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„Ako sa voláte?“

„Claire. A vy?“

„Rafael.“

Vzápätí sa spýta: „Poznáte niekoho na Malapascuae?“

Ach, už viac nie, vzdychnem si v duchu. Automaticky, ako ro-

bot odpoviem: „Nie.“

„Prečo tam idete?“

„Len tak. Podľa všetkého je to nádherné miesto.“

„Kde je váš manžel?“

„Nie som vydatá.“

„Máte priateľa?“

„Nie.“

„Ste tu s kamarátmi?“

„Nie.“

„Takže tam idete celkom sama?“

„Áno, celkom sama.“

Kapitán na chvíľu zmĺkne. Pravdepodobne rozmýšľa nad si-

tuáciou, v ktorej som sa ocitla.

„Teta prenajíma na pláži chatky. Odvediem vás tam.“

Uvedomím si, že až doteraz som neuvažovala nad tým, kde 

sa po príchode na ostrov ubytujem. „Ďakujem,“ poviem. Som 

mu úprimne vďačná.

Napokon sa vynorí kúsok pevniny – Malapascua. Mám pocit, 

že ubehlo niekoľko hodín, no v skutočnosti asi prešlo iba štyri- 

dsať minút. Ostrov vyzerá väčší, než som si predstavovala. Z prí-

ručky však viem, že z jedného konca na druhý možno prejsť za 

necelú hodinu.

Smerujeme priamo k piesku, plytčine a svetlotyrkysovej vo-

de, ktorú väčšina ľudí pozná iba z bilbordov. Kapitán mi znova 

podá ruku, aby mi pomohol vystúpiť z člna. So sandálmi v ru-

ke sa brodím teplými vlnami. Muž ukáže na pláž a cestičky ve-

dúce k skupine chatrčí so slamenou strechou.

„Tetine chatky,“ povie a kývne hlavou na príbytky.
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Nasledujem ho. Batoh si prehodím cez plece a v ruke dr-

žím gumené sandále. Medzi prstami nôh cítim horúci piesok. 

Okrem špľachotu vĺn na pobreží nepočujem vôbec nič.

Dokázala som to, pomyslím si. Odviazala som sa.


ubytujem sa vo svojom novom obydlí – malej a vkusne zariade-

nej chatke stojacej niekoľko krokov od brehu. Potom sa vy-

dám k jedinému potápačskému obchodu na ostrove s názvom 

Bubble 07. Je podvečer, ale slnko žiari vysoko na oblohe.

Hlavným trénerom je prívetivý Brit Duncan. Vysvetlím mu, 

že hoci som sa nepotápala už celé roky, rada by som na vlastné 

oči uvidela žraloky líščie. Zdvihne obočie a zakloní sa na stoličke.

Pozriem naňho rovnako ako prednedávnom na realitného 

právnika. Keď totiž zdvihol zrak od dokumentov, spýtal sa ma, 

prečo si otec za vykonávateľku závetu zvolil práve mňa. Veď 

mám troch oveľa starších nevlastných súrodencov.

Duncan sa predkloní a zo zásuvky vytiahne formulár.

„Nech sa páči,“ povie a žmurkne na mňa. „Podpíšte, že svoj 

život zveríte do mojich rúk. Potopíme sa zajtra ráno, odídeme 

za úsvitu. Treba sa ponoriť do dvadsaťpäťmetrovej hĺbky. Kľak-

neme si na piesok a budeme sledovať rannú očistu žralokov. 

Pravdepodobne ich príde päťdesiat až šesťdesiat.“

Prudko prehltnem.

Duncan na mňa netrpezlivo pozrie. Prikývnem.

„Idem do toho.“

Poskytne mi výbavu na zajtrajšie potápanie. Rozhliadam sa 

po fotografiách zdobiacich obchod. Žraloky líščie a manty veľ-

ké – ich obrovské telá sa lesknú v tmavej azúrovej vode v hĺb-

ke dvadsaťpäť metrov.

Nepotápala som sa už takmer desať rokov.

Počas prvých pätnástich rokov môjho života sme každé Viano-

ce strávili na Veľkom Kajmane. Naša malá rodinka to pokladala 
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za skutočný rituál. Niekoľko rokov sme tam chodievali aj po tom, 

čo otec prišiel o podnik a presťahovali sme sa na Floridu.

Rodičia si každý rok prenajali ten istý byt. Spolu s niekoľký-

mi ďalšími rodinami, čo sa tam vracali každý december, sme 

oslávili Vianoce na horúcich piesočnatých plážach pod radmi 

šuštiacich paliem.

