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PILOT: 

M am jeszcze w oczach noc mojego pierwszego lotu, ciemną 
noc, w której migotały tylko - niczym gwiazdy - nieliczne światła 
rozrzucone na równinie. W oceanie ciemności każde z nich od
znaczało cud - świadomość ludzką. W tym domu ktoś czytał, 

w tamtym rozm ślał lub otwierał komuś serce. Ale wśród tych ży
wych gwiazd ileż okien zamkniętych, ileż gwiazd wygasłych, ludzi 
uśp ionych ... 

Jeżeli powiecie dorosłym: „dowodem istnienia Małego Księcia 
jest to, że śmiał s ię i ż chciał mieć baranka, a jeżeli chce się mieć 
baranka to dowód, że się istnieje" - wówczas wzruszą ramionami 
i potraktuj ą was jak dzieci. Lecz jeżeli im powiecie, że przybył 
z planety B-612, uwierzą i nie będą zadawać niezbędnych pytań. 
Oni są właśnie tacy. -ie można od nich za dużo wymagać. Ale 
chcialbym zacząć tę historię, jak zaczyna się baśń. Wolalbym po
wi dzieć : „Był p wnego razu Mały Książę, który mieszkał na pla
necie troszeczkę większej od niego, gdzie co chwilę można było 
ogl ądać zachód słońca, gdzie rosły groźne baobaby, a wulkany 
można było przeczyszczać szczoteczką, by w razie czego paliły się 
równo, bez wybuchów. „" 

Było to sześć lat t mu. Latałem wtedy po całym świecie, prowa
dziłem pasa żerskie samoloty i samotne życie, aż do momentu 
przymusowego h1dowania na Saharze. 

MAŁY KSIĄŻĘ: 

Chciałbym zobaczyć zachód słońca. 

Proszę mi zrobić przyjemność. 

Proszę rozkazać słońcu, a by zaszło ... 

KRÓL: 

Jeśli rozkażę generałowi, a by jak motyl 

przeleciał z jednego kwiatka na drugi, 

albo rozkażę mu napisać tragedię, 

a generał nie wykona otrzymanego 

rozkazu, kto z nas nie będzie miał racji: 

ja czy on? 

MAŁY KSIĄŻĘ: 

Jego Królewska Mość. 

KRÓL: 

Słusznie. Należy wymagać tego, co 

można otrzymać. Autorytet opiera się na 

rozsądku. Jeśli rozkażesz twemu ludowi 

rzucić się do morza, lud się zbuntuje. 

Ja mam prawo rządać posłuszeństwa, 

ponieważ moje rozkazy są rozsądne. 



MAŁY KSIĄZĘ: 

W jaki sposób można posiadać 
gwiazdy? 

BANKIER: 

A czyjeż one są? 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Nie wiem. Niczyje. 

BANKIER: 

\ Vobec tego są moje, poni eważ 
pierwszy o tym pomyślałem. 

MAŁY KSIĄZĘ: 
• 

A co n;iliisz z nimi? 

• .J 

• • 

BANKIER: 

Zarządzam . Liczę je i przeliczam. 
To bardzo trudne. Lecz jestem 
człowiekiem poważnym. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Ja posiadam kwiat, który 
podlewam codziennie. Posiadam 
trzy wulkany, które przeczyszczam 
co tydzień. Jestem pożyteczny dla 
wulkanów, które posiadam, dla 
kwiatu, który jest mój. A jaką 
korz ść mają z ciebie gwiazdy? 

• • 

• • • • . . . 

MAŁY KSIĄŻĘ: 

A więc ty te ż spadłeś z nieba? 
Z jalaej plan ty pochodzisz? 

PILOT: 

\Vięc ty przybyłeś z in nej planety? 

MAŁY KSIĄŻĘ: 

Proszę cię, narysuj 1ni bar~1nka. 

PILOT: 

ie t11nie1n rysować . 

MAŁY KSIĄŻĘ: 

To nic nie szkodzi. Narysuj n1i 
baranka. 

PILOT: 

Skąd przybyłeś, n1ój 111ały? Gdzie 
jest twój doin? Dok~d chcesz zabrać 
baranka? 

• • 



• 
MAŁY KSIĄZĘ: 

Jakaż pani jest piękna! 
~ . 

ROZA: 

Prawda? Urodziłam się 

jednocześnie ze słońcem. 
Wieczorelll proszę 

mnie przykryć 
kloszem. U pana 
jest bardzo zimno. 

LATARNIK: 
Mam straszną pracę. 

Kiedyś miała ona sens . 
Gasiłem latarnię rano, 
a zapalałem wieczorem. 
W dzień mogłem 
odpoczywać, a w nocy 
spałem. 

. 
MAŁY KSIĄZĘ: 

A czy teraz zmienił się 
rozkaz? 

LATARNIK: 
Rozkaz się nie zmienił. 

Na tym polega tragizm 
sytuacji. Z roku na rok 
planeta obraca się coraz 
szybciej, a rozkaz się 

. . . 
nie zm1en1a. 

.... . 

• 
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MAŁY KSIĄZĘ: 

Och, u mnie wcale nie jest ciekawie. 
Planeta jest bardzo mała. Mam trzy 
wulkany. Dwa czynne i jeden wygasły. 
Ale nigdy nic nie wiadomo. 

GEOGRAF: 
Nigdy nic nie wiadomo. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Mam także k'wiat. 

GEOGRAF: 
Kwiaty nas nie interesują. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

A dlaczego? To najładniejsze 
z istniejących rzeczy! 

GEOGRAF: 
Ponieważ kwiaty są 

efemeryczne. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Co znaczy efemeryczne? 

GEOGRAF: 
Znaczy to „zagrożone bliskim 

unicesnvieniem". 

