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A

j hore, ešte vyššie, na skalných
temenách, kde nerastie nič, len
kosodrevina, objaví sa z času
na čas človek, aby si vychutnal a prežil
nevšedný pocit. Pocit dotyku s výšavou
a neskutočnosťou, a to všetko v blízkosti
hviezd. Kto by závidel svetu paláce
a mrakodrapy pri pohľade na katedrály
našich veľhôr, pri pohľade na ich končiare?

Neraz si kladieme otázku, kde sa v človeku
vzala túžba vystupovať do hôr a dosahovať
ich vrcholy. Odpoveď je jednoduchá. Už
od detstva máme v sebe ukrytú túto túžbu,
tento svoj sen. Krásny detský sen...


Krása tatranských štítov
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SLOVENSKO, RODNÝ NÁŠ KRAJ
Nová jar v Doline Zeleného plesa – Vysoké Tatry
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Jar na horách skrášlila ešte i kamene
či brehy plies. A v srdci hôr tak vzniká
neobyčajná výzdoba. Široký a nekonečne
priestranný je svet veľhôr, veľkolepý,
nadchýnajúci nás krásou.

Jar trpezlivo skrášľuje prírodu. Kvety môžeš
obdivovať všade, na lúkach i stráňach.
Nezabúda ani na skaly, aj keď tu trsy či
kvitnúce lupienky nenájdeš. Srdce človeka,
ktorý vystúpil na vrchol hôr, však poteší čo
i jeden kvietok. Dívaj sa pozorne a kochaj
sa pohľadom a zistíš, že tvoje Slovensko je
plné krás.

Ožívajú aj skaly...

Hôrny krásavec – Krížna
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Hory, hoci sú krásne, sú často zradné
a nebezpečné. A ľudia, ktorí hrôzy prežili,

na svojich nezabúdajú. Dôkazom toho je
symbolický cintorín pri Popradskom plese.
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Jarná krása – Krížna

Aj lúky veľhôr a ich stráne prizdobila
jar novou kvitnúcou krásou, kvetmi
rôznych druhov, farieb a vôní. Často
nevieš, čo skôr obdivovať – končiare

hôr či krásu lúk. Kým dolu už
vdychuješ vôňu kvetov, na vrchoch
sa ešte belie sneh.


Nová jar na Donovaloch
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Ovce, moje ovce – Podkonice

Vysoko na horských lúkach, v gotických
vežiach zelených katedrál, nežne zvonia
spiežovce oviec. Dopĺňajú ich zvuky
pastierskej píšťalky či fujarky. Vôňa
rumančeka, ľahučko ako závoj svadobný,

potichu klesá dolu do údolia. Spolu
s vôňou prichádzajú do dolín aj prekrásne
tóny novej jari. A ty si uvedomuješ, že tak
dlho očakávaná jar už je konečne tu.


Na prvej jarnej paši – Vlachovo
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Jar i leto pominuli a na svahy
našich veľhôr a do hlbokých dolín,
oddychujúcich pod poslednými
lúčmi slnka, pomaly prichádza jeseň.

Hory v tento čas sa halia do farieb
z jesennej palety majstra maliara.
Príď a obdivuj túto krásu.


Jesenná tatranská magistrála

Jesenná nálada v Nízkych Tatrách
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Nebo je ešte modré a čisté ako zástera
mojej starej mamy. Ale stromy už
menia svoj šat a obliekajú sa do farieb
jesene. Začína sa tretie dejstvo ročného
obdobia. Zdvíha sa opona a na javisko
prichádza jeseň.

Na Slovensku je mnoho miest, ktoré na
mape nenájdeš. Objaviť ich môžeš len
svojím srdcom. Pustnú polia, farbia sa
stromy a unavená zem vystiera chrbát
v ústrety chladivému objatiu zimy.
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