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Milý návštevník stránky,  

 

od počatia je môj život zviazaný pevne, ako býva spojené telo dieťaťa s matkou 

pupočnou šnúrou, s prírodou. Tak ako dieťa v prenatálnom vývoji nemôže existovať  

bez spojenia s darkyňou jeho života, rovnako tak ani ja nemôžem jestvovať bez mojej 

pramatky prírody. Toto nerozlučné naviazanie na pramatku prírodu má u mňa 

trvanie nielen na tomto pozemskom svete, ale verím a som o tom skalopevne 

presvedčený, že vydrží na večné veky.  

Od malého chlapca ma fascinujú rastliny a zvieratá, ako aj javy, ktoré sa 

odohrávajú v zátišiach našej prekrásnej stredoeurópskej prírody v dennom i ročnom 

časovom intervale. Najviac som však „urieknutý“ mojimi dvoma operenými 

miláčikmi – murárikom červenokrídlym a tetrovom hlucháňom. Obidva tieto vtáčie 

druhy môžu za to, že som sa nie iba „po uši“, ale až „po končeky vlasov“ zamiloval 

do prírody.  

Najskôr ma očaril murárik červenokrídly. Hneď prvé moje stretnutie s týmto 

opereným stvorením vo veku siedmych rokov nieslo v sebe známky 

„nadprirodzenosti“. Ako malý chlapec pocítil som k tomuto pre mňa nebeskému 

vtáčiemu druhu zvláštny záchvev detského srdiečka. V tom veku som si svoje citové 

rozpoloženie, ktoré mi spôsobil „operený skvost vápencových skál a azúrového 

neba“, nevedel vysvetliť. A musím sa s pokorou priznať, že túto skutočnosť si neviem 

rozumovo zdôvodniť ani teraz, v dospelosti. Mám na to jediné vysvetlenie: 

zamilovanie do murárika červenokrídleho v mojom tak útlom veku sa muselo udiať 

mimo mňa, v réžii Vyššej Moci.  

Vo chvíľke, keď som zahliadol počas hokejového zápasu na ulici tohto 

„opereného Božieho posla“, ako sa šplhá po múre domu, okamžite som bol vytrhnutý 

z daného časopriestoru a priam „nadzázračne“ prenesený do „nebeského raja“... 

Bol som účastný „nadprirodzeného zjavenia“. Od „nebeského operenca“ som pocítil 

zvláštnu energiu, ktorá mnou prenikala, ako aj ťažko ľudskou rečou definovateľnú 

ochranu. Na ulicu ku kamarátom, ktorí pokračovali v hokeji, som sa vrátil, až keď to 

zvláštne „nadprirodzené videnie“ pominulo. Od tej chvíle však zostali moje srdce 



a myseľ zatônené týmto „nadprirodzeným úkazom“. Preto som potom na hokejovom 

zápase bol prítomný už len fyzicky, ale moja duša zostala prebývať tam hore vysoko 

v nebeských výšinách vedno s „pohľadnicovým operencom s kvietkovanými 

krídelkami“, a tak je tomu doteraz.    

 Ako chlapec som mal pocit, akoby ma od toho okamihu všadiaľ sprevádzal 

na každom kroku môj pozemský „strážny anjelik v karmínovom rúchu“.  A hoci som 

pri mojom prvom zoznámení s „opereným kvietkom“ nevedel, k akému vtáčiemu 

stvoreniu zahorelo moje detské srdiečko nekonečnou láskou, cítil som, že táto láska 

nie je z tohto pozemského sveta, lež z toho nebeského. A týchto pocitov som sa 

nezbavil ani v zrelom veku, naopak, ešte viac a viac sa vo mne hromadia. Dobrotivý 

Stvoriteľ mi už v siedmych rokoch „pridelil“ môjho najkrajšieho „strážneho anjelika 

v karmínovom rúchu“, za čo sa mu nedokážem nikdy ničím na tomto pozemskom 

svete dostatočne odvďačiť.       

  Ako deväťročnému chlapcovi poslal mi naproti môjho druhého pozemského 

„strážneho anjelika v mníšskom habite“ tetrova hlucháňa. Aj tento zvláštny operenec 

mi „počaroval“ a získal si moju náklonnosť hneď pri prvom stretnutí. Očaril ma 

svojim pôvabným vzhľadom a zvláštnym, tajuplným spôsobom života v odľahlých 

lesných zátišiach, kde žije svoju jedinečnú rolu „opereného pustovníka“. Keď 

v útrobách smrekového pralesa na jar pri mesačnom svite počúvam odriekanie 

tichučkého hluchánieho ruženca, ocitám sa okamžite v časopriestore nebeského 

raja... Podvedome sa mi podlamujú kolená, zopínajú ruky k modlitbe, aby som 

v najväčšej pokore a vďačnosti poďakoval Stvoriteľovi za toľkú nadprirodzenú 

krásu...  

 Pobyt v nebesiach už počas jestvovania na tomto pozemskom svete mi dokážu 

„zariadiť“ iba „nadprirodzené zjavenia“, ktoré smú prebývať aj tu na našej modrej 

planéte - moji dvaja „strážni anjelikovia“.     

Obidva operence, ktoré si získali nekonečnú náklonnosť môjho srdca, žijú 

v odľahlom vysokohorskom prostredí, ktoré neobýva mnoho vtáčích druhov. Vari aj 

preto sa stali tieto operené stvorenia „mojou dvojjedinou láskou“. Obidva títo moji 



„strážni anjeli“ ma na tomto pozemskom svete opatrujú. Pod ich najbezpečnejšou 

ochranou žijem si od raného detstva svoj jedinečný rozprávkový život.    

 Veľmi by som si želal, milý návštevník stránky, keby ste prijali pozvanie aspoň 

na krátku chvíľku pobudnúť v tomto mojom rozprávkovom svete, ktorý žijem pod 

ochranou troch strážnych anjelov – toho nebeského a dvoch pozemských murárika 

a hlucháňa, tam vysoko v nebeských výšinách. Vopred vyjadrujem poďakovanie, ak 

moju ponuku prijímate, a verím, že keď sa do môjho rozprávkového sveta začítate, 

tak sa v ňom aj ocitnete ako naozaj a nebude sa Vám chcieť z neho vrátiť späť.  Keby 

sa mi to podarilo, bola by to pre mňa tá najväčšia odmena. Nebude to však 

v žiadnom prípade moja zásluha. Pozemskému stvoreniu nie je predsa dovolené robiť 

„nadprirodzené zázraky“. Takúto výsadu majú výlučne nebeské bytosti – 

prinajmenšom anjeli. A tak, milý pútnik stránkou, ak zažijete pri jej čítaní niečo 

nadprirodzené, prosím, nezľaknite sa, bude to v réžii a prevedení mojich dvoch 

„nadpozemských strážnych anjelikov“ murárika a hlucháňa, ktorých pôvod nie je 

veru z tohto sveta, lež z toho nadprirodzeného, ktorí smú na tomto pozemskom svete 

robiť naozajstné zázraky... 

