Jak vyrůstám s knihou

Princ, který byl malý, ale ovlivnil mě
jako velikán.
Malý princ | Antoine de Saint-Exupéry

Pokud se zamyslím nad knihou, která nejvíce ovlivnila můj život, dospěju jednoznačně k
Malému princi. Milý, drobný i roztomilý hrdina prochází strašně zajímavým vývojem své
osobnosti a dochází k zajímavým otázkám života, ale musím se přiznat, že vývoj osobnosti
malého prince nebylo tím, co mě ovlivnilo. Přínos knihy do mého života pochází z
mnohem banálnějšího zdroje, a to z osobního vztahu růže a Malého hrdiny.
Vždy mne fascinovalo, jak se malý princ chová ke své oblíbenkyni, ke své milé přítelkyni,
ke své drahé růži. Jejich vztah byl idylický, krásný, romantický, chlapec se k rostlině
připoutal srdcem i duší jako k nikomu jinému. Nějaký čas svůj pocit nechápal, ale cítil a
myslím si, že právě tento pocit ovlivnil můj další vývoj, můj další emocionální vývoj. Jako
dvanáctiletá dívka jsem se do této romantické idylky naprosto zamilovala, a jestli si dobře
vzpomínám, tak se malý princ stal hrdinou mého mladého a zmateného srdíčka. Když na
to teď vzpomínám, musím se sama sobě trochu smát, protože zamilovat se do malého
prince je prostě absurdní, ale jsem ráda, že se tento chlapec objevil v mém životě. Možná
i díky němu věřím na pravou lásku a skutečnou schopnost altruisticky obětovat vše pro
dobro jedné milované osoby, která je ta jediná, jedinečná.
Kromě mých emocí se společně s malým princem vyvíjela i má morálka. Můj pohled na
svět se znatelně proměnil ve chvíli, kdy jsem začala uvažovat nad přemýšlením a chováním
hrdiny. Jeho postoj ke světu, jeho krásné a neposkvrněné zvídavé jednání mě inspiruje
dodnes. Nemohu uvěřit tomu nezájmu, se kterým se setkávám každý den, ale mě malý
princ naučil, jak se zajímat o své okolí.
Kniha je pro mě dodnes mistrovským dílem. Dokonalým autorským počinem, který mne
inspiroval, inspiruje a bude inspirovat i nadále. Neumím si svůj život představit bez
platonické lásky k malému princi, která mě už pár let provází. Možná jsem dětinská, ale to
je právě to, o co jde, protože nemůžeme být ve všedním sivém dni pořád zachmuření a
vážní. Musíme se usmívat a mít radost z maličkostí a hlavně nalézt svou Růži. Tu, kterou
budeme bezmezně milovat a uděláme pro ni všechno. Bez otázek a výmluv, jen kvůli
tomu, že prostě je.
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