Malá princeznička Adélka byla v jídle
strašně vybíravá. Pořád říkala: „Nemám
hlad!“ nebo „To já nechci!“ a „To já nebudu!“.
Pan král s paní královnou z toho byli celí
rozmrzelí. „Co my té holce dáme zase
k jídlu? Vždyť už je strašně hubená.
Nejraději by jedla jenom čokoládu nebo
nějaké sladkosti a to přece není zdravé,“
stýskala si paní královna.
Ještě štěstí, že měla princeznička ráda
alespoň skoro všechno ovoce. Jedla jablka,
hrušky, hroznové víno, melouny, jahody,
borůvky, ale úplně nejraději ze všeho měla
třešně. Když se začervenaly stromy s tímto
sladkým ovocem, tak se princeznička smála
a smála a jedla třešně i třikrát denně.
Není divu, že jí všichni začali říkat
princeznička Třešnička.

A jí se to jméno také líbilo. Jenže skončil měsíc červen,
potom i červenec a sezóna třešní pomalu končila.
Pan král už musel kupovat třešně z hor a věděl,
že již brzy nebudou třešně nikde.
A Třešnička začínala být strašně smutná.
Král proto svolal do svého království celou řadu
mudrců, aby mu poradili. Všechny nápady byly
určitě zajímavé, ale nikdo nevymyslel, jak nahradit
pořádnou třešňovou chuť v zimě, aby naše
princeznička nestrádala.
Až jeden starý a moudrý učenec to vymyslel:
„Musíte třešně vymačkat a získat ze šťávy třešňovou
chuť. Tu potom přidejte do čaje a vytvoříte tak lahodný
třešňový čaj, který může popíjet Třešnička po celou
zimu.“ Pan král vydal rozkazy a opravdu se to povedlo.
Učenec dostal za tak výborný nápad spoustu zlata
a naše princezna měla i v zimě vždy po ruce výbornou
chuť čerstvých třešní. Jak postupně dospívala, začala
jíst i plno dalších jídel, a když vyrostla, tak se tomu,
jak byla v dětství umanutá, musela jenom smát.
Nicméně pořád se jí říkalo princezna a později
i královna Třešnička. A pořád si často a s chutí dávala
lahodný třešňový čaj jako vzpomínku na své dětství.