 Vážený pútnik, ak po návrate z môjho rozprávkového sveta, po prezretí a 

prečítaní si tejto stránky, pocítite vo svojom srdci väčšiu lásku k prírode, ako tomu 

bolo pred vstupom do tohto rozprávkového časopriestoru, vedzte, že to bude mať na 

môj organizmus nadprirodzený povzbudivý účinok, za ktorý Vám vopred srdečne 

ďakujem..      

 

Autor   

 

 

 

 

 

 



 

Ako som bol zaočkovaný naveky bezhraničnou láskou k prírode najúčinnejšími 

vakcínami „M-07“ a „H-09“ 

 

Prvé zaočkovanie láskou k prírode bolo v mojom prípade vari len skúšobné. Veď 

malý chlapec v predškolskom veku  nemôţe mať ešte vyhranenú lásku k nejakému 

objektu tohto pozemského alebo aj nadpozemského sveta. Definitívne „vpečatenie“ 

na prírodu však prišlo v blízkom čase. Vari to bol plán Stvoriteľa, ktorý si ţelal zo 

mňa vychovať milovníka a ochrancu prírody. A tak ma ako malého prváčika 

„omráčil“ bezhraničnou láskou k murárikovi červenokrídlemu. Keď som toto 

operené stvoreniatko uvidel na múre domu, odrazu som sa ocitol akoby v najkrajšej 

rozprávke môjho detského sveta. V tom okamihu som bol vytrhnutý z reálneho sveta. 

Zjavenie murárika červenokrídleho ma premiestnilo v časopriestore do priam 

nadprirodzeného nebeského sveta. Naozaj som si na ihrisku s chlapcami vtedy 

pripadal, ako by som nebol tam, ale niekde inde, ďaleko od reality.  

 „Miro, chytaj!“ kričali po mne spoluhráči. „Čo ti je? Vyzeráš, akoby si sa na 

zmysloch pomiatol... Tak uţ sa konečne prebuď. Ten podivný vtáčik uţ odletel, a tak 

hrajme. Čo ťa trápi?“ 

 Hodnú chvíľku som stál v bránke ako nepríčetný. A ja som vtedy po stretnutí 

s murárikom červenokrídlym veru aj nepríčetný bol, veď som bol týmto priam 

nadpozemským zjavením unesený priam do nebeského raja... Aj keď moje fyzické 

telo bolo prítomné na ihrisku, moja duša sa vznášala v nekonečných diaľavách aţ 

tam, kde ţije tento vtáčik. No a od tej chvíle som nesníval o ničom inom, ako 

o opätovnom stretnutí s týmto podivuhodným vtáčím objektom. Stretnutie 

s „nebeským anjelikom s karmínovými krídelkami“ ma celého-celučičkého zmenilo. 

Tam v „nebeskom prostredí“, v blízkosti murárika červenokrídleho, som sa cítil 

neobyčajne šťastný, a tak nečudo, ţe sa mi nechcelo odtiaľ vracať nazad na tento 

pozemský svet...   

 Účinnejšiu vakcínu, ktorou som bol nadosmrti, ba vari aţ na celú-celučičkú 

večnosť zaočkovaný bezhraničnou láskou k prírode a obzvlášť k murárikovi 



červenokrídlemu, ako je „M-07“, nemohol Stvoriteľ na mne aplikovať. No a prečo 

takáto skratka očkovacej látky. Nuţ „M“ preto, lebo je to látka pochádzajúca od 

murárika červenokrídleho a „07“ preto, lebo to bolo v mojich siedmych rokoch... 

 Keďţe Stvoriteľ mal ešte asi stále pochybnosti o mojej bezhraničnej 

zamilovanosti do jeho Boţej prírody a prial si, aby som zostal navţdy pracovať 

v Jeho vinici, naordinoval mi ešte jednu vakcínu.  

 Ako deväťročného chlapca ma zaočkoval vakcínou „H-09“. Áno, tetrov 

hlucháň bol druhým operencom, ktorého mi poslal Stvoriteľ naproti na ceste do sedla 

Veľkého Šturca. Keď som spoza povaleného stromu vyplašil veľkého čierneho vtáka, 

div som od preľaknutia do gatí nepustil. Hlucháň totiţ pri vzlietaní narobil taký 

hrmot, ţe som v tom tichu, ktoré vtedy panovalo v prastarom zmiešanom lese, skoro 

namieste skamenel. Keď som však uvidel tohto odvekého rytiera prastarej hory, bol 

som ním taký očarený, ako keď som po prvýkrát zahliadol murárika červenokrídleho.  

Prvé stretnutie s tetrovom hlucháňom vyvolalo v mojom detskom organizme 

rovnakú pozitívnu reakciu, aká sa u mňa prejavila pri zoznámení s „opereným 

klenotom nebotyčných skál“. Opäť som sa ocitol v časopriestore, ktorý je 

normálnemu smrteľníkovi tohto pozemského sveta neprístupný. V ten deň mi 

Stvoriteľ „vtetoval“ do srdca druhého operenca – tetrova hlucháňa. Od toho okamihu 

moje city a myšlienky patria napoly murárikovi červenokrídlemu a tetrovovi 

hlucháňovi...                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dvaja mrazuvzdorní otuţilci 

 

Tetrov hlucháň i murárik červenokrídly majú jednu spoločnú črtu - ţijú zvláštny 

rehoľnícky ţivot, jeden v interiéri prastarého lesa, druhý v prostredí príkrych 

nebotyčných skál. Obidve tieto stanovištia, lokalizované vo vysokých horách, 

predstavujú tak po stránke klimatickej a v nadväznosti na to aj potravnej naozaj jedny 

z najnehostinnejších prostredí na tomto pozemskom svete. Napriek tomuto 

klimaticko-potravnému „hendikepu“ prostredia zostávajú tieto operence verné 

svojmu rodisku viac-menej počas celého roka. 

Hlucháň neopúšťa prastaré lesy ani počas najkrutejších mrazov. Na celoročný 

ţivot v drsnom vysokohorskom prostredí je dokonale prispôsobený. Na zimu 

„dostáva“ špeciálnu zimnú „výbavu“ na nohy v podobe akýchsi „kapčekov“. Hlucháň 

má na zimu hustejšie operené beháky, aby ho pri prechádzkach snehovými závejmi 

„neoziabalo“. Tento najťaţší lesný operenec má ešte navyše po okrajoch prstov 

narastené aj husté „riasnice“, slúţiace ako protišmykový „výstroj“ pri pohybe po 

klzkých vetvách stromov, kde sa počas zimných mesiacov ţivý takmer výlučne 

ihličím. Pri brodení snehom slúţia „riasnice“ hlucháňovi zase ako sneţnice, a preto 

sa tento vyše 4 kg ťaţký vták ani v záľahách sypkého snehu príliš nezabára...  

Keď sa počas Vianoc dokáţem prebrodiť snehovými závejmi aţ do odľahlých 

hlucháních bášt a stretnem tam vo fujavici hlucháňa, ako si ozobáva ihličie smreka, 

vzdávam hold Stvoriteľovi. V hlucháňovi Boh venoval lesu výnimočného operenca, 

ktorý je schopný odolať arktickej zime, veď na scénu prírody ho uviedol ako jedno z 

prvých vtáčích stvorení uţ na sklonku doby ľadovej...    

