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... zostałem pilotem. Latałem po całym świe
cie i muszę przyznać, że znajomość geografii 
bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym 
rzutem oka odróżnić Chiny od Arizony. Ta 
wiedza oddaje duże usługi, szczególnie wów
czas, gdy się błądzi nocą. 

Nie znajdując z nikim wspólnego języka, 
prowadziłem samotne życie aż do momentu 
przymusowego lądowania na Saharze. Było to 
sześć lat temu. Coś się zepsuło w motorze. 
Ponieważ nie towarzyszył mi ani mechanik, 
ani pasażerowie, musiałem sam zabrać się do 
bardzo trudnej naprawy. Była to dla mnie 
kwestia życia lub śmierci. Miałem zapas wody 
zaledwie na osiem dni. 

Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, 
o tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem 
bardziej osamotniony niż rozbitek na tratwie 
pośrodku oceanu. Toteż proszę sobie wyo
brazić moje zdziwienie, gdy o świcie obudził 
mnie czyjś głosik. Posłyszałem: 

- Proszę cię, narysuj mi baranka. 

Dorośli są zakochani w cy
frach. 

Jeżeli opowiadacie im o no
wym przyjacielu, nigdy nie spy
tają o rzeczy najważniejsze. 

Nigdy nie usłyszycie: „J aki jest 
dźwięk jego głosu? W co lubi 
się bawić'? Czy zbiera motyle'?" 

Oni spytają was: „Ile ma lat'? 
Ilu ma braci'? Ile zarabia jego 
ojciec?" Wówczas dopiero są
dzą, że coś wiedzą o waszym 
przyjaciel u. 

Jeżeli powiecie dorosłym: 

„Dowodem istnienia Małego 

Księcia jest to, że był śliczny, 

że śmiał się i że chciał mieć 

baranka, a jeżeli chce się mieć 

baranka, to dowód, że się istnie
je" - wówczas wzruszą ramio
nami i potraktują was jak 
dzieci. 

Mój przyjaciel nigdy mi nic nie 
objaśniał. Uważał pewnie, że 

jestem podobny do niego. Ja 
jednak nie potrafię, niestety, 
widzieć baranka przez ściany 

skrzynki. Możliwe więc, że je
stem trochę podobny do do
rosłych. Już się prawdopodob
nie zestarzałem. 

A dzisiaj minęło już sześć 

lat. Nigdy jeszcze nie opowia
dałem tej historii. Moi koledzy 
cieszyli się ba rdzo z mojego 
powrotu. Byłem smutny, lecz 
mówiłem im: - To zmęcze

me ... 
Teraz trochę się pocieszyłem. 

To znaczy ... jeszcze niezupeł

nie. Lecz wiem na pewno, że 

wrócił na swoją planetę, po
nieważ o wschodzie słońca nie 
znalazłem jego ciałka. N ie było 
ciężkie to ciało... I bardzo 
lubię słuchać nocą gwiazd. To 
tak jak pięćset milionów dzwo
neczków ... 

Ale zdarzyła się rzecz dziw
na ... Zapomniałem dorobić rze-

mień do kagańca, który nary
sowałem Małemu Księciu. Nie 
będzie mógł go nałożyć baran
kowi. Pytam się nieraz siebie, 
co dzieje się na jego planecie'? 
Możliwe, że baranek zjadł 

różę ... 
Czasem mówię sobie, że na 

pewno nic się nie stało. Mały 

Książę przykrywa różę na noc 
szklanym kloszem i dobrze 
strzeże baranka... Wtedy je
stem szczęśliwy. I wszystkie 
gwiazdy śmieją się pogodnie. 
A czasem mówię sobie „Od 
czasu do czasu zapomina się 

o obowiązkach - i to już wy
starczy. Zapomniał wieczorem 
zakryć różę szklanym kloszem 

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 świe
cie poważniejszego zagadnienia 
niż· to, czy gdzieś - nie wia
domo gdzie - baranek, które
go nie znacie, zjadł różę czy 
me ... 

Popatrzcie w niebo. Zapytaj
cie: „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 zna
czenie! 

Narysuj mi tutaj, proszę, mój portret na pamiątkę naszego 
dzisiejszego spotkania 

Mały Książę 
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... jeśli któregoś dnia będziecie wędrować przez 
afrykańską pustynię, ( ... ) nie ' pieszcie się, 

błagam was, zatrzymajcie się na chwilę pod 
gwiazdą! Jeśli przyjdzie do was śmiejące się 

dziecko o złotych włosach, nie odpowiadające 
na pytania - zgadniecie, kto to jest. Nie zo
stawiajcie mnie wtedy w moim smutku: bądź
cie tak ro.iii i·napiszcie mi szybko, że' wrócił ... 

Antoine de Saint-Exupery 
„Mały Książę", Warszawa 1969. 
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