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Žvaigždės žmonėms reiškia skirtingus dalykus. 

Tiems, kurie keliauja, žvaigždės rodo kelią. 

Kitiems jos tik žiburėliai.
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SKIRIU LEONUI VERTUI

Norėčiau atsiprašyti vaikų, kad skyriau šią knygą suaugusiam 
žmogui. Turiu tam rimtą pasiteisinimą: šis suaugęs žmogus yra 
mano pats geriausias draugas pasaulyje. Turiu kitą pasiteisinimą: 
šis suaugęs žmogus gali suprasti viską, net knygas vaikams. Turiu 
ir trečią pasiteisinimą: šis žmogus gyvena Prancūzijoje, ten alks-
ta ir šąla. Jam tikrai reikia paguodos. Jei visų šių pasiteisinimų 
nepakanka, norėčiau šią knygą skirti vaikui, kuriuo kažkada 
buvo šis suaugęs žmogus. Visi suaugusieji iš pradžių buvo vaikai. 
(Tačiau vos keli tai prisimena.) Taigi dedikaciją pataisau: 

SKIRIU LEONUI VERTUI,
KAI JIS BUVO MAŽAS BERNIUKAS



Jei myli gėlę, gyvenančią kažkurioje žvaigždėje, 

tada naktį stebėti dangų gera. 

Tada lyg visos žvaigždės pražysta.
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Pirmas skyrius

Kartą, kai buvau vos šešerių, knygoje apie nepaliestas girias, kuri 
vadinosi „Tikros istorijos“, išvydau nuostabų paveiksliuką. Jame buvo 
pavaizduotas žvėrį ryjantis smauglys. Štai piešinio kopija: 

Knygoje buvo parašyta: „Smaugliai vienu ypu praryja savo grobį, nė 
nekramtydami. Po to jie nebegali pajudėti ir šešis mėnesius virškinda-
mi miega.“ 

Tada aš daug mąsčiau apie nuotykius džiunglėse ir spalvotu pieštuku 
man pavyko nupiešti pirmą jį piešinį. Mano piešinys Nr. 1 buvo toks: 
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Parodžiau savo šedevrą suaugusiesiems ir pasiteiravau, ar piešinys 
juos gąsdina. Jie atsakė: „Kodėl gi skrybėlė turėtų mus išgąsdinti?“ 

Mano piešinys nebuvo skrybėlė. Aš nupiešiau smaug lį, virškinantį 
dramblį. Tada nupiešiau smauglio vidų, kad suaugusieji suprastų. Jiems 
visada reikia paaiškinti. Mano piešinys Nr. 2 buvo toks: 

Suaugusieji man patarė mesti atvirų ir uždarų smauglių piešinius į 
šalį ir labiau domėtis geografija, istorija, aritmetika ir gramatika. Taigi 
šešerių buvau priverstas mesti didingą menininko karjerą. Piešinių 
Nr. 1 ir Nr. 2 nesėkmė mane atbaidė nuo šio užsiėmimo. Suaugusieji 
niekada nieko patys nesupranta ir vaikams tikras vargas vėl ir vėl jiems 
aiškinti. 

Taigi turėjau pasirinkti kitą profesiją ir išmokau pilotuoti lėktuvus. 
Apskraidžiau kone visą pasaulį. Tiesa, geografija man tikrai pravertė. 
Vos žvilgtelėjęs galėjau atskirti Kiniją nuo Arizonos. Naktį pasiklydus 
tai labai naudinga. 

Gyvenime daugybę kartų teko sutikti begalę rimtų žmonių. Daug 
kartų gyvenau su suaugusiaisiais. Mačiau juos iš labai arti. Mano nuo-
monė apie juos ne itin pagerėjo. 



Suaugusieji niekada nieko patys nesupranta ir vaikams 

tikras vargas vėl ir vėl jiems aiškinti.



Sutikęs suaugusiuosius, kurie man pasirodydavo bent kiek nuovokes-
ni, jiems parodydavau savo piešinį Nr. 1, kurį visada saugojau. Norėjau 
sužinoti, ar jie iš tiesų ką nors supranta. Bet visi jie man atsakydavo: 
„Tai skrybėlė.“ Daugiau aš su jais nebekalbėdavau nei apie smauglius, 
nei apie girias, nei apie žvaigždes. Prisitaikydavau prie jų. Kalbėdavau 
apie bridžą, golfą, politiką ir kaklaraiščius. O suaugusieji džiaugėsi 
pažinodami tokį protingą žmogų.



