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Du bist wohl verrückt

odišli sme z hotela a šinuli sme sa po nových cestách, ktoré vybu- 
dovali pred futbalovými majstrovstvami. Otec šoféroval, Leo 
sedel vedľa neho a ja som sa natiahol na zadných sedadlách.

„Počuj, synak,“ ozval sa otec. „Kedy si sa to vlastne oženil? 
Onedlho budete mať výročie, nie?“

„Tuším pred dvomi rokmi,“ povedal som po krátkom uva-
žovaní. „Na jeseň.“

„No áno, ale kedy na jeseň?“
„To presne neviem. V septembri alebo októbri. Mesiac pred-

tým, ako sme mali tú oslavu.“
„Bolo to v októbri,“ vyhlásil môj syn so skalopevnou istotou.
„Áno, asi to tak bude,“ uznal som. „No nespomínam si, aký 

to bol deň.“
„To je zlé,“ poznamenal otec. „Keby som zabudol dátum na-

šej svadby, tvoja mama by mi vytrhala uši.“
„Pre nás to nie je až taká podstatná vec,“ vysvetľoval som 

mu. „Urobili sme to skôr pre zábavu a aby sme predišli zbytoč-
ným komplikáciám, keby jeden z nás zomrel.“
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Otec bol chvíľu ticho, akoby premýšľal nad tým, čo som  
povedal.

„Ale máš životné poistenie, však?“ opýtal sa napokon.
„Áno, otec,“ uistil som ho.
„Tak si na seba dávaj pozor. Aby ťa neubili na smrť, keď budú 

potrebovať nové auto.“
„Áno, otec,“ zopakoval som.
Napredovali sme šírou krajinou. Po chvíli sme dorazili k od-

bočke na  Kwidzyn a  Malbork. Moderná futbalová cesta sa 
skončila, ďalej viedla cesta z dlažbových kociek a tá nám nedo-
voľovala pokračovať rovnakou rýchlosťou. No bola pekná a od-
viedla nás preč od predmestí a bližšie k vidieku, medzi veľké 
otvorené polia a lány s kukuricou.

„Je to zvláštne,“ ozval sa otec. „Ako rýchlo ten čas letí. Len 
nedávno si bol môj malý chlapček a zrazu si muž v stredných 
rokoch, ženatý a s tromi deťmi. Je to nenormálne.“

„To je,“ prisvedčil som.
„Vieš o tom, že čím dlhšie je človek ženatý, tým menej je to-

lerantný k tomu druhému?“
„Myslíš?“
„Je to tak. Na  začiatku sa ti všetky tie drobné zvláštnosti 

zdajú rozkošné, ale neskôr ti začnú liezť na nervy. Nehovoriac 
o svokrovcoch. Tých by si mal človek dobre preklepnúť, kým 
sa ožení.“

„Potom by sa asi nikto neženil,“ poznamenal som. „Ľudská 
rasa by vymrela.“

„Ech,“ odfrkol si otec. „Aj tak by sa ľudia rozmnožovali. Veď 
máme alkohol.“

„Iste, jasné.“
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„Preklepnúť si budúcich svokrovcov fakt nie je zlý nápad,“ 
pokračoval. „Aj toho, koho si chceš vziať. Veď to robíme pri 
všetkom ostatnom. Pred kúpou si starostlivo prezeráme domy 
a prehliadame autá. Tak prečo nie budúcu ženu?“

„Ženu?“
„Áno, pred vstupom do  manželstva by sme si mali uro-

biť dôkladnejší prieskum. Porozprávať sa s predchádzajúcimi 
vlastníkmi, preskúmať jazdnú históriu a nazrieť pod kapotu. 
Najmä ak ide o  jazdený model, na  tom sa vždy nájdu nejaké 
chybičky krásy.“

„Čože?“ prebral sa Leo z polospánku.
„Zapamätaj si to,“ povedal otec a obrátil sa na svojho vnu-

ka. „Skôr ako sa oženíš, svoju budúcu ženu si skontroluj. Po-
tom je už neskoro.“

„Čože?“ stále nechápal Leo.
„A nezabúdaj, že čím dlhšie je človek ženatý, tým menej má 

trpezlivosti.“
Leo sa tváril dosť zmätene a ja som mal obavy, že táto disku-

sia trochu prekračuje hranice jeho chápania.
„Veru tak,“ pokračoval otec. „Napríklad nedávno sa tvoja 

stará mama dala ostrihať. Ako viete, je brčkavá a nechtiac mi 
vykĺzlo, že je moje malé jahniatko.“

