
TÁ DNEŠNÁ MLÁDEŽ!

Fonzínka sledovala svätojánske mušky. Leteli k nejakému 
svetielku. Čím viac sa k nemu blížili, tým silnejšie svietilo.  
Po chvíli zastali pri vysokom stĺpe, na ktorom bola umiestnená 
veľká žiarivá guľa. 

„Takéto slnko som ešte nikdy nevidela!“ zvolala Fonzínka 
s úžasom. 

„To nie je slnko! To je pouličná lampa!“ zasmiala sa 
svätojánska muška. „Musíš letieť zďaleka, keď si ešte 
nevidela pouličnú lampu! Zavri oči, uvoľni krídla a nechaj 
svetlo dopadať na tvoju tvár!“ poradila jej. 

Fonzínka zatvorila oči a tvár nastavila priamo do svetla. 
Krídla jej voľne ležali pozdĺž tela. Naplno si vychutnávala 
kúsok svetla v tejto čiernočiernej tme. Zrazu ju niečo 
pošteklilo v nose. „Ha, ha, ha, hapčí!“ kýchla a náhle sa jej 
zatmelo pred očami. „Prečo je tu taká tma?“ čudovala sa. 





Žmurkala, otvárala oči dokorán, no po oranžovom svetle 
a po svätojánskych muškách nebolo ani stopy. 

„Všetko som videl!“ ozvalo sa nahnevane. Pred Fonzínkou 
sa objavil veľký nočný motýľ. „Toto si musím zapísať!  
Čo nie je na papieri, akoby ani nebolo. Nadiktuj mi meno 
a bydlisko!“ rázne ju požiadal.  

„Volám sa Fonzínka. Bývam v drevenej chalúpke na okraji 
lesa, s lenivými muchami,“ predstavila sa. 

„Fonzína, drevená chalúpka, spolubývajúce lenivé 
muchy,“ zopakoval motýľ a už si čarbal do hrubého notesa. 
„Z tohto sa len tak ľahko nevyvlečieš, milá slečinka!  
Na vlastné oči som videl, čo si urobila!“ zachmúril sa.

„Čo som urobila?“ spýtala sa muška vystrašene. 
„Ešte sa pýtaš? Veď si sfúkla pouličnú lampu!“ 

obvinil ju motýľ. 
„Sfúkla?“ potichu zopakovala.
„Kýchla si a potom lampa zhasla. 

Je tak či nie? Na tomto  
svete som už nejaký ten 
piatok. Som múdry 
a skúsený! Dobre 
poznám také 
muchy, ako si ty! 



Lietate po oblohe ako bláznivé! Nedívate sa ani doprava, 
ani doľava. Neberiete ohľad na starších účastníkov leteckej 
dopravy a dopravné predpisy vám tiež nič nehovoria!“ 
sťažoval sa motýľ.

„My nie sme také muchy! Všetci moji príbuzní  
sú na lietanie priveľmi leniví!“

„Nevymýšľaj si! Kade lietaš, tade sfúkavaš pouličné 
lampy!“


