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МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Леонові Верту
Прошу дітлахів пробачити мені те, що я присвя-

тив цю книгу дорослому. У мене є одне поважне ви-
правдання: цей дорослий — мій найліпший у світі 
друг. Є й друге: цей дорослий спроможний зрозумі-
ти все, навіть дитячі книжки. Є ще й третє: цей до-
рослий живе у Франції в холоді й голоді. Його треба 
втішити. Якщо ж усіх цих виправдань недостатньо, я 
хотів би присвятити цю книгу дитині, якою колись 
був цей дорослий. Усі дорослі спочатку були дітьми. 
(Але мало хто про це пам’ятає.) Тому я виправляю 
присвяту:

Леонові Верту,
коли він був маленьким хлопчиком
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Розділ І
Одного разу, коли мені було шість років, у книжці 

про тропічні ліси під назвою “Бувальщини” я поба-
чив дивовижну картинку. На ній було зображено 
удава, який ковтає якусь тваринку. Ось копія того 
малюнка.

У книжці було написано: “Удави ковтають свою 
жертву цілком, не пережовуючи. Після цього вони 
вже не можуть рухатися і сплять півроку, поки не 
перетравлять їжу”.

Тоді я багато розмірковував про пригоди в 
джунглях і теж намалював свій перший малюнок 
ко льоровим олівцем. Малюнок № 1. Він виглядав 
ось так:
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Я показав свій шедевр дорослим і запитав, чи ля-
кає він їх.

Мені відповіли:
— Чому нас має лякати капелюх?
На моєму малюнку було зображено не капелюх. 

Там був удав, який перетравлює слона. Тоді я нама-
лював удава в розрізі, аби дорослі зрозуміли. Дорос-
лим завжди все потрібно пояснювати. Мій малюнок 
№ 2 виглядав ось так:

Дорослі порадили мені облишити малювати уда-
вів, у розрізі чи зовні, і зацікавитися ліпше геогра-
фією, історією, арифметикою та граматикою. Ось 
так у шість років я облишив дивовижну кар’єру ху-
дожника. Невдача з малюнком № 1 і малюнком № 2 
розчарувала мене. Дорослі ніколи нічого не розумі-
ють самотужки, і так обридливо дітям весь час усе їм 
пояснювати.
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Тож я обрав іншу професію і навчився керувати 
літаками. Я облітав практично весь світ. А географія, 
справді, дуже мені допомогла. Я вмів із першого ж 
погляду відрізнити Китай від Аризони. Це корисно, 
якщо заблукав уночі.

Так, упродовж усього життя я безліч разів спілку-
вався з безліччю серйозних людей. Я довго жив се-
ред дорослих. Я бачив їх дуже зблизька. Це не надто 
поліпшило мою думку про них.

Коли я зустрічав дорослого, який, здавалося, має 
хоч трохи здорового глузду, я ставив над ним екс-
перимент із моїм малюнком № 1, котрий зберігав 
увесь цей час. Я хотів дізнатися, чи він справді може 
зрозуміти. Але мені завжди відповідали: “Це капе-
люх”. Тоді я не говорив із цим дорослим ні про уда-
вів, ні про тропічні ліси, ні про зірки. Я підлаштову-
вався під нього. Розмовляв із ним про бридж, гольф, 
про політику і краватки. І він був дуже радий зна-
йомству із таким розсудливим чоловіком.
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Розділ II
Ось так я жив сам, не маючи нікого, із ким міг би 

по-справжньому поговорити, аж до тієї аварії в пус-
телі Сахарі шість років тому. Щось зламалося в мо-
торі мого літака, і оскільки зі мною не було ні меха-
ніка, ні пасажирів, я готувався провести складний 
ремонт сам-один. Для мене це було питання життя і 
смерті. Води в мене було хіба днів на вісім.

І ось у перший вечір я заснув на піску за тисячу 
миль від будь-якого населеного краю. Я був самотні-
ший за потерпілого в кораблетрощі, що опинився на 
плоту посеред океану. Тож можете уявити собі мій 
подив, коли на світанку мене розбудив дивний голо-
сочок. Він казав:

— Будь ласка… намалюй мені баранця!
— Га?
— Намалюй мені баранця…
Я скочив на ноги, наче прошитий блискавкою. 

Потер очі. Придивився. І побачив абсолютно неймо-
вірне маленьке хлоп’я, яке розглядало мене з серйоз-
ним виглядом. Ось найліпший його портрет із тих, 
що мені пізніше вдалося зробити. Але мій малюнок, 
звичайно, далеко не такий гарний, як сам хлопчак. 
Це не моя провина. У шість років дорослі відверну-
ли мене від кар’єри художника, і я так і не навчився 
нічого малювати, окрім удавів у розрізі та зовні.
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Тож я дивився на цю прояву круглими від подиву 
очима. Не забувайте, що я був на відстані тисячі 
миль від будь-якого населеного краю. І все ж не ви-
глядало, наче той хлопчак заблукав чи помирав від 
утоми, голоду, спраги, страху. Він анітрохи не нага-
дував дитину, яка загубилася посеред пустелі за ти-
сячу миль від будь-якого населеного краю. Коли я 
нарешті спромігся заговорити, то сказав:

— Але що ти тут робиш?
І тоді він повторив, дуже м’яко, наче йшлося про 

якусь надзвичайно серйозну справу:
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— Будь ласка… намалюй мені баранця…
Коли загадка надто приголомшлива, не наважу-

єшся заперечувати. Хай яким абсурдом це мені зда-
валося, за тисячу миль від будь-якого населеного 
краю і в смертельній небезпеці, я витягнув із кишені 
аркуш паперу й ручку. Але тоді пригадав, що вивчав 
переважно географію, історію, арифметику і грама-
тику, і сказав хлопчаку (трохи роздратовано), що не 
вмію малювати. Він відповів:

— Це нічого. Намалюй мені баранця.
Оскільки я ніколи не малював баранців, я відтво-

рив для хлопчика один із двох малюнків, на які тіль-
ки й був здатний. Удава в розрізі. І отетерів, коли по-
чув відповідь малого:

— Ні, ні! Я не хочу слона в удаві. Удав дуже небез-
печний, а слон дуже громіздкий. У мене вдома все 
маленьке. Мені потрібен баранець. Намалюй мені 
баранця.

Тож я намалював.



10

Хлопчак уважно подивився, а тоді каже:
— Ні! Цей надто вже кволий. Намалюй іншого.
Я намалював:

Мій друг люб’язно, поблажливо всміхнувся:
— Ти ж бачиш… це не баранець, це баран. У нього 

ріжки…
Я знову переробив малюнок. Але він теж не під і-

йшов, як і попередні.



11

— Цей застарий. Я хочу баранця, який житиме 
довго.

Тоді мені забракло терпіння, адже я квапився по-
чати розбирати мотор, і я нашкрябав такий малю-
нок.

І кинув:
— Ось тобі ящик. Твій баранець у ньому.

Але ж як я здивувався, коли побачив, що обличчя 
мого юного судді засяяло:

— Це саме те, чого я хотів! Думаєш, цьому баран-
цю треба багато трави?

— А що?
— Бо в мене вдома все маленьке…
— Йому точно вистачить. Я подарував тобі зо-

всім крихітного баранця.
Він схилився над малюнком:
— Не такий уже й крихітний… Диви! Він заснув…
Ось так я познайомився з маленьким принцом.
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