„Veď to je celkom milé,“ poznamenal som.
„No áno, ibaže som nepoužil výraz jahniatko, ale baranček.“
„Aj ovečky sú milé.“
„Mám pocit, že sa mi podarilo nazvať ju moja malá bara-

nia hlava. Myslel som to však láskyplne a s  tými najlepšími 
úmyslami.“

„O tom nepochybujem,“ utrúsil som. „A vtedy sa nahnevala?“
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„Strašne sa nahnevala.“
„Čo povedala?“ zaujímal sa Leo.
„Neviem,“ odvetil otec. „Tak ma ťahala za uši, že som nepo-

čul, čo hovorí.“

Takéto historky neboli vo vzťahu mojich rodičov ničím výni-
močným. Podobné epizódky sa odohrávali pravidelne počas 
celého môjho detstva. Ktovie, ako vyzeralo manželstvo rodi-
čov mojej mamy. Mám však silný pocit, že aj oni prejavova-
li podobnú zhovievavosť k  osobitostiam toho druhého. Pri-
najmenšom starý otec Ernst, ktorý musel zniesť toľko frflania 
a sekírovania, až sa moja mama čudovala, že mu neodpadli uši. 
Bolo jej ho naozaj ľúto a občas sa ho opýtala, ako to vôbec vy-
drží. Jeho odpoveď bola vždy rovnaká. Ukázal si na ucho a po-
vedal: „Jedným dnu a druhým von.“

Starý otec a stará mama boli úplne rozdielni. Ako dva póly 
magnetu, jeden, čo priťahuje, a druhý, ktorý odpudzuje. No ve-
deli sa navzájom vyvážiť, aspoň kým stará mama neumrela 
na rakovinu a z magnetu nezostal iba záporný pól.

Pravda, ja som mal možnosť poznať ich až v neskoršom ob- 
dobí ich života, a  keď sa v  auguste 1944 zoznámili, určite 
bolo všetko celkom inak. Spoznali sa na oslave, na ktorú sta-
rú mamu pozvali prostredníctvom akejsi jej známej. Na po-
zvánke bolo napísané, že ide o  detskú oslavu, ale keď prišla 
do domu na ulici Glädjevägen, ukázalo sa, že je to maškaráda 
dospelých prezlečených za deti. A tak si Helga uviazala do vla-
sov mašľu a vošla dnu. „Bola tam zábava,“ hovorila, „veľa ľudí 
a veľa života.“
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V  dome nebola toaleta, a  keď si Helga potrebovala od-
skočiť, musela vyjsť do  záhrady, kde bola latrína. Keď sa  
odtiaľ vracala, začula detský plač. Bol to malý Johnny, kto-
rý sa práve zobudil. Stará mama teda vyšla na  poschodie, 
vzala chlapca, sadla si na schody a usadila si ho na kolená. 
A ako tam tak potme sedela, začula, že sa otvorili vchodo-
vé dvere a niekto vošiel dnu. Chvíľu bolo ticho a potom za-
čula zvuk krokov, ktoré boli čoraz bližšie, až kým o ňu ktosi  
nezakopol.

„Kto ste?“ vykríkla.
„Kto ste vy?“ odkričal jej hlas. „Ja tu bývam.“
Bol to môj starý otec Ernst. Oslava, ktorú usporiadal jeho 

starší brat a ostatní „starci“, mu pripadala detinská, a tak si 
šiel von zatancovať. A teraz si chcel ľahnúť. No nestalo sa to. 
Sadol si na schody a dal sa do reči s mladou ženou, o ktorú sa 
nechtiac potkol.

Od toho večera sa stretávali často. Raz zašli do kina, ino-
kedy do  cukrárne. A  niekedy, keď nemali peniaze, sa iba 
prechádzali. Stará mama mi povedala, že sa jej starý otec 
páčil, ale nebola si istá, či je doňho aj zaľúbená.

„Ako som to mohla vedieť,“ hovorila. „Nikdy predtým 
som zamilovaná nebola. O týchto veciach som nič nevede-
la. Nič o láske ani o tom, ako prichádzajú na svet deti. Mys-
lela som si, že žena otehotnie, keď sa bozkáva.“

No nech to už bolo s ich predstavami o láske akokoľvek, tí 
dvaja sa stretávali celú jeseň aj zimu roku 1944. Moja stará 
mama však nemala v úmysle zostať vo Švédsku, naskytla sa 
jej totiž možnosť emigrovať do Spojených štátov. Všetko za-
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riadila Tante Hilde, ktorá sa usadila v Texase, vybavila do-
konca aj to, že cestu mal zaplatiť nejaký zámožný americ-
ký Žid.

