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Flazzaílnou prišiel mój malý syn Teo a povedal mí, že by chcel nájsť poklad. Opisoval, ako piráti
pristanú na tajomnom ostrove a podťa starej zožltnutej mapy zaěnú kopat'. Narazia na čosi twdé. Je
to truhla. Vytiahnu ju vonz jamy, vypáčia zlrdzavený zámokaužsaprehrabávajúv zlatychminci-
ach.
-Mne by stačila iba jedna taká minca!- kričal Teo a skákal po gauči s umelohmotnou šabťou.

-Dnes sú už všetky poklady nájderré,- schladil som ho odpoveďou typickou pre dospeláka.
Teo si ztoho nič nerobil, ale mne tá myšlienka nešla z hlavy von.

Poklad!
Aké vzrušujúce bolo čítať sprály o šťastných nálezcoch: Stará pani objavila pri okopávaníparada-

jok hrniec plný strieborných mincí z obdobia tatárskeho vpádu. Alebo: Pri stavbe obchvatu bagrista

vykopal zachovalého mamuta, Postačí aj správička: Sedem keltských mincí našiel hubár, keď
vytrhol hríb v lese nad dedinou.
Petržalka sa predsa musí hemžiť archeologickými pokladmi, veď tu sa žilo odjakživa! Od praveku

až do dnešných dób sa tu preháňali kdejakí Kelti, Huni, Germani a iní vagabundi, naposledy
napoleonské vojská. Čo všetko je schované hlboko pod zakladmi panelákov. sa už dnes asi ne-

dozvieme. My sme však bývali v jednom z posledných rodinných domov starej Petržalky, ktoré
nepadli za obeť komunistickým buldozétom. Hneď vedťa Rusovskej cesty sme mali domček
s peknou záůtradoupo starých rodičoch. Nad košatou korunou čerešne čneli sa do v}šky prísne pan-

elové domy. Ich obyvatelia nás mali ako na dlani.
Keď mohlo na bratislavskom hrade byť keltskó opidum, prečo by tu nemohla byť rimanská loď

utopená v dunajskom bahne alebo aspoň nejaký skromný kotlík s mincami gernránskeho kráťa Van-
niusa!
S t}mito pocitmi som chodil po záhrade, ažkým som nevzal rýí anezaěal kopať jamu. Po chvíli

som na čosi narazil. Niečo tam je! - skríklo dieťa vo mne. No bol to len koreň.
Vtom mi svitlo:
Detektor kovov!
Pol dňa som sliedil po internetovlch obchodoch. Vo chvíťke slabosti stačil jeden klik a bolo.
*§249...Kto neoprávnene vyhfadáva, vykope, inakzmiesta ná|ezur,yzdvihne, premiestni alebo
preclrováva archeologický nález, alebo inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičst-
vo, potrestá sa odňatím slobody ažnadvaroky."
-Teo! Ideme hťadať poklad!
Teo vybeho|zizby s radostným krikom:
-Hurá! Ideme na nejaký pirátsky ostrov?
-Na ostrov nie, začneme v našej zéútrade.

-Y zábrade...?- sklamane sa zamraěil malý Teo. -Máš aspoň mapu?
-To síce nie, ale budem mať niečo lepšie. Detektor kovov!
-Detektor kovov?!- skríkla manželka Katuška, ktorá sa odrazu objavila vo dverách, -Koťko stál?
-Na to, čo sa s ým všetko dá robiť, skcro nič.
-Kol'ko?- r,yzvedal prísny hlas.
-...iba nejakých tri...sto euríčiek?- zamumlal som nezrozumiteťne.
-Naposledy to bol hvezdarsky ďalekohťad, ktory veřmi potrebujeme!
-Takisto ako tvoj vyšívaný kroj a permanentka do fitka!
-Trúbka, harmonika, vzduchovka, bicie. . .

-Stredoveký meč, elektrická kolobežka, stojan na maťovanie...
Obaja sme sa rozosmiali.
Detektor kovov bol na ceste.
Zanedlho zazvoni| mobil, v ktorom sa ozval chlapík:
-Stojím pred vašim domom amátmzásielku, ste doma?
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Z,a pár minút som už spoiu s ]-eorn rozbal'oval r,el'kú škatul'u. Na obale stálo: "Pre všetkých
hi'adačov pokladol,!" Takže pre nás!!!

