
gole roke, ko smo se odločile za dolg sprehod domov skozi 
nakupovalni center, se je mesto na močvirju spremenilo v mesto 
z razglednice.

Spomnimo pa se tudi bolečih prstov in razbolelih zapestij 
ter neskončnih okrožnic, poročil in narekov. Toliko smo 
tipkale, da smo nekatere celo sanjale o tipkanju. Celo veliko let 
pozneje so moški, s katerimi smo si delile postelje, kdaj pa kdaj 
pripomnili, da so naši prsti v spanju včasih trzali. Spomnimo se 
ureznin zaradi papirja, grobega toaletnega papirja, tega, kako so 
lesena tla v veži ob ponedeljkih zjutraj smrdela po loščilu za les 
in kako nam je še več dni za tem zdrsovalo na gladkih tleh.

Spomnimo se vrste oken na oddaljenem koncu SR – kako so 
bila previsoka, da bi lahko videle skoznje, in smo videle lahko le 
sivo zgradbo Ministrstva za zunanje zadeve na drugi strani ulice, 
ki je bila videti natanko tako kot naša siva zgradba. Razmišljale 
smo o njihovi strojepisnici. Kakšne so bile ženske tam? Kakšna 
so bila njihova življenja? So kdaj pogledale skozi svoja okna v 
našo sivo stavbo in se spraševale o nas?

Takrat so se nam tisti dnevi zdeli tako dolgi in posebni; 
toda ko se zdaj spomnimo nanje, so vsi pomešani. Ne moremo 
vam povedati, ali je bila tista božična zabava, ko se je Walter 
Anderson po srajci polil z rdečim vinom in ves čas sprejema 
imel na zavihku suknjiča sporočilo, na katerem je pisalo NE 
OŽIVLJAJ ME, zgodila leta 1951 ali 1952. Prav tako se ne 
moremo spomniti, ali je bila Holly Falcon odpuščena, ker 
je gostujočemu častniku dovolila, da je v konferenčni sobi 
v drugem nadstropju, napravil njene gole fotogra�je, ali pa 
napredovala zaradi istih fotogra�j in bila odpuščena kmalu 
zatem zaradi kakega drugega razloga.
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Toda spominjamo se drugih reči.
Če bi morali priti na poveljstvo – če bi lahko prišli na 

poveljstvo – in bi videli žensko v elegantnem zelenem tvidastem 
kostimu, kako sledi moškim v pisarno, ali pa na recepciji žensko, 
ki je nosila rdeče čevlje z visokimi petami in ujemajoč se angora 
pulover, bi pomislili, da so te ženske strojepiske ali tajnice; in 
imel bi prav. Toda hkrati bi se lahko motili. Tajnica: oseba, ki so 
ji zaupane tajne. Po latinsko secretus, secretum. Vse smo tipkale, 
toda nekatere med nami smo počele še kaj več. Potem ko smo 
vsak dan končale s tipkanjem, nismo spregovorile niti besedice 
o delu, ki smo ga opravile. Za razliko od nekaterih moških smo 
me znale obdržati skrivnosti.