•   15   •

Antras skyrius

Taigi gyvenau vienas, neturėdamas su kuo nuoširdžiai pasikalbėti, 
kol prieš šešerius metus Sacharos dykumoje patekau į avariją. Kaž-
kas sugedo mano lėktuvo variklyje. Kadangi su manimi nebuvo nei 
mechaniko, nei keleivių, pasiryžau pats pabandyti sutaisyti gedimą. Tai 
buvo gyvybės ar mirties klausimas. Vandens beturėjau vos aštuonioms 
dienoms. 

Taigi pirmą jį vakarą užmigau ant smėlio už tūkstančio mylių nuo 
žmonių gyvenamųjų vietų. Buvau kur kas labiau atskirtas nuo žmo-
nių, nei vidury vandenyno ant plausto plūduriuojantis laivo katastrofą 
išgyvenęs žmogus. Taigi galite įsivaizduoti, kaip nustebau, kai auštant 
mane pažadino juokingai švelnus balselis. Jis sakė: 

– Prašau... nupiešk man avį! 
– O! 
– Nupiešk man avį... 
Pašokau ant kojų lyg žaibo trenktas. Gerai prasitryniau akis. Įdė-

miai įsižiūrėjau ir pamačiau labai nepaprastą žmogutį, kuris rimtai 
mane nužiūrinėjo. Štai geriausias jo portretas, kurį man vėliau pavyko 
nupiešti. Tačiau mano piešinys, aišku, nėra toks žavus, kaip jis pats. Aš 
dėl to nekaltas. Suaugusieji mane atkalbėjo nuo dailininko karjeros, kai 
buvau šešerių, ir daugiau nieko, be uždarų ir atvirų smauglių, piešti 
neišmokau. 
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Taigi stebėjau šį apsireiškimą iš nuostabos išplėstomis akimis. Neuž-
mirškite, kad buvau už tūkstančio mylių nuo gyvenamųjų vietovių. 
Tačiau mano žmogutis neatrodė nei pasiklydęs, nei mirtinai nuvar-
gęs, nei mirštantis iš alkio, troškulio ar baimės. Jis niekuo nepanėšėjo 
į dykumos viduryje pasimetusį vaiką, tūkstantį mylių nutolusį nuo 
gyvenamųjų vietų. Kai pagaliau įstengiau prabilti, jam pa sakiau: 

– Bet... ką tu čia veiki? 
O jis man tada labai tyliai, bet labai rimtai pakartojo: 
– Prašau... nupiešk man avį... 
Kai viskas pernelyg paslaptinga, nedrįstame nepaklusti. Kad ir kaip 

absurdiška man atrodė, atsidūrus už tūkstančio mylių nuo visų gyvena-
mųjų vietų ir gresiant mirčiai, aš iš kišenės išsitraukiau popieriaus lapą 



Įrodymas, kad mažasis princas gyveno, yra tas, 

kad jis buvo nuostabus, juokėsi ir norėjo avies.
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ir automatinį plunksnakotį. Bet tada prisiminiau, kad mokiausi dau-
giausia geografijos, istorijos, aritmetikos ir gramatikos, tad žmogučiui 
niūriai pasakiau, kad piešti nemoku. Jis man atsakė: 

– Nesvarbu, nupiešk man avį. 
Kadangi niekada nebuvau piešęs avies, popieriuje nu piešiau jam 

vieną iš dviejų piešinių, kuriuos sugebėjau nu piešti. Smauglį, ryjantį 
dramblį. Apstulbau, išgirdęs žmo gutį sakant:

– Ne! Ne! Nenoriu dramblio smauglyje. Smaugliai – labai pavojin-
gi, o drambliai – griozdiški. Mano planetoje mažai vietos. Man reikia 
avies. Nupiešk man avį. 

Ir aš nupiešiau: 

Jis atidžiai pažvelgė, tada: 
– Ne! Ši labai jau ligota. Nupiešk kitą. 
Aš vėl nupiešiau:

Mano draugas švelniai, atlaidžiai nusišypsojo: 
– Matai... tai ne avis, o avinas. Jis su ragais... 



Skaitykite likusius  
110 iš 128 puslapių,  

įsigiję šią knygą




