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   Jedna priča o dečaku koji vam može biti prijatelj bilo da imate 7 ili 77 godina, 

uspela je da makar na trenutak pružaji lepši pogled na svet i život. Koliko god 

puta da je pročitate, uvek će vam biti jednako draga, a ovo su neke od 

najvažnijih stvari kojima nas je naučio ovaj dečak kroz svoje citate. 

                           Stvari često nisu onakve kakvim se čine. 

„Jednom sam uspeo da olovkom u boji nacrtam svoj prvi crtež. Pokazivao sam 
svoje remek delo odraslima i pitao ih da li se plaše mog crteža. Oni su mi 
odgovarali: „Zašto bismo se plašili šešira?“ Međutim, moj crtež nije prikazivao 
šešir. Prikazivao je zmijskog cara koji je progutao zmijskog slona.“ 

 

 

 



Lepota nije večna. Večno je ono što je u nama. 

„I uvek će te voleti?“ „Ne“, reče ruža, „jednog dana ću uvenuti i onda će prestati 
da mi se dive“. „Baš čudno“, reče Mali Princ, „da si ti moja ruža, ja bih te voleo i 
tada.“ 

 

U moru ljudi sličnih tebi, uvek ćeš nekome biti poseban i jedinstven. 

„Naravno, reče lisica. Ti si za mene samo mali dečak sličan stotinama hiljada 
drugih dečaka. I ti mi nisi potreban. A ni ja teni nisam potrebna. Ja sam za tebe 
samo lisica slična stotinama hiljada drugih lisica. Ali, ako me pripitomiš, bićemo 
potrebni jedno drugom. Ti ćeš za mene biti jedini na svetu. Ja ću za tebe biti 
jedina na svetu.“ 

 

Ako nismo nikoga pripitomili, ako niko nije pripitomio nas, život će nam 
biti siv. 

„Vi uopšte ne ličite na moju ružu, vi još ništa ne značite“, reče im on. „Niko vas 
nije pripitomio, i vi niste nikoga pripitomile. Vi ste kao što je bila moja lisica. Bila 
je to obična lisica slična stotinama hiljada drugih. Ali ja sam od nje napravio 
svog prijatelja, i ona je sada jedinstvena na svetu.“ 

Ono što tebi znači sve, drugome možda neće značiti ništa. 

„Za sve ljude, zvezde ne znače isto. Za jedne, koji putuju, zvezde su vodiči. Za 
druge, one su samo male svetiljke. Za učenjake, oni su problemi. Za mog 
poslovnog čoveka one su bile zlato.“ 

 

One najvažnije stvari ne možemo da vidimo. One se osećaju. 

„Čovek samo srcem dobro vidi. Suština se očima ne da sagledati.“ 

 

Možda je mali, sićušan dečak, ali je veliki čovek. Uči nas da volimo, osećamo, 
živimo. Ali, onako, stvarno živimo. Ceneći prave vrednosti i govoriti prave reči. 
Možda ima tek stotinak strana, ali u sebi sadrži toliko lepote i važnih životnih 
lekcija, da više strana nije ni potrebno. 
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