


Byl jeden král a měl tři dcery. Když už měl hlavu samé 
stříbro, rozhodl se, že kralování přenechá jedné z nich. 

Jenomže která bude nejlepší královnou? 

Nejstarší Zlatava je velice krásná. Stačí jedenkrát na ni 
pohlédnout a člověku se udělá u srdce hezky. I prostřední 
Slavěna, která je samý smích, dokáže lidem život 
zpříjemnit. A co nejmladší Maruška, holka s očima jako 
tůňky? Když se ty oči zadívají na hlupáka, ten se zastydí, 
když popatří na chudáka, obšťastní ho. I ji by měl lid 
v lásce a oblibě.
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Král dlouho dumal. Až třetí den dostal nápad, jak vše 
rozhodnout. Nechal si zavolat princezny a prohlásil: „Milé 
dcery, povězte mi, jak mě máte rády? Podle lásky, kterou 
chováte k otci, poznám, jak moc si budete vážit celého 
království.“ 

Zlatava hned vyhrkla: „Mám tě ráda jako zářivé zlato.“ 

Ani Slavěna nezůstala s odpovědí pozadu: „Mám tě 
ráda jako jásavý smích.“ 

Jen Maruška nevěděla, jak má tatínkovi odpovědět. Copak 
se dá láska k něčemu přirovnávat? Když však král naléhal, 
aby i ona odpověděla, nesměle špitla:  
„Mám tě ráda jako sůl.“
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Král se na Marušku rozhněval: „Jako sůl? Jako obyčejnou 
sůl, které je všude dost? Kliď se mi z očí, ty nezdárnice! 
A nevracej se dřív, dokud sůl nebude vzácnější než zlato.“

Co měla chudák Maruška dělat? Královým příkazům se 
nesmí vzpírat ani ona. Sbalila si do uzlíčku šaty a smutně 
se vydala do světa. 

Šlo se jí těžce, přes slzy na cestu neviděla. Nechala se  
vést úzkou stezičkou, šla podél polí, přes louky, až došla 
na kraj lesa. Najednou zaslechla čísi hlas: „Nebe je bez 
mraků, ale ty máš oči samou vodu.“
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Maruška si setřela slzy. „Dobrý den, babičko,“ pozdravila 
stařenku, která srpem žala trávu.

Babička se usmála. „I jakýpak den, děvče, vždyť už je skoro 
večer a brzy bude temná noc. Snad stihnu všechnu práci 
zastat dřív, než vyjde měsíc.“ 

„Ráda vám pomůžu,“ nabídla jí Maruška pomoc.

 „Copak taková panenka umí podojit kravičku, uvařit 
polévku, utkat plátno?“ podivila se stařenka. 

Princezna Maruška pokrčila rameny. „Neumím, ale když 
mi ukážete, co a jak mám udělat, jistě se všemu naučím.“ 
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