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- Ce înseamnă „a îmblânzi”?
- Nu eşti de prin partea locului, zise vulpea, ce cauţi pe-aici?
- Caut oamenii, zise micul prinţ. Ce înseamnă „a îmblânzi”?
- Oamenii, zise vulpea, au puşti şi vânează. E foarte neplăcut! Maicresc şi găini. E
singurul folos de pe urma lor. Cauţi găini?
- Nu, zise micul prinţ. Caut prieteni. Ce înseamnă „a îmblânzi”?
- E un lucru de mult dat uitării, zise vulpea. Înseamnă „a-ţi crealegături”...
- A-ţi crea legături?
- Desigur, zise vulpea. Tu nu eşti deocamdată pentru mine decât un băieţaş, aidoma
cu o sută de mii de alţi băieţaşi. Iar eu nu am nevoie de tine.Şi nici tu n-ai nevoie de mine. Eu
nu sunt pentru tine decât o vulpe, aidomacu o sută de mii de alte vulpi. Dar dacă tu mă
îmblânzeşti, vom avea nevoieunul de altul. Tu vei fi, pentru mine, fără seamăn în lume. Eu
voi fi, pentrutine, fără seamăn în lume...
- Încep să înţeleg, zise micul prinţ. E undeva o floare... mi se pare căm-a
îmblânzit...(...)
Vulpea însă se întoarse la gândurile ei:
- Viaţa mea e veşnic aceeaşi. Eu vânez găinile, pe mine mă vâneazăoamenii. Toate
găinile se aseamănă între ele, şi toţi oamenii se aseamanăîntre ei. Aşa că mă cam plictisesc.
Dar dacă tu mă îmblânzeşti, viaţa mi se vaînsenina. Voi cunoaşte sunetul unor paşi deosebiţi
de-ai tuturora. Paşii altoramă fac să intru sub pământ. Ai tăi mă vor chema din vizuină, ca o
melodie.Şi-apoi, priveşte! Vezi tu, colo, lanurile acelea de grâu? Eu nu mănânc pâine.Mie
grâul nu mi-e de folos. Lanurile de grâu mie nu-mi trezesc nici oamintire. Şi asta-i trist! Tu
însă ai părul de culoarea aurului. Va fi, de aceea,minunat când mă vei fi îmblânzit! Grâul,
auriu şi el, îmi va aminti de tine.Şi-mi va fi nespus de dragă murmurarea vântului prin grâu...
Vulpea tăcu şi se uită la micul prinţ.
- Te rog... îmblânzeşte-mă, zise apoi.
- Bucuros aş vrea, răspunse micul prinţ, numai că nu prea am timp.Am de căutat
prieteni şi o mulţime de lucruri de cunoscut.
- Nu cunoaştem decât ceea ce îmblânzim, zise vulpea. Oamenii numai au timp să
cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la neguţători.Cum însă nu există neguţători de
prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacăvrei cu adevărat să ai un prieten, îmblânzeşte-mă!