 Ţivot murárika červenokrídleho v pustatine príkrych skál na najvyšších 

končiaroch Zemegule moţno bez akéhokoľvek zveličovania prirovnať k najprísnejšej 

pozemskej „reholi“ opereného pustovníka, zaodetého v prekrásnom anjelskom habite 

s karmínovým odtieňom.        

Keď sa potulujem najodľahlejšími skalnatými končinami tohto pozemského 

sveta a vidím tu poletovať opereného pustovníka v anjelskom rúchu, mám pocit, 



akoby tieto nehostinné končiny vedno s ním obývali naozaj uţ len nebeské bytosti – 

anjelikovia, ktorí to majú z azúrového neba na najvyššie končiare Zeme reálne 

i virtuálne najbliţšie. Ktoţehovie, moţno tomu naozaj tak je...  

Presviedčam sa o tom najmä v zimnom období, keď zrázne skalné steny 

vyzdobí metrovými cencúľmi mráz a skalné police a rímsy vystelie bielou perinou 

snieţik. Vtedy je murárik prinútený hľadať si poţiveň v štrbinách za záclonou týchto 

ľadových dekorácií. Vtedy som sväto-sväte presvedčený, ţe okrem jedného-

jedinkého pozemského stvoreniatka - opereného pustovníka v anjelskom habite 

s karmínovým odtieňom - a nadprirodzených bytostí v anjelskych bielych rúchach tu 

nie je schopná preţiť čo i len krátku chvíľku nijaká fyzická bytosť z pozemského 

sveta. Aj tento fakt ma utvrdzuje v tom, ţe murárik má pôvod v nebeských výšinách 

a ţe je to teda pravé „nebeské stvoreniatko“. 

 Tak hlucháň, ako aj murárik sú mrazuvzdorní otuţilci, ţijúci v pokore v 

odľahlých stanovištiach Zeme a velebiace svojim rehoľníckym ţivotom Stvoriteľa. 

Hlucháň a murárik vedú nielen v prenesenom zmysle slova, ale aj v skutočnosti 

vskutku samotársky pustovnícky ţivot. Aj pre túto výlučne pre tieto dve vtáčie 

stvorenia spoločnú charakteristickú črtu som sa do týchto dvoch mrazuvzdorných 

otuţilcov „po uši“, ba vari aţ „po končeky vlasov“ uţ v ranom detstve zamiloval... 

 

 

Operenec s presným biologickým kalendárom a hodinami 

 

Hlucháň, podobne ako všetky operence, je v ročnom cykle „naprogramovaný“ na 

meniaci sa pomer medzi svetlou a tmavou fázou dňa (tzv. fotoperióda), a tak tohto 

pamätníka doby ľadovej „vrtochy“ počasia vôbec nezaskočia a nepomýlia. Ako som 

sa počas štvrťstoročia, čo sa venujem výskumu ţivota tohto vtáčieho druhu, 

dozvedel, hlucháne sa nenechajú rozmarmi počasia vôbec zaskočiť. Keď panuje na 

jar v období tokania na tú ročnú dobu mimoriadne chladné počasie, pripomínajúce 

charakterom skôr „Trojkráľovú zimu“, kohúty predvádzajú svoje včasne ranné 

zásnubné rituály. Naproti tomu, keď vrtošivé počasie poprehadzuje listy v kalendári 



prírody, ktorý sa kreoval tisícky rokov, a v januári pripomína svojim charakterom 

skôr jar, hlucháne mlčia  a nemajú ani v najmenšom „nutkanie“ tokať. Človeku sa 

zdá, akoby tieto operence poznali ročný kalendár prírody deň po dni podľa 

meniaceho sa pomeru medzi tmavou a svetlou fázou dňa a rozmary počasia ich 

nedokáţu zmiasť.   

Nutkanie tokať u hlucháňov podmieňujú vonkajšie faktory (meniaca sa dĺţka 

dňa), ktoré potom ovplyvňujú vnútorné faktory (hormonálne zmeny). Hormonálna 

činnosť u vtákov mierneho pásma je podmienená meniacim sa pomerom medzi 

tmavou a svetlou fázou dňa počas roka. S predlţujúcim sa dňom na sklonku zimy 

nastupuje aktivita pohlavných ţliaz ovplyvňovaná epifýzou. Pohlavné ţľazy vylučujú 

do krvi samcov hormón testosterón a ten navodzuje u hlucháňov „chuť“ tokať. 

Keď som účastný tokania hlucháních kohútov, môţem si podľa nich nastaviť 

na hodinkách presný čas. Nevychádzam z úţasu, s akou presnosťou sa dokáţu 

hlucháne zobudiť, aby sa neomeškali s prednesom svojskej ľúbostnej poézie. Týchto 

„odvekých stráţcov odľahlých lesných zátiší“ vybavil  Stvoriteľ nielen presným 

vnútorným biologickým kalendárom, ale aj hodinami. Aj pre túto špecifickú črtu som 

si tohto tajuplného vtáčieho tvora obľúbil.     

 

  

Môj „stráţny anjelik v karmínovom rúchu“ z nebotyčných skál 

  

Popri skutočnom stráţnom anjelovi, ktorý drţí ochrannú ruku nado mnou 

z nebeských výšin, pridelil mi Stvoriteľ v odľahlom vysokohorskom prostredí ešte 

jedného špecifického „stráţneho anjelika v karmínovom rúchu“ – murárika 

červenokrídleho. Keď ma túlavé topánky vynesú vysoko k nebotyčným skalám, cítim 

sa tam napriek tomu, ţe tieto lokality bývajú situované v odľahlých kútoch Zeme a ţe  

terén tu býva zradný a nebezpečný, neobyčajne bezpečne, veď nad mojou osobou tu 

drţia ochranné krídla dvaja stráţni anjeli, jeden z nadprirodzeného sveta, z chóru 

nebeských bytostí a ten druhý z tohto pozemského sveta. I keď ja som sväto-sväte 

presvedčený, ţe aj môj „stráţny anjelik v karmínovom rúchu“ nie je veru z tohto 



sveta, leţ z toho nebeského. Mne murárik červenokrídly naozaj pripadá ako 

nadprirodzené stvoreniatko, ktoré sem na Zem zoslal dobrotivý Stvoriteľ pre okrasu 

skúpeho skalného prostredia. A navyše mu pridelil aj zodpovednú rolu môjho 

druhého „stráţneho anjelika“...   

Keď zahliadnem na azúrovom nebi tohto môjho „opereného stráţneho 

anjelika v karmínovom rúchu“, ocitám sa v tom okamţiku v nebeskom časopriestore. 

Ďakujem Bohu, tomuto geniálnemu reţisérovi, scenáristovi a projektantovi ţivota na 

Zemi, ţe mi na tomto pozemskom svete pridelil toho najkrajšieho „stráţneho anjelika 

v karmínovom rúchu“, ktorý ma tu ochraňuje a sprevádza na púti k večnosti... 

