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Atsiprašau vaikų dėl to, kad skyriau šią knygą 
suaugusiam žmogui. Turiu tam rimtą priežastį: tas 
suaugęs žmogus – geriausias mano draugas. Turiu 
ir kitą priežastį: tas suaugęs žmogus supranta viską, 
net knygas vaikams. Turiu ir trečią priežastį: tas su-
augęs žmogus gyvena Prancūzijoje, kur kenčia badą 
ir šaltį. Jį būtina paguosti. Jeigu visų šitų priežasčių 
nepakanka, norėčiau skirti šią knygą vaikui, kuriuo 
kitados buvo šitas suaugęs žmogus. Visi suaugę 
žmonės iš pradžių buvo vaikai. (Bet tik nedaugelis 
iš jų tai prisimena.) Taigi taisau savo dedikaciją:
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I skyrius

Kai man buvo šešeri, kartą vienoje knygoje apie pirmykštį mišką, pavadintoje „Tikros istori-
jos“, pamačiau nuostabų piešinį. Jame buvo pavaizduotas žvėrį ryjantis smauglys. 

Knygoje buvo sakoma: „Smaugliai praryja savo auką visą, jos nekramtydami. Paskui negali 
pajudėti ir miega šešis mėnesius, kol ją suvirškina.“

Tuomet aš ilgai mąsčiau apie nuotykius džiunglėse ir man pavyko nupiešti spalvotu pieštu-
ku savo pirmąjį piešinį. Mano piešinys Nr. 1. Jis atrodė šitaip:

Savo šedevrą parodžiau suaugusiems žmonėms ir paklausiau, ar šis piešinys kelia jiems 
baimę.

Jie man atsakė: „O kodėl skrybėlė turėtų kelti baimę?“
Mano piešinyje buvo pavaizduota ne skrybėlė. Jame buvo pavaizduotas dramblį virškinan-

tis smauglys. Tada aš nupiešiau dar ir smauglio vidų, kad suaugusieji suprastų. Bet jiems vis 
tiek reikėjo paaiškinti. Mano piešinys Nr. 2 buvo toks:

Suaugusieji patarė man liautis piešus smauglius iš vidaus ar iš išorės, verčiau susidomėti 
geografija, istorija, skaičiavimu ir gramatika. Šitaip, būdamas šešerių, atsisakiau nuostabios 
dailininko karjeros. Tą norą man atėmė mano piešinio Nr. 1 ir piešinio Nr. 2 nesėkmė. 
Suaugusieji niekada nieko nesupranta patys ir labai vargina vaikus, kurie viską turi jiems 
aiškinti.



Taigi teko pasirinkti kitą profesiją ir išmokau vairuoti lėktuvus. Skraidžiau kone po 
visą pasaulį. Ir geografija man iš tikrųjų labai padėjo. Mokėjau iš pirmo žvilgsnio atskirti 
Kiniją nuo Arizonos. Tai labai praverčia pasiklydus naktį.

Per savo gyvenimą esu bendravęs su daugybe rimtų žmonių. Ilgai gyvenau tarp suaugu-
siųjų. Mačiau juos iš labai arti. Ir mano nuomonė apie juos ne itin pagerėjo.

Sutikęs tokį, kuris atrodė man bent kiek įžvalgesnis, išbandydavau jį vis dar saugomu 
piešiniu Nr. 1. Norėdavau patikrinti, ar tas suaugęs žmogus iš tikrųjų nuovokus. Tačiau jis 
visada man atsakydavo: „Čia skrybėlė.“ Tad aš ir nekalbėdavau su juo nei apie smauglius, 
nei apie pirmykščius miškus, nei apie žvaigždes. Nusileisdavau iki jo lygio. Kalbėdavau 
apie bridžą, golfą, politiką ir kaklaraiščius. Ir tas suaugęs asmuo džiaugdavosi susipažinęs 
su tokiu protingu jaunuoliu.





2 Skyrius

Taip ir gyvenau vienas, neturėdamas su kuo nuoširdžiai pasikalbėti, kol prieš šešerius me-
tus Sacharos dykumoje mano lėktuvą ištiko avarija. Kažkas sulūžo jo variklyje. O kadangi su 
manimi nebuvo nei mechaniko, nei keleivių, rengiausi pats vienas pamėginti sutaisyt tą rimtą 
gedimą. Man tai buvo gyvybės ar mirties klausimas. Geriamojo vandens turėjau vos savaitei.

