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לבסוף, אחרי שנדד ימים רבים, וחצה חולות, וטרשים, ושלג, ...
 הנסיך הקטן הגיע לדרך סלולה.

 וכל הדרכים מובילות אל משכנם של בני־האדם.

 "בוקר טוב", הוא אמר.

 היה זה גן של שושנים.

 השושנים."בוקר טוב", אמרו 

 הנסיך הקטן התבונן בהן. הן דמו בכל לפרח שלו.

 "מי אתן?" הוא שאל בתדהמה.

 "אנחנו שושנים", הן ענו.

 

 "אה..." אמר הנסיך הקטן.

עצב הציף את ליבו. הפרח שלו אמרה שהיא יחידה במינה בכל 
היקום, וכאן היו חמשת אלפים פרחים דומים לה בכל, בתוך גן 

 אחד!

"היא תכעס מאד", הוא חשב, "אם תראה את זה... היא תשתעל 
בצורה נוראית, ותעמיד פנים שהיא מתה, כדי לא להיות ללעג. 
ואני אהיה אנוס להעמיד פנים שאני סועד אותה חזרה אל 
 החיים, שאם לא כן היא עלולה לגווע באמת, כדי להוכיח אותי..."

יש לי פרח  ואז חשב עוד: "דימיתי בנפשי שאני עשיר כי
 ..שהוא יחיד במינו בעולם, וכל הזמן היתה לי שושנה רגילה.

 ..והוא נפל על הדשא ובכה.

 הנסיך הקטן הלך להביט שוב בשושנים.

"אינכן דומות לשושנה שלי", הוא אמר, "אתם עדיין אינכן ולא 
כלום. איש לא אילף אתכן, ואתן לא אילפתן אף איש. אתן כמו 

אותו לראשונה. הוא היה רק שועל  השועל שלי כאשר פגשתי
כמו מאות אלפי שועלים אחרים. אבל רכשתי את ידידותו, 

 ועכשיו הוא יחיד ומיוחד בעולם".

 השושנים היו נבוכות מאד.

"אתן יפות, אבל ריקות מתוכן", הוא המשיך. "אף אחד לא 
ימות בעדכן. כמובן, עובר אורח עלול לחשוב שהשושנה שלי 

, רק היא חשובה יותר מכולכן, כי אותה דומה לכן, אבל היא
השקיתי, כי אותה כיסיתי בפעמון זכוכית, כי בשבילה הצבתי 
פרגוד שיגן עליה מפני הרוח, כי למענה הרגתי את הזחלים )פרט 
לשניים או שלושה שניצלו בגלל ליופיים(. כי היא זו שהאזנתי 

י לה כאשר התרברבה, והתאוננה, ולפעמים גם לא אמרה כלום. כ
 היא השושנה שלי".

 ואז חזר לפגוש את השועל.

 "להתראות" הוא אמר.

 "להתראות", אמר השועל.

 "הנה הסוד שלי. הוא סוד מאד פשוט:

הלב בלבד, רק הוא רואה נכונה. הדברים החשובים סמויים מן 
 העין".

"הדברים החשובים סמויים מן העין", חזר אחריו הנסיך הקטן, 
 כדי לזכור היטב.

 הקדשת לשושנה שלך הוא שעושה אותה חשובה"."הזמן ש

"הזמן שהקדשתי לשושנה שלי..." שינן הנסיך, כדי לא 
 לשכוח.