Vložil som doňho baterky a zapol Prístroj začal vydávat' vysoký t'ahavý zvuk.
-Polož nazem lyžičku!
Katuška zvedavo položila na podlahrr l,vžičku. Prístrojom som odborne prešiel ponad lyžicu ako
hl'adač mín. Nad lyžicou začal detektor stíchol. keď sa vzdialil, vrátil sa vysoký zvuk.
-Ide sa von! - rozbehli sme sa vedno do záhrady.

Pred nami trávnik, ovocné stromy,. Obďaleč drevený, ptrot. za ktorym kotkodáka krdel' sliepok.Na
konci pozemku stojí krivý drevený kurník, ktorÝ postavil starý otec v roku 1964. Za kurníkom sa

ýči trinást'-poschodor,ý panelák.
Namieril som detektor kovov na trávnik. Pomaly som postupoval záhradou. Prístroj pískal nezme-
neným tónom. Tráv,a sadala pod rnojimibagandžanri, Katuškinymi ružovými teniskarni a Teovými
nraljmi sarrdálkami.
Vtom pískanie z,mi,zlo a opáť sa vrátilo. Ustúpil som o krok spát'.

- Mám to! Kop!
Katuška ryfom vzrušene prevrátila drdol trál;v naruby, a kcipala do híbky.
-Hurá, mánre poklad ! - kričal nadšený l-eo.

-Opatrne, čo keď tam je amfora!
Keď už nevládala, nahradil som ju. Odrazu som narazil na čosi tvrdé. Žeby, predsa, .. ?!

Vrhol som sa na kolená a zbesilo rozhrabával zeminu. Čierna zemina parrónskej rrížiny lietala
navókol.
-V Petržalke žili ťudia už pred sederntisíc rokmi! Germáni, Kvádi, Kelti, Avari, Huni. Slovania!
-Kto sú to Huni? - vyzvedal sa Teo.
-Takí Indiáni, čo tu ked5,si žlli, - pttzrei som opatrne na Katušku. mimochodom učitel'ku dejepisu.
-A mali aj čelenky s pierkami?
Cítil som Katuškin prísny pohl'ad. tak som už radšei neodpor.edal a sústredil sa na nelegáirry
archeologický výskunr. Ked'som mal už prst1 ;:odraté od hlin1,. dotkol som sa čohosi zhrdza-
veného. Bol to akýsi kovový r,alček. Niečo gotické! Vl,tiahol som ho zo ze171e, utrel sorn to všetci
sme na ten zázrak vyvalili oči.
-Konzerva! - zasmiala sa Katuška. 'Ibto asi nepatrilo Keltonr!
Teo bol sklarnaný.
-Takže to nie.je poklad? Nie su tam zlaté mince'J
Vytrhol mi plechovkr-r z rúk a chcel z nei r,.vtriast'peniažky.
-Je to blbost'! Vravel som ti. že poklad,v sú iba na ostrove!
-Takže detektor kovov móžen-re odložit'na výstavu vedťa ďalekohl'adu! - zahundrala Katuška.
Ale tak l'ahko son-r sa nevzdal. Chodil som s detektorom po záhrade celý deň.

Večer Katuška,,ryšla do záhrad,r,,a pri polrl'ade na rozkoparrý trávrrik zhíkla:
-]'ak to trr už móžeme lovno zasadjt'zemiak.l !

Na kope sa váfali staré konzerv.v, hrtriec. klince, zhrdzavené hrable. Bolružiať nie neolitické ale
celkom obyčajné. Nervózn,v som si ťa]rol na gauč a na tablete som čítal člárrky o hfadačoch, ktorí
kvóli svojej zál'ube neváhali precestovat'stovky kilometrov, riskovat' stret so zákonom, brodit' sa po

močiaroch v Rumunsku či váťat' sa v žihťave na Ukraiine, Večer som zašiel do kurníka po detektor
aby sonr ho uložil ku ďalekolrl'adu. To, že sa s ním vydáin niekde na pohanské hradisko v Bul-
harsku alebo nedajbože do nejakej jaskl,ne v Kazac}rstane, neprichádzalo do úvahy. Ráno tnusí íst'

Teo do školy.
Vošiei som do kurníka. Detektor kovov stál v prítrní a leskol sa novotou. Vtom som pocítil zvláštne
nutkanie, l]etektor na nrňa rozkošnícky žmurkal:
Zapnima!