 

  

Môj „stráţny anjel v mníšskom habite“ z odľahlých lesných zátiší 

 

V odľahlých lesných zátišiach ma na kaţdom kroku sprevádza iný operený stráţca. 

V pralesovitých porastoch smreka, jedle a buka ţije môj lesný „stráţny anjel 

v mníšskom habite“ – tetrov hlucháň. Keď sa pri svojich pochôdzkach zatúlam do 

lesných komplexov, bezpečnosť nado mnou preberá od nebeského stráţneho anjela 

„stráţny anjel v mníšskom habite“. Je to neopísateľne krásny pocit, keď sa 

pohybujem odľahlými lesnými zátišiami a cítim, ţe je tu so mnou môj „stráţny anjel 

v mníšskom habite“.  Neviem, akým právom som si od Stvoriteľa zaslúţil to, ţe mi 

pridelil aţ troch stráţnych anjelov – toho z Neba a dvoch z tohto pozemského sveta – 

„stráţneho anjelika v karmínovom rúchu“ a „stráţneho anjela v mníšskom habite“. Je 

to pre mňa najväčšia výsada, za ktorú sa Bohu nedokáţem na tomto pozemskom 

svete nikdy ničím dostatočne odvďačiť. 

 

 

 

 

 



Dve nadprirodzené zjavenia, ktoré mi zakaţdým vyráţajú dych, spôsobujú 

triašku tela a zástavu srdca 

 

Pozorovanie murárika červenokrídleho alebo tetrova hlucháňa mi pripadá zakaţdým 

ako „nadprirodzené zjavenie“, jednoducho ako niečo, čo nie je z tohto sveta. 

Zakaţdým, keď nanovo zahliadnem jedného z týchto dvoch pre mňa nadprirodzených 

stvorení, dostavuje sa u mňa zástava dýchania, triaška celého tela a zástava srdca... 

Neznamená to však, ţe by môj organizmus odumrel bez moţnosti opätovného 

oţivenia. Kaţdý, kto je svedkom reakcie môjho organizmu na stretnutie s týmito 

nebeskými stvoreniami, je presvedčený, ţe sa so mnou dejú „veci“ vymykajúce sa 

zákonitostiam tohto pozemského sveta. Nemôţem si pomôcť, energetické polia 

týchto dvoch podivuhodných operencov majú na môj organizmus nadprirodzené 

účinky. Pri kontakte s murárikom alebo hlucháňom sa premiestňujem do iného 

časopriestoru. Vtedy vyzerám ako nepríčetný na tomto pozemskom svete, ba vari aţ 

bez známok ţivota. Asi takto moţno opísať vplyv mojich „srdcoviek“ murárika 

a hlucháňa na môj organizmus, ţivotne závislý na tomto dvojjedinom elixíre môjho 

ţivota. 

          

 

Murárik a hlucháň – moje dvojjediné nadovšetko 

 

Kaţdý človek má v ţivote nejaký objekt, ktorý je jeho elixírom alebo 

nenahraditeľným amuletom. V mojom ţivote sú takéto objekty dva – murárik 

červenokrídly a tetrov hlucháň. Tieto dva zvláštne operené stvorenia sú moje 

„dvojjediné nadovšetko“. Milujem celú prírodu, avšak tieto dva vtáčie druhy sú mi 

najbliţšie, k nim cítim najväčšiu lásku a zamilovanosť. Niektoré javy a skutočnosti 

nedokáţeme rozumovo zdôvodniť, proste nemoţno ich vyjadriť logicky nejakým 

postulátom alebo matematickým vzorcom. Do tejto kategórie patrí aj môj vzťah 

k murárikovi a hlucháňovi, ktorý nedokáţem rozumovo vysvetliť. Lásku, ktorú 



pociťujem k týmto dvom prírodninám, nemoţno „postihnúť“ nijakou veličinou tohto 

pozemského sveta, pretoţe je to cit majúci pôvod v nadprirodzenom časopriestore. 

  Lásky k môjmu „dvojjedinému elixíru ţivota“, ktorou sú do prasknutia 

naplnené všetky bunky môjho fyzického tela, sa nedokáţem zriecť. Je súčasťou 

môjho fyzického i duševného rozmeru tela a drţí ma v tomto pozemskom svete pri 

ţivote. Verím, ţe moje „dvojjediné nadovšetko“  bude aj tam za hranicami tohto 

pozemského sveta, ţe aj tam vo večnosti ma bude sprevádzať a napĺňať nekonečným 

šťastím a blaţenosťou...    

 

 

Moja výnimočná krvná skupina „MH pozitív“ 

 

Hodnoty fyziologických funkcií môjho organizmu sa vymykajú štandardom, ktoré sú 

známe v ľudskej populácii. S mojou krvnou skupinou je to tieţ prinajmenšom 

podivné. Nepatrí totiţ do ţiadnej zo štyroch u ľudí známych krvných skupín. Moju 

špecifickú krvnú skupinu „MH pozitív“ nemá totiţ uţ nijaký iný človek na tomto 

pozemskom svete, a tak transfúzia krvi v mojom prípade neprichádza vôbec do 

úvahy... Môj chorobne na murárikovi a hlucháňovi závislý organizmus by túto 

ţivotodarnú tekutinu neprijal od nikoho iného.  

Nuţ a prečo „MH pozitív“? Na to je jednoduché vysvetlenie: bunky krvi, tak 

ako bunky všetkých ostatných súčastí môjho organizmu, sú „do prasknutia“ naplnené 

bezhraničnou láskou k murárikovi a hlucháňovi. No a z tohto prostého dôvodu 

nemôţem podstúpiť výmenu tejto najvzácnejšej tekutiny, pokiaľ  by v nej neboli 

prítomné všetky bunky, nasiaknuté nekonečnou láskou k týmto dvom vtáčím 

druhom.  Preto mám pri kartičke poistenca lístok s upozornením, ţe mi nesmie byť 

robená transfúzia krvi, lebo by to môj organizmus nepreţil… Podobne mám tam 

upozornenie, ţe mi neslobodno robiť ani transplantáciu srdca, pretoţe sú v ňom 

uloţené moje najcennejšie trezorové poklady – murárik  a hlucháň, bez ktorých by 

môj ţivotne najdôleţitejší orgán prestal biť… No ktoţehovie, ako by to dopadlo 

s chirurgickým tímom, keby mi pri operácii našiel v srdci murárika a hlucháňa...       



