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Bol raz jeden             a v ňom žil starý 
        , ktorý mal syna . 

Keďže bol už starý, bol rozhodnutý, že
je čas, aby žezlo a                odovzdal 

synovi .   
 



Jedného dňa si starý           zavolal 

syna a povedal: ,,Syn môj , vieš  dobre, že
ťa  milujem. Teraz však prišla chvíľa,
aby som ti do        
 
zveril svoju moc a moje             . 



Preto sa ťa chcem, opýtať: ,, Sú
              ktoré vládnu rovnako ako ja, 

spravodlivo a múdro. ak mi povieš, ktoré
z týchto               je to                

najdôležitejšie, staneš sa
                                                  krajiny.“ 



Martin povedal kráľovi: ,,Otec, pokúsim sa
o to, aby som uhádol tvoju otázku.
Pôjdem do sveta hľadať             a sám sa 

ich opýtam, ktoré z nich je
najdôležitejšie.“ syn Martin si
 osedlal              zobral si mešec 

 a trocha jedla. 



Prešiel niekoľko vrchov a dolín. Bol
šťastný, pretože mohol vychutnávať
vôňu         ,             a šum  potokov. Každý 

deň sa  pýtal ľudí, kde by
mohol nájsť            . 



Jedného dňa        cválal na

 
po cestičke, kde stretol      . Bol
skrčený pod ťarchou         , ktoré
niesol z  neďalekého lesa.        sa 

starého muža  spýtal, či niečo nevie o
tom, kde sídli             .                 



            len plecom pokrčil a povedal, 

aby išiel rovno za           . Keď prejde
štyri doliny, nech zavolá na ňu menom a
ona sa mu hádam ozve. princ bol
spokojný a nezabudol poďakovať. 
 čoskoro prešiel dlhý kus cesty a cítil
krásnu vôňu          . 



 začal volať: ,,             , si tu niekde,

 ozvi sa mi!“ Jar sa naozaj ozvala.
 ,,Synak, prečo si prišiel za mnou? S čím ti
môžem pomôcť?“ začal rozprávať 
o             ktorý ho poveril zvláštnou

úlohou - uhádnuť otázku. ,,Keď sa vrátim,
musím mu dať jasnú odpoveď,“ 



,,Hm, zasmiala sa        . Priamo sa dočkáš
odpovede. Ja som predsa najdôležitejšia.
na jar sa príroda zobúdza zo zimného
spánku. začínajú kvitnúť          ,            , 

ale aj zvieratká, ktoré dlho spali znova
začnú poletovať a užívať si prvé            . 



Martin sa vládkyni  pekne poďakoval a
pomyslel si, že by sa mohol vrátiť domov,
predsa odpoveď už poznal. Čosi mu však
hovorilo, že bude lepšie, keď pôjde za 

                        . vysadol si na            
a pokračoval  v ceste. 



Martin zrazu pocítil teplo slnečných
lúčov na svojej tvári. ,,Pani              , 

prosím, ozvi sa mi, potrebujem tvoju
pomoc!“             sa ozvalo, zvonivým 

hlasom odpovedalo: ,,Šumný mládenec,
povedz, ako by som ti mohla pomôcť?“
Martin  neváhal a  všetko jej
vysvetlil .



leto sa usmialo a neváhalo na otázku
odpovedať:              je najdôležitejšie a 

najkrajšie obdobie. na stromoch
dozrieva ovocie, kúpaliska sú plné, no a k
tomu, aby sa nezabudlo deti majú
prázdniny.          
                                 svieti a ohrieva
našu zem.   



Martin bol však z odpovede Leta
pomýlený, keďže aj             aj 

 tvrdili, že sú najdôležitejšie. ,,Teraz
kto má pravdu?“ pomyslel si. Možno        

                mu pomôže rozlúštiť hádanku.
prešiel neďaleko a zbadal, ako zo
stromov opadávajú                  . 



              zavolal: ,,Milá pani Jeseň,

prešiel som dlhú cestu, aby som ťa
našiel. Vedela by si mi dať odpoveď na

moju otázku?“              sa mu ozvala a 

radostne zašumela: ,,Človiečik krásny,
rada ti pomôžem. Vyriekni svoju prosbu,

aby som ti mohla splniť želanie.“ 



      
     sa znova nedočkal inejodpovede. 

         sa považovala za
najdôležitejšie ročné obdobie, pretože
sa zberá úroda z               ,   hrabe sa  

      a zem sa pripravuje na zimný dlhý
spánok.  



        ostávala už len posledná možnosť
zistiť, ktoré z             je najdôležitejšie.

čoskoro sa dostal k ľadovej              .
princ zvolal hlasno: „„                 , si moja
posledná šanca. “ princ vysvetlil všetko  
                a Čakal na jej odpoveď. Veril,
že sa konečne odpovede dočká . 



    sa odpovede, nedočkal.               mu odpovedala
rovnako ako                  , 

aj                .                 sa považovala za
najdôležitejšiu, pretože               tvorili krásny sneh,

deti vybrali              

a               , ale najdôležitejšie bolo, že zima
pripravovala všetko pre osttatné ročné obdobia. 



     sa smutný vracal domov. No po ceste znova
stretol                 , ktorý nevládal kráčať pod  

ťarchou dreva, princ sa rozhodol, že mu pomôže.
spoločné sa zhovárali a nakoniec sa ho starec
opýtal , či dostal odpoveď na otázku od kráľa.
princ mu povedal celý príbeh a starec ho
vypočul. starec sa rozhodol, že mu  za pomoc
odpovie  na otázku, na ktorú tak dlho hľadal
odpoveď. 



       mu začal rozprávať: „„ Vidíš, princ , tento
voz z, ktorého odpadlo koleso? Keby sa koleso
kotúľalo ďaleko do lesa a koleso by sme
nenašli, potom by bol voz úplne zbytočný a
stratil by svoj význam. Aj štyri vládkyne zeme,
ktoré vládnu svojou jedinečnou mocou, sa bez
pomoci druhej nezaobídu. Všetky 

 sú rovnako dôležité a ani jedno nemá o nič
viacej dôležitosti navyše, ako tie ostatné.“  



princ bol šťastný, pretože mal radosť z
vyriešenia kráľovej úlohy. Hneď ako sa vrátil
na zámok, povedal odpoveď kráľovi na jeho
otázku. princ povedal : „„ Tak, ako nemôže
existovať jeden prst bez ostatných, tak nemôže
sa nezaobíde ani jedno ročné obdobie bez
druhého. “ princ rozprával kráľovi a na tvári
sa mu objavil úsmev. „„ synček, ty budeš vládnuť
krajine svojou múdrosťou a čestnosťou. 
 



Pochopil , čo musí vedieť každý vladár,
že jedno bez druhého nie je ničím. A
tak sa princ  stal tým najlepším a
najspravodlivejším vládcom. Ešte
dodnes vládne ľudom, ktorý ho
nadovšetko milujú .



koniec 