\edbalo sonl sa dotkoi rvpínača.
Kumíkom sa r šak nerozoznel obl1vklý piskl'alý tón. Nebolo to ani žiadne váhar,é popiskovarrie.

Bolo to ticho. \,r behol som s cletektorom von. Rozoznel sa piskot, no keď som sa vrátil dnu, piskot
s neochr ejnou presvedčivosťou znlíkol. Bolo to jasne. Bolo to veťké. Kurník bol dreven_í-, niekol'ko
klirrcclr netnohlo spósobit'takýto poplach. Bo1o zrejmé. že podonrnouie zakopaný minimálne tank

Tieer. ktor1- tu zabudol Wehrmacht.
\Íohol b1, som Katuške povedat': Ďalekolil'ad už máme, ale ešte nemáme tank! Schytil som lopatu

a pod'ho v strede kurníka kopat'. K jame sa zbehli sliepk1, vyzobávat' z čerstvej zeminy nemilo

nrekr apené dážďovky.
Ta},mer sa zotmelo. V kunríku vznikla celkom slušná halda hliny. Po hrud'v zemi, do pol pása ly-
zlečenj-, čierny, ako čert, začul som volať Katušku:
-Haló. kde trčíš? Neclrceli sme si pozrieť toho Indiana Jonesa?
-Hned' som tam!- ozýva sa mój hlas z jamy.

O pol hodiny znova:
-Tak kde si? Ja to začnem pozerať bez teba!

\a donre sa otvorili dt,ere a v tráve sa ozvali sa kroky mo.iej ženy. Nemal sonr pripravenú žiadnu
rrhovorku, Vošla do kurníka. Z jamy nri trčala iba plešina.
-T1, sa zbláznll| Čo to stváraš?- neveriia viastným očianl.
Prv" než som stihol čokol'vek povedat', mój rý1' narazll na čosi tvrdé. Naozaj tvrdé. Kovové!
\rl,kukol som z jamy, oči nri svietili ako baníkovi z Ostrar,y.
-Počula si?!
-Čo je to?
Hodil som sa tra dno jarny a holýrni prstami sotn zača\ lrrabat' ako krtko. Nemusel som sa dlho

snažiť, dciráňanými nechtami som narazil na vel'kú kor.,ovú plochu. Najprv tcl bolo čosi neurčité

a tmavé, ale ltom... !

Na povrch i,ykukol žItý, prastarÝmi rllrami pokrytý kov. Kov. ktorý, nevíclanre každý deň, ktor]
vládne svetu po celé veky. Z|ato|.

Nevedno ako dlho sme kopali. N4ariželia kopáči, podir,,ní v1,ltrádači hrobov. Katuška sa smiala
od šťastia:
-My toho Indianu Jonesa nemusíme pozerat', ln.y to žijeme!

Svitlo ráno. Malý Teo spal v obývačke na gauči. ved' 1ro nemal kto uložiť. Jeho rodičia trávili rroc

v záhrade. Zaspal sám, s pirátskou šabl'ou v rukách. na rrohách sandálky.
_Do školy nepójde, ale odnesieme ho ku sr"okre! - rozhoclla žena, zaťúlaná od hliny. Folonahá,

spotená a špinavá od hliny, držala ryl'ako praveké žezlo. V tej obýr,ačke mi pripomínala petržalskúr

Laru Croft. Zmenlla sa na malé diet'a, hl'adačku pokladu. pirátku. Nič viac ju rrezaujímalo, do práce

zavolala, že nepríde a to isté som rrrobil i ja.

-Čo budeme robit'? - naliehala.
-Keď sa priznáme, že sme nikoho nezavolali a vybrali to zo zeme, zavtú nás do vázenia minimálne

na dva roky. Rozkopú nám celir záhradu, tnožno a_j dom zbúrajú!
-čo sme to vlastne našli?
Nechali sme Tea spať a vrátili sa do kurníka. Podkopaný kurrrík sa už vel'mi nebezpečne nakláňal
na stranu. I-Irozilo, že spadne a odhalí svojc tajomstvo podozrievavým Petržalčanom, číhajúcim
z balkónov.
Kochali sme sa nad tým, čo sa nám podarilo vykopat' za zeme, Bol to skutočný poklad.

