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Prowadziłem samotne życie aż do 
momentu przymusowego l ądowan ia 

na Saharze. Było to sześć lat temu. 
Coś s ię zepsuło w motorze. Ponieważ 
nie towarzyszył mi ani mechanik, ani 
pasażerowie, musiałem sam zabrać się 
do bardzo trud nej naprawy. Była to 
dla mnie kwestia życia lub śmierci. 

Miałem zapas wody zaledwie na 
osiem dni. 

Pierwszego w ieczoru zasnąłem na 
piasku , o tysiąc mil od terenów zamie
szkałych. Byłem bardziej osamotniony 
niż rozbitek na tratwie pośrodku ocea
nu. Toteż proszę sobie wyobrazić moje 
zdziw ienie, gdy o świcie obudził mnie 
czyjś głosik. (.„) Dużo czasu upłynęło, 
zanim z rozumiałem, skąd przybył. Mały 

Książę, choć sam zadawał mi wiele py
tań, udawał , że moich nie słyszy. 

Dopiero z wypowiedzianych przypad
kowo słów poznałem jego historię . 



, 

- W jaki sposób można posiadać 

- A czyjeż one są? - odburknął 

- Nie wiem. Niczyje. 
- Wobec tego są moje, ponieważ pierwszy o tym 

pomyślałem. 

- Więc dzisiaj, gdy planeta rof>i obrót w ciągu minu
ty, nie mam chwili odpoczynku . W ciągu każdej minuty 
muszę zapalić latarnię I zgasić jął Już minął miesiąc, 

odkąd rozmawiamy. 





- Mam także kwiat. - rzekł Mały Książę . 
- Kwiaty nas nie i nteresują . 
- A d laczego? To najładniejsze z istn iejących rzeczy! 
- Ponieważ kwiaty są efemeryczne. 

- Etykieta nie zezwala na ziewanie w obecności 

króla - rzekł monarcha. - Zakazuję ci ziewać . 
- Nie mogę się powstrzymać - odpowiedział Mały 

Książę . 

- Wobec tego rozkazuję ci ziewać. 



Żółta błyskawica mignęła koło jego 
nogi. Chwilę stał nieruchomo. Nie krzy
czał. Osunął się powoli, jak pada drze
wo. Piasek stłumił nawet odgłos upad
ku. („.) 

Czasem mówię sobie, że na pewno 
nic się nie stało. Mały Książę przykry
wa różę na noc szklanym kloszem i do
brze 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 wieczorem zakryć różę 
szklanym kl1oszem albo baranek cicho 
wyszedł ze skrzyni w nocy„." I wtedy 
gwiazdy toną we łzach„. 

Tu kryje się wielka tajemnica. Dla 
was, którzy jak ja kochacie Małego 
Księcia, nie ma w świecie poważniej
szego zagadnłenia niż to, czy gdzieś -
nie wiadomo gdzie - baranek, którego 
nie znacie, zjadł różę czy nie„. 
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„Dorośli sq zakochani w cyfr<ich. Nie rnoin a o<l nich za dużo wymagać. 
Dzieci mu szą być pobkiż l iwe dla dorosłych." 

A. de Saint-Exupery 

INFORMACJA DLA DOROSŁYCH 

Czujemy się zobowiązani podać kilka cyfr. W „Małym Księciu " 
czworo aktorów gra 16 albo i więcej ról, śpiewając przy tym 26 piosenek. 
Nad spektaklem pracowało dwóch pisarzy, jeden reżyser, jeden scenograf, 
jeden kompozytor i wielu ,innych ludzi, których nie udało się pol, iczyć . 

Jak z tego widać, spektakl jest interesujący. 

INFORMACJA DLA DZIECI„. 

„.nie jest wtaściwie potrzebna, bo gdyby na przykład dowiedzia
ły się, i:e: „Mały Książę", ta l.J roc:::za baśń to kaprys twiewnej fanta zji, która 
mo:i:e nawet przysłonić tajemny, nieco melancholijny sens utworu : „Jak 
zdobyć przyjaciela?" - pyta Mały Książę, błądząc z planety na planetę. Po
zostanie samotny a:i: do dnia, kiedy ukłucie jadowitego węża pozwoli mu 
odnaleźć z powrotem Różę, jedyną, jego Różę. (Lanson, Tuffrau, Historia 
literatury francuskiej w zarysie) - więc gdyby się o tym dowiedziały i o in
nych jeszcz e rzeczach, które wymyślili na ten temat dorośli, pomyślałyby, że 
to bardzo nudne. A przecież tak wcale nie jest. 

r ~ I dzieci, i ci z dorosłych, którzy nie zapomnieli, że kiedyś byli 
'dziećmi, na pewno będą zadowoleni ze znajomości z Małym Księciem. 
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