G 
•' 

• 

L S: 
Proszę cię ... oswój mnie. 

. 
MAŁY KSIĄZĘ: 

Bardzo chętnie, lecz nie 111am dużo czasu. 
Muszę znaleźć przyjaciół i nauczyć się vvielu 
rzeczy. 

LIS: 
Poznaje się tylko to, co się oswoi. Ludzi~ n1ają 

zbyt inało czasu, aby cokolwiek poznać. ..__ 
Kupują w sklepach rzeczy gotowe. 

A ponieważ nie ma , 
n1agazynów z przyjacióhni, 
wi c ludzie nie mają 
przyjaciół. Jeśli chcesz 
inieć przyjaciela 
o wój 111nie! 



MAŁY KSIĄZĘ: 

Ludzie z twojej planety 
hodują pięć tysięcy róż 
w jednym ogrodzie„. i nie 
znajdują w nich tego, 
czego szukają ... 

PILOT: 
Nie znajdują. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

A tymczasem to, czego 
szukają, może być ukryte 
w jednej róży lub w odrobinie 
wody. 

PILOT: 
Oczywiście. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Lecz oczy są ślepe. 
Szukać należy sercem. Tego, 
co najważniejsze, okiem 
zobaczyć nie można ... 

PILOT: 
Oczywiście. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

To samo jest z kwia tem . Jeś li 

kochasz kwiat, który znajduje i ę na 
jednej z gwiazd, jakże przyjemnie 
jest patrzeć \V niebo. Wszystkie 
gwiaz<l s ą ukwiecone .. . 

PILOT : 
Oczvwi , cie .. . 

MAŁY KSIĄŻĘ: 
ocą będz i esz oglądać gwiazdy. 

.i\i oja jest zbyt mała , abym mógł 

pokazać ci, gdzie jest. To lepiej. 
l\tloja gwiazda będzie dla ciebie 
j edną pośród \vielu gwiazd ... 
D latego przyjemnie ci będzie 
patrzeć na ~riazdy. Każda z nich 
będzi e twoim przyjacielem. 
Chcę zr b i ć ci 
prezent. 

. 
MAŁY KSIĄZĘ: 

Jesteś zabawnyin stw rzeniem - cienka jak palec ... 
. 

ZMIJA: 
Ach, jestem znacznie potężniejsza niż palec króla. 

. 
MAŁY KSIĄZĘ: 

Nie jesteś zbyt potężna.„ N ie masz nawet łapek ... 
N awet nie możesz podróżować ... 
. 

ZMIJA: 
Mogę cię unieść dalej niż okręt. Tego, kogo dotknę, 

odsyłam tam, skąd przybył. 
. 

MAŁY KSIĄZĘ: 

Ale dlaczego mówisz ciągle zagadkami? 
. 

Z1'1IJA: 
Roz\viązuję zagadki. 



MAŁY KSIĄŻĘ: 

Dorośli 

są naprawdę 

bardzo, 
bardzo 
/ 

sm1eszn1. 

PILOT: 
A dzisiaj minęło już sześć lat. Nigdy jeszcze nie opowiadałem tej 

historii. Moi koledzy cieszyli się bardzo z mego powrotu. Byłem 
smutny, lecz mówiłem im: - To zmęczenie ... 

Teraz trochę się pocieszyłem. To znaczy. .. jeszcze niezupełnie. 
Lecz wiem na pewno, że wrócił na swoją planetę, ponieważ 

o wschodzie słońca nie znalazłem jego ciałka. Nie było ciężkie to 
ciałko ... I bardzo lubię słuchać nocą gwiazd. To tak jak pięćset 
milionów dzwoneczków ... 

Czasem mówię sobie, że na pewno nic się nie stało. i\1ały Książę 
przykrywa różę na noc szklanym kloszern i dobrze strzeże baranka ... 
Wtedy jestem szczęśliwy. I wszystkie gwiazdy śmieją się pogodnie . 
A czasem mówię sobie: „Od czasu do czasu zapomina się 
o obowiązkach - i to już wystarczy. Zapomniał wie zorem zakryć 
różę kloszem albo baranek cicho wyszedł ze skrzyni w no y„." 
I wtedy wszystkie gwiazdy toną we łzach ... 

Tu kryje się wielka tajemnica. Dla was, którzy jak ja kochacie 
Małego Księcia, nie ma w świecie_ poważniej szego zagadnienia 
niż to, czy gdzieś - nie wiadomo gdzie - baranek, którego nie 

znacie, zjadł różę, czy nie .. . 

• 

Popatrzcie w niebo. Zapytajcie: „Czy baranek zjadł 
różę? Tak czy nie?" I zobaczycie, jak cały świat zmieni 

się dla was. 
A żaden dorosły nie zrozumie nigdy, jak wielkie 

to ma znaczenie~ 



Dla m111e to najpiękniejszy i jednocześnie najsmutniejszy obraz 
świata. 

_ Chciałbym, abyście dobrze zapamiętali to n1iejsce, w którym 
zjawił się na ziemi i znikł Mały Książę. Przyjrzyjcie się uważnie, 
abyście mogli rozpoznać ten krajobraz, jeśli któregoś dnia 
będziecie wędrować przez afrykańską pustynię. A jeśli kiedyś 
znajdziecie się w tyn1 samym miejscu, nie śpieszcie się, błagam 
was, zatrzymajcie się na chwilę pod gwiazdą~ 
Jeś li przyjdzie do was śmiejące się dziecko o złotych włosach, nie 

odpowiadające na pytania - zgadniecie, kto to jest. Nie zostawiajcie 
mnie wtedy w inoim smutku: bądźcie tak mili i napiszcie m1 
szybko, że wrócił ... 

o 
o 

• 
• • • • • 

• • 
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