Stále rovnako krásne dož|ta svietiace zlato" skvelo sa v petržalských slnečných lúčoch. presvitajú-

cich cez dosky kurníka. $zeralo tak zvodne a zárclveň tak cudtle. že som sa hanbil ho dotknút',

necítil som sa toho hodn1,. Celý sarkofág boi zlatonr zclobený, no trebolo to nič gotické ani
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--. r,--,-.:.,]:,]':,:,l:.iasrléabolotojasnéimojejženedejepisárke.Vytiahlismehozpodivnejmi-
::.]._- sil. j,_, k:..:e,' si,r1l1 s& prekopal. Asi hrobka. Sarkotág bol síce í'ažký, ale rrašťastie som mal
". :_-:. l,]tIJh,,, na sl'ahovanie skríň. Zlatom zdobenú relikviu sme vytiahli na svetlo sveta ako st'a-

,.:-..cl nirnln.. na siedtne poschodie.
-,_,t.., .l1i113 ht-'']- nel,eclela sa dočkat' Katuška.
-\:,, rent. či br sme mali...
-i::lltlzreime. že by, snre mali! Načo si ho potorn q,kopal'?
-\ í.lii b1 sme to niekomu oznámiť. .. ! Polícii alebo komu...
-Sam si predsa tvrdil, že nás zatvoria do vázenia na dva roky" keď sa priznáme!
-Kdesi som čítal. že archeólogovia celé veky hťadajú lrrob Attilu, lrunskeho kráta, ktorého nazýva|í

ai Bič boží...
-Tl mvslíš. že sme našli Attilu ?
Zrlchlil su.icj dlclr.
-To netuším, len viem" že určite nežil vo Vysokých'I'atrách.
-Vieš. ako vyzeral?
- Že vraj mal nohy clo O, lebo stále seclel na koni.
'rruhlu sme páčili skrutkovačmi aj elektrickou pílkou značky Bosch. Nakoniec sa truhla s vfzgotom
po dlhýclr storočiach otvorila.
Nazreli sme do sarkofágu.
Vo vnútri ležal chlap.
I teraz, keď bol už storočia mttvy, bolo vidno . že to bol chlap ako hora. Mal stále ozrutnú hustú

bradu a na jeho lebke bola položená masívna kráťovská koruna. Na hrudi meč, okolo pása vyk-
iadaný opasok, dookola šperky.
-Pozri, má nohy do O! -ukázala Katuška.
-Nanlójveru to bude Attila|
Katarína zašepkala:
-Bič boži,...!
-Pod našim kurníkom... !

Sedeli sme a pozerali na Attilrr.
Do prítmia sa o{valo len kotkodákarrie sliepok a hukot ciejednotky,

Bolo nám oborn jasné, že sme v kardinálnom pruseri. Tak som dostai šovinistický nápad.
-N,{usíme ho odviezť do Mad'arska. Maďari nás nezavrú, ešte nám poďakujú,
Museli sme počkat', kým padne noc. Susedom. striehnucim na balkónoch panelákov na každý náš
pohyb, by asi bolo podozrivé, že záluadou t'aháme hunský sarkofág z piateho storočia nášho

letopočtu.
Za nespočetnými oknarni okolitého sídliska žiaúli modré obrazovky. Petržalčania pazerali debilné
seriály na Markíze. či TV Joj a my snre boli vol'ni. Vliekli sme sarkoíág nočnou záhradou. Presne
tak, ako to po tisíce rokov pred nami robievali podobní r,l,krádači hrobov. Našt'astie sonr vlastnil
starší rodinný van Renault Trafic. Bol čiernej ťarby a to sa teraz dost'hodilo. Svokra vždy hundrala,
že vyzerá ako pohrebný voz. Lenže dnes sme v ňom neviezli iu, ale Attilu Huna.
Odskrutkoval som zadné sedadlá a hodil ich len tak nabok. Sarkofág sme naložili do Traficu

a svižne nasadli.
-Kam pójdeme?
-Ja neviem, asi do Budapešti, alebo kam. - Pokrčil som plecami. - Ja by som šiel do nrúzea. Na

webe písalo, že to, čo vezieme, móže mat' hodnotu ai milión eur.