 

 

Moje nenahraditeľné vitamíny „M“ a „H“  

 

Kaţdý ţivočích na tomto pozemskom svete potrebuje k svojmu zdravému ţivotu 

určitú škálu vitamínov. Aj človek ako ţivočíšny druh potrebuje k zdravému 

jestvovaniu prijímať z prírody vitamíny. Prijímame ich takmer výlučne v rastlinnej 

potrave. Okrem všeobecne vedcami a lekármi odporúčaných vitamínov, bez príjmu 

ktorých by ľudský organizmus trpel avitaminózou, moje telo k zdravému fungovaniu 

potrebuje aj dva nenahraditeľné vitamíny „M“ a „H“. Hlucháň je pre mňa vitamín 

„H“ a murárik vitamín „M“. Bez kaţdodenného pravidelného prísunu týchto dvoch 

ţivotodarných vitamínov v podobe zahliadnutia, započutia, či aspoň rozjímania 

o týchto operených stvoreniach prírody nie je moţná moja existencia na tomto 

pozemskom svete. Prísun týchto dvoch nenahraditeľných vitamínov je u mňa 

najúčinnejší v podobe priameho pozorovania týchto Boţích ratolestí v zákutiach 

prírody. Vtedy sa môj organizmus nimi „nadopuje“ na maximum, aby táto dávka 

vydrţala do ďalšieho povoleného prírodného „dopingu“.  No a keď uţ nemôţem byť 

v blízkosti mojich milovaných hlucháňov alebo murárikov, tak „uţívam“ náhradné 

„vitamíny“ v podobe rozjímania o mojej „dvojjedinej láske“, alebo si tieto dva 

nenahraditeľné vitamíny kreslím a píšem o nich ľúbostnú lyriku... 

 

 

Nakazený nevyliečiteľným vtáčím vírusom „H1M1“ 

 

Pri príleţitosti prezentácie mojej knihy „Moja dvojjediná láska murárik a hlucháň“ 

som poskytol pre médiá rozhovor, v ktorom som svoju bezhraničnú lásku 

k murárikovi a hlucháňovi prirovnal k nakazeniu nevyliečiteľným vírusom „H1M1“.  

Mimochodom som podotkol, ţe týmto špecifickým vírusom ma nainfikoval samotný 

Stvoriteľ, a tak na tomto pozemskom svete niet proti nemu účinnej vakcíny, takţe 

zostávam ním nakazený na večnosť.  



Keď sa v priebehu týţdňa v novinách objavili články s titulkom: „Saniga je 

nakazený nevyliečiteľným vírusom H1M1“, z môjho mobilného telefónu neustále 

zaznieval spev murárika červenokrídleho. Nie preto, ţe by sa uţ aj telefón bol nakazil 

týmto nevyliečiteľným vírusom, leţ preto, ţe zvonenie môjho mobilného telefónu 

mám nastavené ako pískanie mojej prvej lásky – murárika. Aby však hlucháň 

náhodou na murárika neţiarlil, príjem esemesky mi zasa „hlási“ tokaním práve 

„operený rytier odľahlých lesných zátiší“.  

Telefonujúci mi vyjadrovali svoju spoluúčasť na mojom utrpení: „Pán Saniga, 

to mi je ľúto, ţe ste tak váţne ochoreli...“ Pán Saniga, určite ste ten nevyliečiteľný 

vtáčí vírus nachytali od vtákov, keď s nimi pracujete... Pán Saniga, je to naozaj 

pravda, čo dnes napísali noviny a hlásili v rozhlase, ţe ste nevyliečiteľne chorý na 

vtáčiu chrípku...? Pán Saniga, aspoň sa za Vás modlím, keď ste sa uţ nakazili tým 

nevyliečiteľným vtáčím vírusom, na ktorý ešte vedci nevynašli vakcínu...“ 

 Takéto a podobné vety zneli z druhej strany telefónu. Ťaţko sa mi vtedy 

vysvetľovalo, ţe nie som vôbec váţne chorý v tom zmysle, ako sa v tom období 

vnímala laickou verejnosťou vtáčia chrípka. Keď sa mi však po dlhom presviedčaní 

podarilo ozrejmiť moje nakazenie nevyliečiteľným vírusom „H1M1“, ţe ide 

o „pozitívne ochorenie“ a nie negatívne, telefonujúci to prijali s veľkou úľavou. 

Titulok novín dokáţe niekedy urobiť  medzi čitateľmi poriadnu paniku, najmä 

keď si neprečítajú celý článok a vytrhnú z neho vety z kontextu. V tom čase sa uţ 

tetky za mňa modlili, aby mi pomohli vystrábiť sa z nevyliečiteľného vírusu 

„H1M1“. Keď sa mi o tom nejaká telefonujúca zmienila, ţe sa za mňa modlí a ţe 

dala uţ aj svätú omšu odslúţiť, len aby som sa čo najskôr vyliečil z tej zákernej 

choroby, ihneď som ju poprosil, aby úmysel svojej modlitby alebo svätej omše 

venovala na úplne opačný cieľ – aby som sa nevyliečiteľného vírusu „H1M1“ nikdy 

nestriasol, ba aby mal na mňa ešte väčšie účinky, ako bolo tomu doteraz...  

Po uverejnení tejto správy sa ma ľudia začali štítiť, lebo sa obávali, ţe aj oni 

sa „nakazia“ týmto zvláštnym nevyliečiteľným vírusom „H1M1“. Ešteţe ma 

neumiestnili do karantény, aby som nemohol nakaziť niekoho týmto mojim 

nevyliečiteľným vtáčím vírusom... Prajem si, ba čo viac, je to mojim zámerom 



nakaziť pokiaľ moţno čo najviac ľudí nevyliečiteľným vírusom „H1M1“ 

a zaočkovať ich tak bezhraničnou láskou k prírode... Moja duša nespočinie v pokoji, 

kým sa mi tento môj neskromný cieľ nepodarí na tomto pozemskom svete naplniť... 

Zostáva mi však veriť, ţe ľudská pospolitosť túto moju špecifickú aktivitu na 

poli ochrany prírody nepojme ako šírenie „poplašnej správy“, za ktorú by som mohol 

mať na krku prokurátora...  V onom „kritickom období“ sa mi totiţ stalo, ţe ma 

niektorí ľudia práve z takéhoto „hriešneho počinu“ obviňovali. 

     

 

Príjemná horúčka na prahu vzbĺknutia môjho organizmu 

 

Horúčka organizmu signalizuje „poruchu“ v nejakom z jeho orgánov.  Človek 

s horúčkou sa cíti oslabený, malátny a nevládny. Podobné nepríjemné pocity pri 

„klasickej“ horúčke preţívam i ja. Môj organizmus však pozná ešte jeden špecifický 

typ horúčky, a to je príjemná horúčka na prahu vzbĺknutia fyzického i duševného 

rozmeru tela. Tento typ horúčky zaleje moje telo v momente, keď zakaţdým nanovo 

zahliadnem alebo započujem murárika červenokrídleho alebo tetrova hlucháňa. V tej 

chvíľke cítim, ako sa mi krv zohrieva na bod varu a srdiečko ju obrovským tlakom 

pumpuje v zrýchľujúcich sa vlnách ţilami a vlásočnicami do všetkých údov môjho 

tela, ktoré táto ţivotodarná tekutina rozohrieva priam do stavu vzbĺknutia... A hoci je 

to stav na hranici samovznietenia organizmu, pocity, ktoré vtedy preţívam, patria do 

kategórie nadprirodzených...  