Bola to vskutku nekonečná cesta. Letelo sa z  Brommy do 
Glasgowa, odviezť sa vlakom do  Londýna a  odtiaľ sa plaviť 
loďou do  Spojených štátov. Prvú časť cesty organizoval istý  
doktor Michaeli zo Štokholmu. Lietalo sa prerobeným bom-
bardérom, ktorý pre riziko zostrelenia mohol vzlietnuť iba 
za istých poveternostných podmienok.

V  januári 1945 sa starej mame podarilo na  jeden z  týcho 
letov zohnať miesto. Predala všetko, čo vlastnila, aby mala 
v  Novom svete aký-taký štartovací kapitál, nasťahovala sa 
k priateľke a čakala na správu o odlete. Keďže mohla prísť ke-
dykoľvek, dvadsaťštyri hodín denne musela byť pripravená na 
odchod. Od pätnásteho januára do tretieho marca preto so se-
bou všade, kam sa pohla, vláčila batožinu, aby sa mohla čo naj-
rýchlejšie dostať na letisko.

No nešlo to podľa plánu. Počasie nie a nie sa umúdriť, a tak 
trinásťkrát zbytočne cestovala do  Brommy, a  nijaké lietadlo 
nevzlietlo.

Posledný raz ju viezol naspäť starý otec Ernst. Keď sa vrá-
tili, požiadal ju, aby zostala vo Švédsku a vydala sa zaňho. 
Stará mama nevedela, čo má robiť. Či sa má zosobášiť s mu-
žom, ktorého možno ľúbi, alebo odcestovať za  svojou je-
dinou žijúcou príbuznou. Našťastie získala aspoň trochu 
času na rozmyslenie, doktor Michaeli totiž odkázal, že naj-
bližšie dva týždne sa letieť nebude. Stará mama ostala bý-
vať u  priateľky a  zamestnala sa v  obchode v  štokholmskej 
mestskej časti Abrahamsberg. Ešte ani zďaleka neuplynuli 
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dva týždne, keď k  nej v  práci dobehla obchodníkova žena. 
Oznámila jej, že volala jej priateľka, vraj sa má prichystať na  
odlet.

„Čakajú na teba,“ povedala. „Choď s božou pomocou a keby 
to nevyšlo, vráť sa. Si tu vítaná.“

Stará mama sa ponáhľala do  bytu, aby si vzala veci. Ešte 
stále nebola rozhodnutá, čo urobí. A  tak zavolala doktorovi 
Michaelimu, že uvažuje nad tým, že zostane vo Švédsku a že  
sa vydá.

Jeho reakcia bola stručná: „Du bist wohl verrückt (Ty si sa 
zbláznila.).“

Potom zavolala starému otcovi a povedala mu to isté.
Aj jeho reakcia bola stručná: „Poznáš môj názor.“
Stará mama sa rozhodla rýchlo. Znovu zavolala doktoro-

vi Michaelimu a povedala mu, že ak sa mu podarí nájsť za ňu 
za taký krátky čas náhradu, zostane. Ak nie, pôjde.

A tak sa stalo, že moja stará mama zostala vo Švédsku a vydala 
sa za môjho starého otca. Zanedlho sa skončila vojna a u Ruth 
a Heinza, ktorí sa medzičasom presťahovali do bytu na Brom-
maplane v centre (s kanalizáciou a tečúcou vodou!), sa konala 
oslava mieru. Bola to veľká slávnosť so všetkými ich priateľmi 
a  známymi. A  uprostred všetkého toho oslavovania a  rados-
ti zobudila Ruth svojho synčeka, vzala ho do náručia a dieťa- 
ťu, ktoré ničomu nerozumelo, vysvetľovala, že bude vyrastať 
v mieri.

O nejaký čas neskôr zašla stará mama do Červeného krí-
ža, aby získala informácie o svojej rodine. Neviem, čo čakala. 
Nikdy o tom nehovorila. Viem však, čo sa dozvedela: jej mlad-
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ší brat žil v Anglicku a jeden zo strýkov, ktorý sa roky ukrý-
val v nejakej pivnici v Holandsku, žil v Izraeli. Ďalší príbuzní, 
medzi nimi aj jej mama Margarete a otec Leo, sa stali obeťami  
holokaustu.
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