Katušku na sedad]e Traficu skoro rrystrelo.
-...milión eur? A to hovoríš len tak'/ Si rrormálny'i Okamžite štartuj !

Vyšiel som s Trafikonr z našcj ulice a chcel som zabočiť clol'ava.



_ \::i:e,il \echo.j'pt,, hiavne.jl Ešte nás ch,vtia! Pod'me cez Kopčianskul

iieia.iit Tr:i-ic zalrčai a rrrazili sme c1o noci. snrer Kopčianska - Ra.ika - BudaPeŠt'. KatuŠka mi
'-,_:.;', i.. U.h,'.
-?:,zril
,.,: :šnrch ial.lčkochiej viseli zlaté náušnice z piateho storočia nášho letoPočtu.

-\ch,lr ai to'. Zbláz.nila si sa?- zasipel som.

-Slie ako Bon1 a Clyde!
31rzili sme sa ku Kopčianske.j ulici. Bola to dobrá skratka pre zloČincov ako mY. Viedla krajom
p:tržalk1 pomedzi hnusné torrárne a ošuntelé paneiáky plné sociálnych PriPadov. Cesta bola v de-

.-,_.látnonr stave. Za našimi hlavami hrkotala starodávna truhla. tsiČ boŽÍ poskakoval po aute

. ai,iste sa čudclval, prečo sa kvalita ciest v Panónii ani zatisícpáťsto rokov nezlePŠila. I]Ilavu som

irla1 plnú pochybností, Ráno prídeme pred Magyar Nemzeti Mirzeum v BudaPeŠti a zakloPeme na

l rátirici:
-.Tó napot, mlaclá pani. nráme tu Bič boží, neviete, kde si mÓženre prevziať odmenu'i Milión eur!

Kofko je to forintov?
-Nem érlem Bič boží!
Nad petržalkou sa zberalt olovené nrraky a čotaz častejšie z nich udierali bleskY. A vtom sa to sta-

1o. Stalo sa to. čo sa snáď móže stat'iba v hlúpei poviedke. Pri údere obrovského blesku Čosi za-

syča1o a dostali sme defěkt. práve na Kopčianskej ulici. Je síce pravda, Že KopČianska uiica je Posi-

ata rozbi!ým sklom a rózn.vm iným borclelom, ale toto? Trafic zasala| priamo Pred vclrodom do jed-

ného zo sociálnych panelákov. Už tmal,ý rozbitý vchod nevcštil nič dobré.

-čo !eraz?- pozrel sorn obviňujúco na Katarínu. -Nemán-re riáhradné koleso!

-Nezavoláme nej akú asisterrčnú službu?
*Ved'máme v aule Attilu, Bič boží!
-A keby sme poveda]ri, že vezieme niečo obi,čajné, napríklad babičku?

Nemal som inú možnost', iba vystúpit' z auta a íst'po ponroc priamo do strašidelného vchodu so-

ciálneho paneláka. práve, keď som vybehol po oelporných schodoch, udrel ďalŠÍ straŠný blesk. Ten

na cirvíl'u osvetlil temný vchod" ktorý rni pripadal ako starobylá hrobka.

ovanul ma smra<l. Zatuchnutý, postráclajúci akúkol'vek civilizovanost'a normálnosť.

žiadna žiarovkasa automaticky nerozsvietila, ako to zvyčajne býva. Len tma. Chcel som zazvoniť

alebo aspoň zabúchat'na nejaké dvere, keď tu sa z tmy 1,ynorila zvráskavenátvár, pori ktorej bY aj

Indiana Jones pustil clo gatí.

- Co kceš. gadžo?
Clrrapťavý hlas ma tak vyťakal, že som padol na zhrdzan,enó schránky, Beťmá podozrievaqy'ch oČÍ

sa beleli v tme.

- Pomoc pri oprave defektu...- zašepkal som s posvátnou úctou,

Temnotou sa rozsvietil široký úsmev r,yšrbených zubov:

- Ta to si takoj mal povedac! Ftej. Arpád. Béla. gyere ide! Aj ty Aba!