Horúčka, ktorú vyvoláva v mojom organizme „nadprirodzené zjavenie“ 

v podobe murárika alebo hlucháňa, sa neprejavuje na ňom škodlivo alebo aţ zhubne, 

celkom naopak. Keby som si vtedy zmeral teplotu tela, určite by to ţiadny teplomer 

tohoto pozemského sveta nezniesol a praskol by. No a ako by na takúto zvláštnu 

reakciu môjho organizmu na „moju dvojjedinú lásku“ v podobe extrémne vysokej 

horúčky, a akou sa ešte v ţivote nestretli, zareagovali asi lekári… Určite by sa 

preľakli a vari by zostali aj v šoku z toho, ţe moje telo by bolo na prahu vzbĺknutia 

a predsa mu taká vysoká teplota nijako neublíţila.    



Tak rád sa vystavujem tejto liečivej procedúre „prehrievania“ môjho 

organizmu, ktorá máva naň mimoriadne ozdravujúce účinky. Toto je ďalší dôkaz, ţe 

murárik a hlucháň majú na môj organizmus nadprirodzené účinky, a teda ţe sú to 

naozaj „nebeské stvorenia“... 

 

 

 

Závislosť od nadprirodzeného dopingu  

 

Organizmus človeka potrebuje k zdravému fungovaniu na tomto pozemskom svete 

vyváţenú výţivu. Aj moje telo je závislé na proporcionálnom prísune výţivných 

látok, zdroje ktorých sa nachádzajú na tomto pozemskom svete. Môj organizmus je 

však navyše závislý aj od nadprirodzeného dopingu v podobe murárika 

červenokrídleho a tetrova hlucháňa. Bez pravidelných impulzov od murárika a 

hlucháňa nie je schopné fungovať moje srdce. V momente, keď by prestala podpora 

môjho srdca týmito dvoma prírodnými stimulátormi, nastala by okamţitá zástava 

jeho činnosti. A tak ak chcem jestvovať na tomto pozemskom svete, nemôţem si ani 

na chvíľočku dovoliť odpojiť srdce od tohto pre mňa ţivotodarného „zdroja“... Bez 

pravidelného prísunu ţivotne dôleţitých nadprirodzených impulzov by všetky 

dôleţité fyziologické funkcie môjho organizmu zlyhali.           

 

 

Môj rozprávkový ţivot s „nebeským anjelikom s karmínovými krídelkami“ 

a „opereným rytierom doby ľadovej“... 

 

Hoci som uţ dávno vyrástol z chlapčenských nohavíc, môj rozprávkový ţivot s 

prírodou  pokračuje aj v zrelom veku. Škrabance a jazvy, ktoré som si privodil na 

vychádzkach po zátišiach prírody v okolí mojej rodnej dediny Liptovské Revúce pod 

majestátnou skalnou perlou Čierneho kameňa ako malý chlapec, sa uţ dávno zacelili, 

avšak záţitky z detstva zostávajú v mojej mysli a mojom srdci „napálené“ navţdy. 



Pri rôznych príleţitostiach si spomínam na moje prvé stretnutia s „nebeským 

anjelikom s karmínovými krídelkami“ a „opereným rytierom doby ľadovej“. Je to 

zvláštne, ale momenty z týchto záţitkov sa mi vyjavia v takom oţivení, akoby som 

ich preţíval práve v tú chvíľu... Nové a nové stretnutia s týmito operenými aktérmi 

na scéne našej prekrásnej prírody preţívam s rovnakým citovým vzrušením, ako 

tomu bolo v čase detstva.  

Môj rozprávkový príbeh ţivota s murárikom a hlucháňom, ktorý sa začal 

odvíjať od počatia, pokračuje aj v zrelom veku a naberá deň za dňom viac a viac na 

rozprávkovosti. Čím som starší, tým viac sa zo mňa stáva chlapec, ktorý sa vie 

nadchnúť tou „najmenšou“ maličkosťou. Nález pierka murárika z krídla alebo 

chvosta niekde pod skalnou hradbou Čierneho kameňa povaţujem za najväčšiu 

odmenu na tomto pozemskom svete. Šťastie, ktoré v tej chvíľke naplní moje srdce 

a kaţdú-kaţdučkú bunku môjho tela „do prasknutia“, nedokáţem opísať nijakými 

slovami... Rovnako tak zahliadnutie hluchánice s mláďatami niekde v čučoriedí na 

Medveďom chodníku, vinúcom sa okolo Veľkej Smrekovice, patrí do kategórie 

záţitkov, ktoré ma napĺňajú pocitom neopísateľného šťastia...  

K pocitu nekonečného šťastia mi stačí kaţdodenný kontakt s mojim 

„stráţnym anjelikom v karmínovom rúchu“ murárikom a „stráţnym anjelom 

v mníšskom habite“ hlucháňom. Som rád, ţe s touto mojou večnou „dvojjedinou 

láskou“ smiem byť čo moţno najčastejšie, a to tak v pracovnom čase, ako aj v čase 

osobného voľna. Dvadsaťštyri hodín denne a tristošesťdesiatpäť dní v roku moje 

myšlienky, pocity, láska a trápenia patria mojim najbliţším stvoreniatkam – 

murárikovi a hlucháňovi. 

 

 

Moji traja stráţni anjeli bdejú nado mnou aj počas snenia      

 

Ţivot hlucháňa a murárika ma celkom pohltil a vtiahol do ich vtáčieho sveta. 

Zamilovanie do týchto dvoch operencov dosiahlo u mňa najvyšší moţný stupeň. 



Kaţdá-kaţdučká bunka môjho fyzického i duševného rozmeru tela je do hlucháňa 

a murárika zamilovaná „do prasknutia“. O týchto dvoch mojich „pozemských 

stráţnych anjeloch“ rozjímam nielen v stave plného vedomia, ale aj v spánku, čo 

neobyčajne obohacuje moje duševné preţívanie. A tak s týmito dvomi 

„vyvolencami“ môjho srdca som nielen celých 365 dní v roku, ale aj 365 nocí… 

Kaţdému by som doprial líhať si večer s neopísateľným pocitom, ţe nad ním bude 

počas spánku bdieť nie jeden stráţny anjel, ale aţ traja... Neviem, čím som si ja od 

Stvoriteľa zaslúţil túto výsadu, ale som mu za ňu veľmi povďačný.    

 

 

Nekonečná hodnota koncentrátu mojej lásky k murárikovi a hlucháňovi 

 

Hodnotu koncentrátu lásky, ktorú pociťujem k mojim dvom stráţnym anjelikom 

murárikovi a hlucháňovi, nemoţno na tomto pozemskom svete zmerať. Jej hodnota 

presahuje pozemské dimenzie, pretoţe je vyvolaná „nadprirodzenými zjaveniami“. 

Na vyjadrenie najvznešenejšieho citu, ktorým je moje srdce nasiaknuté „do 

prasknutia“ k „operenému pustovníkovi v anjelskom rúchu“ a „operenému 

pustovníkovi v mníšskom habite“, nestačí obyčajná ľudská reč, hoci je to 

najvyvinutejšia forma komunikácie na tomto pozemskom svete. Moja láska 

k murárikovi a hlucháňovi je nadprirodzenou „veličinou“, ktorej nekonečnú 

kvantitatívnu a kvalitatívnu hodnotu nie sú schopné zaznamenať ţiadne pozemské 

prístroje...        