Každé ráno ma mama zobudila za úsvitu, aby sme sa mohli 

brodiť plytkým oceánom. Voda bola taká čistá, že ste mohli sle-

dovať, ako prstami nôh rozvirujete piesok. Mama so sebou vza-

la malú tašku s chlebom, ktorým sme kŕmili morské korytnač-

ky, čo pomaly krúžili okolo nás.

Bola náruživá potápačka. Každé ráno, len čo sme nakŕmili ko-

rytnačky, hodila výstroj do člna a na celé predpoludnie odišla.

Ako štrnásťročná som získala potápačský certifikát a mohla 

som ju každé ráno sprevádzať. Keď sme plávali popri útesoch 

– deväť, dvanásť, pätnásť metrov pod hladinou –, držali sme sa 

za ruky. Ukazovala mi veci, ktoré by si všimol iba skúsený po-

tápač: malé sasanky v tvare borovíc, ryby, čo opticky splývali 

s koralmi, dlhé jemné úhory číhajúce v tmavých štrbinách a tr-

pezlivo otvárajúce a zatvárajúce ústa.

Patrí to medzi moje najkrajšie zážitky s mamou. Obe sme 

v maskách vytriešťali oči. Nešikovne sme sa usmievali, preto-

že v ústach sme mali regulátory. K hladine ako trblietavé šper-

ky stúpali bublinky.

No to bolo pred desiatimi rokmi. Predtým, ako som začala 

dostávať záchvaty paniky, spriatelila sa s úzkosťou, depresiou, 

búšením srdca a ochromujúcim strachom z vlastného tela.

Napriek tomu však podpíšem Duncanov formulár.


vyjdem z bubble 07 a prejdem sa po ostrove. Vedie ním iba jed-

na prašná cesta, ktorá prechádza stredom usadlosti. Podľa Dun-

cana na Malapascuae žije iba niekoľko sto ľudí.
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Cestu lemujú chatrče. Z niektorých stúpa dym, pred inými 

sa hrajú nahé deti. Všade sa prechádzajú kohúty. Opatrne krá-

čam vpred. Chcem budiť menšiu pozornosť, no viem, že to nie 

je možné.

Po chvíli začnú z chatrčí vychádzať ľudia. Uprene na mňa 

hľadia. Malé deti pribehnú ku mne, dotknú sa mi nohy či bato-

ha a vzápätí odbehnú.

Odrazu niekto zavolá moje meno. Chrapľavý, ale vábivý hlas 

patrí akejsi žene.

„Claire! Claire!“

Je možné, že ma tu niekto pozná? Obrátim sa, aby som zis-

tila, kto na mňa kričí. Pohľad mi spočinie na robustnej žene 

s tmavou pokožkou. Oči sa jej ligocú, a hoci má dolámané zuby, 

na tvári sa jej rozhostí široký úsmev. Nikdy v živote som ju 

nevidela.

„Claire! Claire! Vitajte na Malapascuae!“

Usmejem sa na ňu a zakývam jej. Prv než si však rozmys-

lím, čo urobím v ďalšej chvíli, deti začnú vykrikovať moje me-

no a krúžiť okolo mňa.

„Claire! Claire!“

Neskôr zistím, že správy o novej návštevníčke ostrova šíri-

li muž z člna a jeho teta. Moje meno vraveli každému, koho 

stretli. Tento zážitok sa okamžite stane jedným z najčarovnej-

ších v mojom živote. Keď stojím na prašnej ceste v malej de-

dine na filipínskom ostrove Malapascua, jednoducho sa mu 

poddám.

„Claire! Claire!“

To meno mi dala mama v deň, keď si k telu pritisla moje tep-

lé klzké telíčko.


na druhý deň ráno ma o pol šiestej zobudí kakofonické kikiríka-

nie kohútov pred oknom. Duncan neklamal.
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Keď vyjdem von, ešte je tma. Zbadám však, že v Bubble 07 sa 

svieti. Oblečiem si plavky, potom šortky a tričko bez rukávov. 

Ospalo podídem k obchodu.

Duncan s nejakým filipínskym chlapcom práve nakladajú na 

čln výstroj. Chvíľu tam stojím, hľadím na tmavý oceán a sna-

žím sa zistiť, ako sa cítim.

Celé ráno rozmýšľam iba o mame. Hoci je mŕtva už sedem 

rokov, uvedomím si, že chcem, aby sa mi ukázala. Aby ma za-

stavila skôr, ako urobím ďalší krok vpred.