- lgen, Ellak!
A vtom ztITIy lrybehlo niekol'ko bytostí počerného charakteru.

...túto noc sme strávili s maželkou vel'mi veselo. T'ri prepojené cigánske byty boli Plné hudbY,

vína, malých detí, ktoré nešli ani neskoro v noci spat'. Hralo sa na gitare, spievalo sa minimálne v

dvoch nezrozumitefných jazykoch. Neviem. kol'ko l'udí tam bývalo. Vína nárrr naliali. aj najesť

nám dali. Akosi sa mi všetko zlialo. Mal som pocit. že som na tlávŠteve u Hunov v Piatom storoČÍ.

indiáni, ako povedal Teo. Katarína sa ku mne pritisla a vraví:

-Ráno 1ryrazíme, odovzdáme Attilu Níaďarom, zoberieme prachy a vlátirne sa domov ako bohatí

l'udia! A to všetko vd'aka tvojmu detekioru!

A pobozkala ma.
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,:::.. _i]l-.3 r]'cokrnr spánkont, Padli srne do iarebnýclr snol,. zabudnúc. odkial'sme prišli a kam

-,]_3, \etušttrr. čo sa prilrodilcl.
].:; tlšarpanvmi panelákmi rraKopčianskei ulici llchádzalo oranžor.é sinko. Zobudili sme saved-

:. _,. spojení l náručí na akomsi prišernonr matraci.
Pootr oril som vízgajúce dvere s praskrrutýtn skiorn a r,},šiel na balkón. Nachádzali sme sa na na-

irr ššom poschodí tejto neskorogotickej panelovej veže, PodomnoLl poloprázdne parkovisko, na

ktorom stáli nejaké vraky a Trafic, \'_l,zeralo to tak. že koleso ntá opravetlél!! Veťmi som sa potešil a
obzeral sa po Ellakovi, ab,v som mu pod'akoval a spýtal sa ho. kol'ko peřnzí chce za opravu. Bo-
hvie, či je tu niekde bankomat.

Nikde však nikoho nebolo. Arri noha. Prešiei som izbaini, všade bordel, matrace, ale nikde žiaden
človek. lba mclja manželka zakrúterrá do deky. trochu pripomírrajúca irnigranta v utečeneckom tá-

bore.
Keďže výt'ahu som nedóveror,,a1, zbehol som z desiateho poschodia na prízemie po smradťarých
schodoch. Našt'astie som nestúpil do žiaclneho hovna. Klikol som smerom
k Traficu, naskočii za volant. kontrolujúc, čije všetko v poriadku.
Nebolo.
Keď som sa obzrel za seba. zdúpnel som. Znrrazilo rna až po korienky vlasov.
Attila Hun. Bič boží|| l Bo1 preč!!!
Zmizol|. Ukradli ho! Rómovia ho ukracili!
Vyskočit som z auta ako besrrý. Najprv som si pomyslel: Zavolámpolíciu!
A potom nri to došlo.
So zvesenýrrii plecami som vošiel spát'do opusteného paneláku. S dychčaním som vybehol hore,

okolo hol,ien, za Katuškou. Zvedavo sa tam obzercla. Bo1o jej asi divné, že tu nikto nie je. Ani
vtáčika - letáčika. Všetci zmiz,li.
Iba gitara stála opretá v kúte.
- Nie je to čudné? - azvala sa moja manžeii<a. - Prečo všetci odišli'] Kde sú ?
- Katuška,,,\ttila je preč!

- Preč,.. !?
V šoku v_vbehla zbytu. Ako splašenábež,ala dolu po schocloch.

Volal soni za ňou:
- Nepošrnykni sa na hor,nách!

Otvorila dvere.
- Milión eur...
Slzy mala na krajíčku.
Zahl'adel som sa jej do očí a vysvetlil:
- Huni našli svojho strateného kráťa a zolrrali si ho spát',

Keď sme hlboko zarnyslení odchádzali z Kopčianskej ulice , zdalo sa nli, že som medzi panelákmi
zuzrel malé tmavé dievča.
Usmievalo sa a na ušiach sa jej zaleskli prastaré zlaté náušrrice.
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