 

 

Zachráňme divadlá bez opony 

 

Hlucháň, tento pamätník doby ľadovej, preţíva na Zemi tisícky rokov. Operenec, 

ktorý nikdy nikomu neublíţil, hrá rok čo rok jarné predstavenia v čarovných lesných 

divadlách. V marci a apríli sa v nich kaţdé ráno pri mesačnom svite začínajú 



divadelné predstavenia, ktoré nemoţno vidieť nikde inde. Najchýrnejší herci tmavého 

lesa sa predvádzajú na bukoch, jedliach i smrekoch. Len tu, v prastarých lesoch, 

môţu predvádzať zázrační herci neopakovateľný ceremoniál lásky.  

Je na nás ľuďoch, aby sme zachovali tieto neobyčajné siene pre potešenie 

Mesiačika, hviezdičiek, nemých stromov a pre nás – ľudí, aby sme mali na Zemi 

aspoň jedno neobyčajné divadlo bez opony. Zachráňme hluchánie divadlá, vytvorené 

samotnou prírodou za nekonečnú dobu, ktoré si samé vychovávajú svojich čarovných 

hercov. Ak ich raz zničíme, potom ich uţ nikdy nikto viac nepostaví...    

 

 

Neobyčajne veľkorysý Stvoriteľ 

 

Najkvetnatejšie reči s rozvitými prívlastkami sú primálo na to, aby som mohol nimi 

vyjadriť nevšednú radosť, ktorú pociťujem z pobytu v prírode a pozorovania jej 

stvorení. Príroda a jej ratolesti dokáţu odhaliť hĺbku nášho vzťahu k nim a podľa 

toho nám aj dovolia nazrieť do ich tajuplného súkromia. Ak je náš vzťah k prírode 

len povrchný a sme ochotní mať ju radi len za pekného slnečného počasia, odhalí 

nám zo svojich tajov len veľmi máličko. Človeku, ktorý je však ochotný oţelieť 

sladký spánok a neprekáţa mu ani zimná chumelica so zdrvujúcim mrazom, či letná 

búrka sprevádzaná bleskami a vytrvalým daţďom, príroda ponúkne nezabudnuteľné 

záţitky. 

Nevyhľadávam najvychýrenejšie lokality, ktoré navštevujú masy ľudí, ale  

celkom zabudnuté zátišia, o ktoré nie je medzi turistami záujem, pretoţe práve tie 

ukrývajú najcennejšie prírodné poklady – pokoj, ticho, harmóniu... 

Teším sa z nepovšimnutiahodných maličkostí, ktoré oko náhodného 

návštevníka prírodných zátiší ľahko prehliadne. Moja naveky detská  a romantická 

duša sa vie radovať z tých najvšednejších všedností v zákutiach prírody, ktorým iní, 

pokiaľ im to „nekole oči“, nevenujú nijakú pozornosť. Pred vstupnou bránou do 

prírodného raja odkladám všetky „prízemné svetské starosti“ a vstupujem sem tak 

s čistou mysľou a dušou. Besnejúci ľudský hurikán ţivota so svojou ohromnou 



ničivou silou nemá, chvála pánu Bohu, zatiaľ na prírodné systémy dosah. A preto sa 

snaţím čo najčastejšie unikať pred týmto ničivým ľudským ţivlom do odľahlých 

zátiší prírody, kde nachádzam pre mňa tak prepotrebnú oázu pokoja, ticha, 

harmónie...  

Od raného detstva sa vţdy nesmierne teším na kaţdú vychádzku do zátiší 

prírody. Pravda, ako malý chlapec bol som na prírodu veľmi náročný. Na kaţdom 

výlete som mal veľa ţelaní, splnenie ktorých som od prírody ţiadal. Od kaţdej 

vychádzky som očakával, ţe sa na nej zoznámim s nejakým novým ţivočíchom. Keď 

však moje priania neboli prírodou vyslyšané, priznám sa, býval som smutný, 

sklamaný, ba veru, prečo tajiť, aj nahnevaný. Početnými vychádzkami do zátiší 

prírody som však postupne environmentálne rástol a dozrieval. Hlavný reţisér 

Stvoriteľ a scenáristka príroda ma naučili nesmiernej skromnosti a trpezlivosti, ktoré 

sú pri poznávaní ţivota a javov v zátišiach lesov, lúk, riek a skál také prepotrebné.  

Na moje veľké šťastie, veľmi skoro som pochopil, ţe od ţiadneho výletu do 

lesa, na lúku či k skalnému bralu nesmiem očakávať nijaké „nadprirodzené“ záţitky. 

Postupne som tam začal chodievať ako nenáročný divák, ktorý bol vďačný 

Stvoriteľovi uţ len za to, ţe mu vôbec dovolil zavítať do prírodných zátiší a byť tam 

účastný všetkých tých zázrakov, ktoré sa tam dejú pod Jeho reţisérskou taktovkou 

nepretrţite od stvorenia sveta. A tak je tomu doteraz.  

Keď mi dobrotivý Boh navyše dá vnuknutie, aby som nejaký ten zázrak, 

ktorých sa v zátišiach prírody odohráva nespočetné mnoţstvo, dokázal aj pochopiť, je 

to pre mňa najväčšia odmena. Pred kaţdým výletom do prírody si poviem: „Stvoriteľ, 

buď vôľa tvoja...“ Všetko to, čo mám na vychádzke v prírode zaţiť, nechám na vôli 

Stvoriteľa. On najlepšie vie, akých zázrakov som hodný, aby mi ich ukázal a navyše, 

ak to je Jeho vôľa, odhalil mi aj ich podstatu, aby som ich dokázal pochopiť. Nikdy si 

neprajem, aby sa scenár udalostí na javisku prírody dial podľa mojej vôle a ţelaní, a 

teda, aby som videl také zviera alebo onaký úkaz. Bolo by to z mojej strany násilné 

zasahovanie do sledu deja a javov, ktoré sa odohrávajú v zátišiach prírody.  

Počas takmer štyroch desiatok rokov, čo chodím denno-denne a noc čo noc do 

zátiší prírody, som sa presvedčil, ţe najkrajšie obrázky mi príroda zinscenovala 



vtedy, keď som nemal na ňu ţiadne poţiadavky. Keď som išiel na výlet bez nejakého 

premysleného zámeru, ţe chcem pozorovať nejakého tvora. Proste keď som nechcel 

od prírody, aby svoj scenár, podľa ktorého sa dejú jednotlivé prírodné scénky v jej 

zátišiach, prispôsobovala môjmu ţelaniu a vôli.     

Veľakrát som v ťaţko prístupnom skalnom prostredí absolvoval celodennú 

„pátraciu akciu“ po murárikovi červenokrídlom, ktorá sa skončila neúspešne. 

Utrmácaný z celodenného chodenia hore-dolu po strmom svahu popod skalné steny, 

okolo skalných veţí, kde som za šestnásť hodín nachodil vari aj tridsať kilometrov 

s prevýšením dvetisíc metrov, s boľavým krkom, ktorý som mal celý deň vykrútený 

dozadu od pozorného prezerania skalných stien, veţí, ale aj neba, so skleslou náladou 

a priznávam, ţe tak trochu aj nahnevaný, ţe som sa tam nestretol s mojim milovaným 

murárikom červenokrídlym, som opúšťal lokalitu.  