Mami, vidíš ma?

Jedinou odpoveďou je slabý vánok, ktorý pofukuje nad 

plážou.

O chvíľu už sedím v prednej časti Duncanovho člna. Šinieme 

sa po rozbúrenej tmavej hladine.

Napĺňa ma studený strach. Mami, mami, mami, volám v du-

chu. Kde si?

Odpovede sa nedočkám. Čln potichu napreduje.

Duncan s chlapcom sú kdesi za mnou. Ženú nás do hlboké-

ho neprebádaného oceána. Keď už nikde navôkol nevidím pev-

ninu, Duncan zníži rýchlosť. Zakotvíme pri malej bóji. Žasnem 

nad tým, že sa mu ju vôbec podarilo nájsť. Rozochvene si za-

čnem obliekať potápačskú kombinézu.

Mami, prosím.

Ešte stále je dosť veľká tma a voda pôsobí zlovestne.

Duncan zopakuje pokyny zo včerajška. Jednoducho sa poto-

píme do dvadsaťpäťmetrovej hĺbky, kľakneme si na piesčité dno 

a budeme sledovať žraloky. Príde ich päťdesiat až šesťdesiat.

Srdce mi búši. Keď mi Duncan pripevňuje k chrbtu ťažkú 

kyslíkovú fľašu, mlčím. Sadnem si na okraj člna, tak ako toľko-

krát v minulosti. Vtedy však vedľa mňa bola mama. Pomaly sa 

preklopím dozadu a vkĺznem do rozvírenej čiernej vody.

Rýchlo šliapem a otáčam hlavu na všetky strany.

Mami, kde si?
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Duncan skočí do vody vedľa mňa, potom spolu plávame 

k bóji. Srdce mi búši, neviem, ako ho mám spomaliť.

„Ste v poriadku?“

Prikývnem, hoci sa tak necítim.

Spomeniem si na jednu z hlavných zásad potápania. Klesať 

môžete tak rýchlo, ako chcete, no stúpať smiete iba tak rýchlo 

ako najmenšie bublinky, teda asi päť až šesť metrov za minútu.

Rozmýšľam, koľko bude trvať, kým sa z hĺbky dvadsaťpäť 

metrov vynoríme nad hladinu.

Uvažujem, aké to bude, ak sa mi niečo stane uprostred  

oceána neďaleko Filipín.

Koľko potrvá, kým sa správa dostane do Spojených štátov amerických?

Kto sa to dozvie prvý?

Zostal vôbec niekto, koho to bude zaujímať?

Naposledy sa rozhliadnem po rozbúrenej hladine oceána. Po-

tom sa obaja začneme potápať, pričom sa držíme lana pripev-

neného k bóji. Regulátor v ústach ma tlačí. Lapám po vzduchu, 

v hrdle cítim studený kyslík z fľaše.

Oceánsky prúd je silný. Hľadím nadol, snažím sa rozlíšiť pies-

čité dno. Nevidím však nič, iba tmu. Predstavujem si, ako dolu 

čaká obrovský húf žralokov líščích.

Čakaj.

Čakaj.

Čakaj!

Myslela som si, že zbadám mamu. Veď som kvôli nej pri- 

šla až sem.

Som tu, mami. Vari ma nevidíš? Nevieš sa ku mne dostať?

Potom pred sebou zazriem Duncanovu tvár a uvedomím si, 

že mama sa nikdy nezjaví.

Prejdem si prstom z jednej strany krku na druhú. Dám mu 

tým najavo, že zostup odvolávam.

Keď sa vezieme späť na ostrov Malapascua, znova sedím  

pri kormidle člna. Popíjam teplú kávu z termosky, ktorú pri-
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niesol Duncan. Som zabalená v osuške, no napriek tomu  

mi je zima. Som vďačná, že nikto nevidí, ako mi po lícach  

tečú slzy.

Duncan sa ku mne správal veľmi láskavo. Pravdepodobne to 

očakával, ale aj tak sa cítim previnilo. Svojím zármutkom a je-

ho spracúvaním som nemusela zaťažiť nevinného neznámeho 

človeka.

Príbeh o tomto výlete v priebehu života rozpoviem veľa ráz, 

no vždy všetkých sklame. Pre mňa však naozaj znamenal vr-

chol. Na tomto mieste – pred malým člnom uprostred veľkého 

Tichého oceána – s uplakanými očami nájdem pravdu, ktorú si 

neskôr opakovane potvrdím.

Nech urobím čokoľvek, mamu ani otca už späť neprivolám.
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