Pirmąjį vakarą užmigau ant smėlio už tūkstančio mylių nuo bet kokios gyvenamos vietos. 
Buvau atskirtas nuo visa ko labiau negu žmogus, plūduriuojantis ant nuskendusio laivo nuo-
laužos vidury vandenyno. Tad galite įsivaizduoti mano nuostabą brėkštant rytui, kai mane 
pažadino keistas plonas balselis. Jis paprašė:

– Būk geras... nupiešk man avinėlį!
– Ką?
– Nupiešk man avinėlį...
Pašokau, lyg būčiau trenktas žaibo. Pasitryniau akis. Gerai įsižiūrėjau. Ir pamačiau nepa-

prastą mažą žmogeliuką, kuris rimtai mane nužiūrinėjo. Štai čia – geriausias jo portretas, kurį 
man vėliau pavyko nupiešti. 



Nors mano piešinys, žinoma, toli gražu ne toks žavus kaip jo modelis. Bet aš dėl to nekal-
tas. Kai buvau šešerių, norėjau tapti dailininku, tačiau suaugusieji atbaidė, ir neišmokau piešti 
nieko kito, tik smauglius iš vidaus ir iš išorės. 

Taigi žvelgiau į tą vaiduoklį išpūtęs akis iš nuostabos. Nepamirškite, kad buvau už tūkstančio 
mylių nuo bet kokios gyvenamos vietos. Bet mano žmogeliukas neatrodė man nei pasimetęs, 
nei mirtinai nuvargęs, nei alkanas, nei mirtinai ištroškęs ar įsibauginęs. Jis visiškai nebuvo pa-
našus į vaiką, pasiklydusį dykumos vidury, už tūkstančio mylių nuo bet kokios gyvenamos 
vietos. Kai pagaliau atgavau žadą, paklausiau:

– Ir ką gi tu čia veiki?
Tada jis pakartojo man iš lėto, labai rimtai:
– Būk geras... nupiešk man avinėlį... 
Kai viskas taip paslaptinga, nedrįsti nepaklusti. Kad ir kaip kvaila man tai atrodė už tūks-

tančio mylių nuo bet kokios gyvenamos vietos, be to, mirtinai pavojinga, išsitraukiau iš 
kišenės lapą popieriaus ir automatinį plunksnakotį. Bet tuomet prisiminiau, kad mokiausi 
daugiausia geografijos, istorijos, skaičiavimo bei gramatikos, ir prisipažinau tam žmogeliu-
kui (truputį nusiminęs), kad piešti nemoku. Jis man atsakė:

– Nesvarbu. Nupiešk man avinėlį.
Kadangi niekada nebuvau piešęs avinėlio, dar kartą nupiešiau jam vieną iš tų dviejų pieši-

nių, kuriuos mokėjau. Smauglio iš išorės. Ir buvau priblokštas, nes žmogeliukas man pasakė: 
– Ne! Ne! Aš nenoriu dramblio smauglyje. Smauglys labai pavojingas, o dramblys man per 

didelis. Mano namai labai maži. Man reikia avinėlio. Nupiešk man avinėlį.
Ir aš jį nupiešiau.
Jis įdėmiai pažiūrėjo, paskui pasakė:
– Ne! Šitas labai jau ligotas. Nupiešk kitą. 



Antoine'as de Saint-Exupéry (1900–1944) – prancūzų pilotas, 
rašytojas ir humanistas. „Mažasis princas“ – žymiausias jo kūri-
nys, iškart tapęs literatūros klasika, išverstas į 180 pasaulio kalbų. 
Istorija apie mažąjį princą, atvykusį iš mažytės tolimos planetos 
ir smalsiai žvelgiantį į viską, kas vyksta aplink, paliečia tiek vaikų, 
tiek suaugusių skaitytojų širdis.

Šį išskirtinį knygos leidimą iliustravo italų dailininkė Manuela 
Adreani. Su jos piešiniais „Mažasis princas“ Lietuvoje leidžiamas 
pirmą kartą.

Redaktorė Giedrė Kmitienė

Korektorė Rūta Malūkaitė

Maketavo Miglė Dilytė

Tiražas 3000 egz.
Išleido leidykla „Nieko rimto“

Dūmų g. 3A, LT-11119 Vilnius
www.niekorimto.lt

Spausdino UAB BALTO print
Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius


