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       Мравката носеше нещо и бързаше. Нещото много ѝ тежеше, та от 

време на време спираше да отдъхне.  

       – Ако можех, щях да ти помогна – съчувствено рече момичето, ала 

мравката, изглежда, не го чу. 

       Луната също искаше да помогне, ала не можеше. Беше далече. 

       – Ще почакаш ли? – по-високо заговори Васето. – Ако почакаш, аз 

ще доведа едно от нашите момчета. То ще те вземе и ще те изнесе 

докъдето искаш. 

       Мравката пак не отговори. Васето разбра, че няма сили. Навярно 

затова само спря и поклати глава. После отново тръгна. Скоро 

настигна една Стоножка – червеникава, със заострена главица и 

безброй тънки като паяжинки крачка.  През пукнатините Стоножката 

се огъваше и без усилие се вкопчваше в отсрещната издатина. Не 

носеше никакъв товар, ала вървеше бавно, лениво. 

       Щом се изравни с нея, мравката учтиво кимна. Стоножката 

сънливо я изгледа с малките си безцветни очи и забрави да отговори 

на поздрава ѝ. 
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       – Ей, Стоножке, защо не ѝ помогнеш?... Помогни ѝ!... – подвикна 

Васето. – Нали виждаш, едва върви от умора.  

Плитките с червените кордели недоволно трепнаха. Недоволно 

трепна и Луната.  

– Да виждаш някого до себе си и да не му помогнеш! Това пък е… 

По-големите трябва да помагат на по-малките. А ти?... 

       Стоножката мълчаливо спря. Отново запълзя. Лениво надигна 

глава. Рече да отговори, ала я домързя. 

       Преди да слезе до дъното на следващата пукнатина, малката черна 

пътница спря. Остави товара си, подпря го с лапка да не се търкулне. 

Пребърса чело. На Васето се стори, че гърдите ѝ ей сега ще се пръснат.  

       Луната също пребърса чело от напрежение. 

       Един слънчев лъч накара Стоножката да затвори очи. Когато ги 

отвори, видя мравката. Сладостно се опъна и провлечено запита: 

       – Накъде си тръгнала?... 

       Мравката се обърна. Задъхана, едва отговори: 

       – Към върха. А ти? 

       – И аз. 

       Васето и Луната замряха в очакване. Може пък Стоножката да не е 

чак толкова безсърдечна. Ей сега… 

       – Не съм очаквала такава радост. С добър другар и най-тежкият 

път наполовина олеква. – Малката пътница приветливо се усмихна. 

     – Гледам те… – Стоножката изкриви уста в учудване. Замълча. – Не 

знаеш ли колко трудно се върви нагоре, та си помъкнала този товар? 

 
       Гласът ѝ беше студен, недружелюбен и не хареса на Васето. Затова 

тя не се стърпя: 
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       – А ти като знаеш, помогни ѝ!... Нали ти казах. 

       Ленивката се престори, че не е чула. Разтри муцунка. 

       – Ако беше нощ, нямаше да ти светя, тъй да знаеш! – заканително 

си рече Луната и забърза по небето. – Ама и слънцето е виновно. На 

какви ли не свети. 

       Мравката дяволито се усмихна. 

       – Зная, не е леко, но какво да правя – угрижено въздъхна. – Горе, на 

самия връх на дървото, имам дружка. Вчера двете отидохме на работа, 

но тя се подхлъзна и си навехна крака. Не може да мръдне. Оставих я 

да лежи и слязох да взема храна. Цяла нощ и цяла сутрин съм на път. 

Чак в лагера ходих за трошица хляб.  

Отново вдигна товара и на тръгване рече: 

       – Прощавай, трябва да бързам. 

       – Остави я, тя все някак ще се оправи! – подвикна подире ѝ 

Стоножката. 

       – Не мога, дружки сме. Сам ли си, и на върха е тежко. 

       – На върха най-хубаво е да си сам. Другият е грижа. – проточи глас 

Стоножката. 

       Васето отвори уста в изненада. 

       – Ето, каква си била ти. За себе си мислиш. На тебе да ти е добре – 

сърдито я стрелна с ръка. 

       Трудолюбивата пътница възлезе на почернял и изсъхнал чеп и 

приседна отново да събере душа. Почеса се с лапка зад ухото, сбърчи 

чело, облиза устни. После пак вдигна товара и тръгна. Стигна нова 

пукнатина с гладки, черни стени. Огледа я, бавно заслиза към дъното. 

Подхлъзна се. Луната остана без дъх. Затвори очи. Искаше да извика, 

но не можеше – нощес се бе простудила и гласът ѝ бе секнал. Ала 

мравката в последния миг се задържа и продължи. Стъпваше 

предпазливо, притискайки до гърди храната. А Стоножката изкусно, с 

огъване, премина и я изпревари. 

       Васето се ядоса. Тъмните ѝ очи сърдито светнаха. Както е 

тръгнала, ленивката първа ще стигне върха, пък болната мравинка 

още дълго ще трябва да чака. Да чака, ама няма да чака. Приближи, 

внимателно взе в ръце малката пътница. Вдигна се на пръсти и я 

постави далече пред Стоножката. Сви юмрук, самодоволно се усмихна: 

„Сега ще видим кой пръв ще стигне!” 
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       Луната плесна с ръце. Засия. „Това момиче е чудесно!...” – каза си и 

тръсна глава от удоволствие. Косите ѝ се разпиляха по раменете, леки 

като горски скреж. Затича по небето. 
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