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Z masy zelene vyčnieval fialový pásik. Pred kríkom som ostala stáť bez pohnutia.
Tipovala som, čím by mohol farebný prvok odlišnosti byť. Kúsok oblečenia? Potrhaná
igelitka? Na rozoznanie materiálu som nebola dostatočne blízko. Takto to bolo
zaujímavejšie. Skoro nič nedokázalo moje dohady vyvrátiť. S hádankou som sa musela
popasovať sama. Možno uško tašky. Alebo hodvábna čelenka? Okoloprechádzajúcich
ľudí z ľahostajnosti nevytrhla ani najnapínavejšia záhada. Môj pohľad zamyslene
uprený k lístiu si vôbec nevšímali.
Mohlo to byť čokoľvek, hlavolam si vyžadoval nápoveď. Po priblížení sa som
rozpoznala lesklý šuštivý materiál a tmavomodré bodky. Zvedavosť som nevedela
zastaviť ani ja, ani pichľavé listy rastliny, do ktorých som chvatne vnorila ruku. So
zaťatými zubami som ťahajúc za stuhu vybrala zo zeleného ticha neveľký predmet.
Šarkana v mojich rukách nezdobila žiadna tvár. Bol jednoducho bodkovaný. Z každého
hrotu pravidelného kosoštvorca visela fialová stuha o čosi svetlejšia ako farba širokej
plochy. Dve boli natrhnuté. Neprítomnosť dlhej šnúry zabránila zamotaniu do kríka.
Zospodu trčal len krátky rozstrapkaný špagát. Chýbajúci úsmev som na drakovi
predsa uvidela. Odrážal sa naň z mojej tváre. Keďže som nezazrela nikoho, komu by
hračka chýbala, skrátila som si prechádzku a nadšená sa rozbehla domov ukázať
nález.
Príchod zmaril všetky očakávania. Už v predsieni sa na mňa mama prehnane oborila.
Nechápem, prečo má ku každej veci, ktorú objavím, negatívny postoj. Bezcitne mi
prikázala dať „ten odpad tam, kam patrí“. Mala vymyslených nespočetne veľa
dôvodov, oponovať jej bolo zbytočné. Oco, prispôsobujúci sa lepšie ako chameleón, mi
ako ospravedlnenie venoval jediný súcitný pohľad.
Aj keď sú u nás podobné scény pravidelné, nezabránila som skľúčenosti. Mladšia
sestra sa ma ani slovkom nepokúsila dostať z nepriaznivej situácie. Moja záľuba jej
bola takisto ukradnutá. Posmešne na mňa zazrela. Kvôli slzám hnevu tlačiacim sa
vpred som pohľad nedokázala opätovať. Protivný výraz sa z jej tváre plynule vytratil,
nahradilo ho začudovanie. Neviem, či som si záblesk ľútosti v jej očiach iba domyslela.
Nad jeho významom som pod vplyvom maminho naliehavého príkazu nestihla
pouvažovať. Šarkana som urazená vhodila do smetiaka pri dome.
Pri zaspávaní som si predstavovala obrazce hodiace sa do nepravidelnej spleti bodiek
na šarkanovom povrchu. Hľadala som súhvezdia novej galaxie hodiace sa k tým na

jasnom nebi, ktorého časť presvitala z okna k posteli. Vybájené názvy sa dopĺňali s
pocitmi vyvolanými videnými súvislosťami. Odtiene snov dodávali istotu.
Do sobotného rána som sa zobudila kvôli hlasnému buchnutiu veka. Pripomenulo mi
len nejasný pocit z včerajšej udalosti. So širokým úsmevom som celkom nevyvedená z
omámenia spánkom vybehla na záhradu. Pri smetiakoch nebolo nič, čo by k nim
nepatrilo. Nedarilo sa mi určiť presnú príčinu náhleho nutkania. Po chvíľkovom civení
na zeleň v záhrade som si spomenula, no aj tak som chcela byť úplne presvedčená
reálnym podkladom minulých zázračných momentov.
So zapchatým nosom som nazrela k pokrčenému šarkanovi. Aspoň som si myslela, že
ho tam nájdem. Okrem bežných zapáchajúcich predmetov nehodných bližšieho popisu
som v koši nič nenašla. Žiadne farebné bodky ani úsmev bez tváre. Nenachádzala
som racionálny dôvod. Nemohlo ho nikam odfúknuť, veko bolo po celý čas zatvorené.
Rodičom haraburdy prekážajú, no nie až tak, aby si poistili ich neprítomnosť. Nechcela
som ich dráždiť zbytočnými otázkami, ale chýbajúce fialové stuhy ma akosi čudne
ťažili. Priala som si opäť predstavovať žiaru hviezd. Lesklá látka bola na splnenie
zámeru dôležitá. Veď by v tom koši nebol donekonečna, pomyslela som si ironicky.
Deň pokračoval rušený zábleskami úvah o mieste chýbajúceho predmetu. Po obede
som už príval dohadov nezadržala. Musela som ísť späť na miesto, z ktorého všetko
pochádzalo. Rodičom rozhodnutie neprekážalo, sestrin názor som sa nedozvedela.
Nebola doma. Nepamätala som si, že by mala naplánovaný nejaký výlet. Vyrazila som
bez vyzvedania.
Zamierila som rovno k miestu objavu. Všetko naokolo bolo rovnaké ako včera. Okrem
stuhy. Z lístia nič nevytŕčalo. Prečo by aj malo? Rozmýšľala som nad významom celej
situácie.
Uprený zrak mi spočinul na oblohe s mráčikmi prúdiacimi na modrom podklade
črtajúcom sa spoza konárov a vzdialených budov. Jemný povrch oblakov sa miešal so
žiarivými farbami niekoľkých vysoko sa vznášajúcich šarkanov. Široké úsmevy, veľké
okále, kosoštvorce, nepravidelné útvary, pásiky, kruhy, bodky... Všetko v najrôznejších
farbách doplnené bielymi ťahmi nebeského štetca tvorilo pôvabnú scenériu. Najviac
sa mi páčil fialový. Na maličké bodky som dovidela aj z tej diaľky... Prúd myšlienok sa
naraz zastavil. Bol to môj šarkan. Vedela som tom.
Pátrajúc po jeho majiteľovi som rýchlo obišla líniu kríkov. Sestra stála v strede
širokého ihriska. Jej úsmev osvetľovala rovnaká iskra ako tá vo vedľajších odtieňoch
prírody.
Šarkan sa nad nami vznášal pokojne a zmierujúco. Keď ma uvidela, vzniesli sme sa k

hebkým oblakom spolu s ním.

