Za grajskim parkom malega mesta je v borni hišici živel mož, ki je
imel tri hčerke. Starec jih ni mogel omožiti, bil je namreč prereven, da
bi zmogel tri dote. Dekleta so očetu zagotavljala, da se bodo omožila
samo, če jih bodo zasnubili tisti, katerim ne bo mar za doto, kajti
edino pravo vodilo v življenju je ljubezen. Edine so si bile tudi v želji,
da raje skrbijo za očeta, saj je bil dobrega srca in jim je že v otroštvu
nadomeščal mater, ko je po hudi bolezni umrla. Starec, ki je bil pred
leti še vrtnar na grajskem posestvu, je želel hčerkam dobro, zato je bil
iz dneva v dan bolj žalosten, saj je vedel, da ne bo več dolgo na tem
svetu. Srčno si je želel, da bi se jim nasmehnila sreča.
Nekega hladnega decembrskega večera je narahlo potrkalo na
zaledenela okna. Najmlajša hči je odprla in v izbo so se prikotalila tri
zlata jabolka. V meglicah med drevjem je lahko opazila samo še obris
postave z visoko mitro, ki jim je prinesla dragocena darila.
Tri zlata jabolka so bila tako bogastvo, da bi si družinica lahko marsikaj privoščila. Čeprav je starec nagovarjal hčerke k poroki, so se
odločile, da bo vsaka po svojih močeh poskrbela, da bo vsem dobro.
Najstarejša si je kupila statve, s katerimi je tkala fino laneno platno,
srednja je pri kmetih kupila ličkanje in se lotila pletenja, najmlajša pa
je iz medu pekla sladke medenjake in lectova srca.
Ko je bilo leto naokoli, so bili njihovi prti, cekarji in medenjaki že
zelo cenjeni. Na dan, ko so prejela zlata jabolka, so v zahvalo
godovniku sv. Nikolaju na sejmu v mestu ponudile svoje izdelke.
Tako Mikloševo senje še dandanes razveseljuje prebivalce tega
mesta.
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Zlato jabolko

