V jednom království panovali král a královna. Měli syna,
prince Ondřeje. Král byl rozvážný muž, královna hodná
žena, a tak není divu, že z Ondry vyrostl moudrý a dobrý
princ.
Protože čas běžel, jak běžet má, král a královna
zestárli, zatímco z Ondry se stal statný muž
na ženění. Věděl, že se jednou bude muset posadit
na trůn a převzít vladařské povinnosti, ale také
věděl, že když jsou na starosti dva, kteří spolu v lásce
žijí, hned je všechna tíha světa poloviční. Princ se
proto rozhodl, že se vypraví do světa a najde
si nevěstu. Milou a laskavou princeznu.
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Když princ Ondra dojel do prvního království,
ve kterém měli princeznu na vdávání, byl
příjemně překvapen. Princezna Liběna byla krásná
jako obrázek. Hezky se na prince usmívala, zdála se mu
milá.
Jenomže brzy princ zjistil, že krásná tvář ještě neznačí
hezkého ducha. Liběna své sluhy přehlížela, nikdy jim
nepoděkovala, pouze je zahrnovala rozmařilými příkazy.
Princ poznal, že je princezna pyšná a marnivá a ze všech
lidí nejvíce miluje jen sebe. Ondrovi nezbývalo nic
jiného než se vydat hledat jinou princeznu.
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Nemusel jet daleko, hned ve vedlejším
království měli princeznu, která toužila
po snubním prstýnku. I princezna Anika byla
velmi hezká. Vlasy jí zářily jako sluníčko, oči
měla jako modré nebe. Jenomže jak se ukázalo,
byla trochu hloupá. Vlastně ne trochu, ale hodně. Ta její
hloupost pramenila z lenosti. Z lenosti se nenaučila číst
a psát, pro lenost si nechtěla hlavu namáhat počítáním.
Ani s takovou ženou by Ondra nebyl šťastný. Rychle
se s princeznou rozloučil a odjel. Princezna Anika
jen pokrčila rameny, bylo jí to jedno.

6

Když princ Ondra projížděl třetím královstvím, líbilo
se mu v něm. Všude bylo uklizeno, a když v hostinci
pochválil panovníka, že zemi dobře vládne,
dozvěděl se, že ne král, ale jeho dcera o všem
v zemi rozhoduje. Princ chtěl princeznu poznat,
a tak se vydal na zámek.
Princezna Vladana byla velmi praktická. Hned rozhodla,
že se za prince provdá. Avšak ani s touto princeznou
se Ondra neoženil. Bylo mu nepříjemné, jak
princezna panovačně rozhoduje o jiných,
moudrost v tom princ Ondra neviděl.
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