Po chvíľke ma však smútok aj hnev prešli. Tešil som sa z krásneho prostredia 

skalných galérií. Vţdy som sa napokon utešoval tým, a tak je tomu doteraz, ţe 

murárik tu ţije, len scenáristka príroda nezaradila do dnešného scenára moje 

stretnutie s týmto operencom, pretoţe hlavný reţisér Stvoriteľ, ktorému sa ona musí 

podriadiť, to nemal vôbec vo svojom pláne. Osvojil som si toto zdôvodnenie a v tej 

chvíľke som bol spokojný a šťastný. Stačilo mi, ţe som bol v ţivotnom prostredí 

murárika a aj keď mi nebolo dopriate sa s ním naţivo stretnúť, vo svojej predstave 

som ho tam videl. Takéhoto nenáročného, pokorného, vďačného ma určite chcel 

vidieť Stvoriteľ, lebo vzápätí mi splnil aj toto najtajnejšie ţelanie.  

Keď som ešte raz naostatok pohladil zrakom nehostinné, avšak krásne skalné 

galérie, aby som sa pred zostupom do doliny s nimi rozlúčil, odrazu som uvidel 

operenca, kvôli ktorému som tam prišiel. 

„Tak ty si predsa tu!“ skríkol som od nadprirodzenej radosti, ţe vidím 

„nebeského anjelika s karmínovými krídlami“. 

„Kdeţe si len bol celý ten Boţí deň, keď ťa tu nebolo?“ vyčítal som 

murárikovi jeho neprítomnosť na lokalite. „Z pozerania dohora mi uţ načisto stŕpol 

krk a ako sa ja len teraz ukáţem v takejto póze s dohora vyvráteným krkom medzi 

ľuďmi?“  



Únava, ktorá na mňa doliehala pred krátkou chvíľkou, bola odrazu fuč. Aj 

bolesť v krku sa akoby zázrakom, keď som zahliadol „operený prízrak“ v podobe 

murárika červenokrídleho, razom vytratila. Rozbehol som sa hore príkrym svahom, 

ako by som beţal s vetrom opreteky... Chcel som byť čo najskôr a pokiaľ moţno čo 

najbliţšie pri mojom „stráţnom anjelikovi v karmínovom rúchu“.   

Podobne nespočetne ráz som na nejakej lokalite márne pátral celý deň aj noc 

po tetrovovi hlucháňovi. Kríţom-kráţom som prechádzal les, kde tento pamätník 

doby ľadovej ţije, avšak bez úspešného výsledku. Keď som sa uţ na smrť unavený a 

nevyspaný po vari päťdesiatkilometrovej „pochôdzke“ s prevýšením dvetisíc metrov 

chodníčkami-nechodníčkami pralesa, kde sa treba brodiť dvojmetrovým papradím, 

obchádzať a prekračovať vývraty, predpoludním ukladal ku krátkemu odpočinku pod 

hlboko zavetvený smrek, odrazu, kde sa vzal, tu sa vzal, po chodníku vari takých 

dvadsať metrov podo mnou si pyšne vykračoval hluchání kohút!  

„Tak to sa mi vari musí snívať!“ uvaţoval som v duchu. „Únava z nekonečnej 

púte za tebou a deficit spánku na mňa doľahli aţ tak, ţe teraz mám z toho isto-iste 

videnie a ţe ty predsa nemôţeš byť naozajstný hlucháň. Za dvadsaťštyri hodín som 

prechodil celý les kríţom-kráţom a nenašiel som po tebe ani len pierko, stopu v blate 

pri kaluţisku alebo trus. A tu zrazu sa zjavíš rovno predo mnou ako ‚nebeský 

prízrak‘.“ 

Musel som si dobre pretrieť oči, aby som uveril, ţe hluchání kohút na 

chodníku medzi papradím nie je len nejaké videnie, ale skutočnosť. V tom okamihu, 

keď som sa o tom presvedčil, bola všetka únava, ktorú som ešte pred krátkou 

chvíľkou pociťoval, odrazu preč. Celé telo som mal ako vymenené. Nohy som mal 

ako jeleň a cítil som sa svieţi, akoby som sa bol práve zobudil po výdatnom 

dvanásťhodinovom spánku, hoci som vtedy nespal uţ tretiu noc za sebou! Keby sa 

vtedy nebol predo mnou zázračne zjavil hlucháň, bol by som tam v tom okamihu 

zaspal ako snop a bol by som spal „nonstop“ celý deň a noc, aby som bol dospal 

všetko to, čo mi chýbalo, keď som sliedil za týmto mojim „stráţnym anjelom 

v mníšskom habite“.  Obul som sa však a dal som sa jeho veličenstvo hlucháňa 

pozorovať. Všetka únava zo mňa odrazu spadla a ani spánok mi vôbec nechýbal, 



a tak som aţ do zotmenia sledoval správanie tohto odvekého opereného stráţcu 

odľahlých lesných zákutí.     

S mojim organizmom, chorobne závislým od prírody, je to uţ raz tak, keď 

zaţijem nejaký „nadprirodzený úkaz“ v podobe zahliadnutia, započutia alebo 

zavoňania nejakej vzácnej prírodniny alebo pozoruhodného javu, naplní ma 

neopísateľné šťastie, všetka únava je odrazu preč a cítim sa ako znovuzrodený a plný 

ţivota.         

Tieto dve príhody, podobne ako mnoho ďalších, ktoré som zaţil za 

tridsaťosem rokov, čo som po „končeky vlasov“ zaľúbený do prírody, v lesných, 

lúčnych, riečnych či skalných zákutiach, ma utvrdili v poznaní, ţe niekedy za nejakou 

vzácnou prírodninou nachodíme zámerne desiatky kilometrov, prehľadáme 

najvhodnejšie potenciálne stanovištia, kde by mohla jestvovať, a výsledok sa 

nedostaví. Na „dohovorenom“ mieste a v „dohovorenom“ čase ten náš vysnívaný 

prírodný objekt jednoducho nenájdeme. Niet tam proste po ňom ani chýru, ani 

slychu. A potom sa s ním stretneme znenazdajky na „nedohovorenom“ mieste, kde 

by sme ho vôbec, ale vôbec nečakali, ako aj v „nedohovorenom“ čase, kedy by sme 

ho tam vôbec, ale vôbec nečakali...  

Príroda je jednoducho nevyspytateľná a Stvoriteľ neobyčajne veľkorysý. On 

vie, komu, čo, kde a kedy má zo svojich tajomstiev nielen tohto pozemského, ale aj 

toho nadprirodzeného sveta, odhaliť, aby to človeku náhodou neuškodilo, ale, 

naopak, bolo mu to na osoh. Keď sa všetko s nami a okolo nás deje v réţii a garancii 

Stvoriteľa, potom je to zaručene dobré a osoţné nielen pre nás samotných, ale aj pre 

naše okolie a nielen pre tento časný svet, ale najmä pre večnosť... 

 

 


