
MURÁRIK ČERVENOKRÍDLY – operené stvorenie s čipkovanými krídelkami 

 

Od prvého okamihu, ako som zahliadol MURÁRIKA ČERVENOKRÍDLEHO na múre domu ako 

malý sedemročný chlapec, zamiloval som sa „po uši“, ba vari až „po končeky vlasov“ do 

tohto podivuhodného vtáčieho stvorenia. V tom momente sa moje srdce naplnilo 

bezhraničnou láskou k „operenému skvostu vápencových skál a azúrového neba“. Ako sa 

povie, bola to láska na prvý pohľad a zamilovanie na celý život... 

 MURÁRIK ČERVENOKRÍDLY ma očaril svojim vzhľadom, ladnosťou pohybu, 

prítulnosťou, tajuplnosťou... Najviac som však okúzlený jeho vernosťou jednému 

z najnehostinnejších prostredí – vápencovo-dolomitovým skalným galériám hrdo sa týčiacich 

k azúrovému nebu – ktorému zostáva verný aj počas zdrvujúcich zimných mrazov.   

 K najšťastnejším chvíľam v mojom živote patria tie, keď ma túlavé topánky vedú 

strmým chodníčkom do skalnej tiesňavy alebo ku skalnému bralu nad hornú hranicu lesa, kde 

ma čaká najveľaváženejšia audiencia u jeho veličenstva MURÁRIKA ČERVENOKRÍDLEHO. Keď 

moje uši započujú jemné pískanie a oči vzhliadnu tohto „nebeského anjelika s karmínovými 

krídelkami“, v tom okamihu akoby som sa ocitol naozaj v „siedmom nebi“... Je to úžasný 

pocit, ktorý nedokážem opísať nijakými slovami. Priznám sa, nech som fyzicky kdekoľvek, 

svojim vnútrom som vždy prítomný v odľahlých skalných zátišiach, ktoré sú odvekým 

domovom tohto fascinujúceho vtáčieho druhu. 

Keď nemôžem byť s mojimi miláčikmi MURÁRIKMI, tak na ne myslím, spomínam na 

krásne chvíle prežité s nimi, rozjímam o týchto „nebeských krásavcoch“, kreslím si ich, aby 

som si ich sprítomnil a aspoň tak potešil svoje srdce. Svoju prvú a najväčšiu „vtáčiu lásku“ si 

kreslím pri každej vhodnej príležitosti. Za život som nakreslil tisícky kresieb tohto 

„maľovankovo“ krásneho operenca. V detstve som si siluety môjho „opereného krásavca“ 

kreslil cez prestávky v škole do zošitov a knižiek, na tabuľu, na zarosené alebo zasrienené 

okná autobusu... Aj teraz v dospelosti si MURÁRIKA ČERVENOKRÍDLEHO kreslím, keď mi príde 

na neho „chuť“ alebo keď mám chvíľku času, pokiaľ musím na niečo niekde čakať – u lekára, 

v banke, na autobusovej či vlakovej stanici...    

Z tisícok perokresieb „nebeského anjelika s karmínovými krídlami“ som vybral 

niekoľko najvydarenejších a zostavil z nich túto útlu knižočku. Neviem, nakoľko sú moje 

obrázky verné. To ponechám na posúdenie Vám, milí čitatelia. Mne sú však veľmi milé a keď 

nemôžem byť v prírode so živými MURÁRIKMI, ktoré sú mi najmilšie a najkrajšie, tak si 

prezerám svoje kresbičky a hneď mi je lepšie na duši a na srdci.  


