
Кой ми взе сиренцето?! 
В една далечна приказна страна живеели четири мънички същества. 
Всеки ден те тичали насам-натам из един Лабиринт, за да търсят 
сиренце, което да ги нахрани и да ги направи щастливи. 
Две от тези мънички същества били мишоците Остроноско и 
Бързобежко. А другите две – дребосъчетата Колебливко и 
Разсъдливо, които били толкова дребнички, колкото и мишките, но 
имали същите възгледи за света, същите чувства и постъпки като 
нас, хората. 
Тъй като тези четири същества били наистина много мънички, често 
някой от останалите обитатели на тази приказна страна не 
забелязвал какво правят. Но при един поглед по-отблизо се 
откривали наистина удивителни неща! 
Всеки ден мишоците и дребосъчетата търчали насам-натам из 
Лабиринта, за да търсят своето предпочитано и много специално 
сиренце. 
Мишоците Остроноско и Бързобежко – които имали простички 
мозъци на гризачи, но пък невероятно остри инстинкти – търсели 
любимото ни всички мишки твърдо, хрупкаво сиренце. 
Дребосъчетата Колебливко и Разсъдливко използвали своите 
високоразвити човешки мозъци, натъпкани с какви ли не убеждания, 
за да търсят едно съвсем различно и мно-о-ого специално сиренце – 
всъщност „Сиренце“ с главна буква, – за което вярвали, че ако успеят 
да го намерят, то ще им донесе успех и ще ги направи щастливи до 
веки веков. 
Но колкото и различни да били мишоците и дребосъчетата, помежду 
им имало и нещо много общо: всяка сутрин те обличали подходящи 
за тичане дрехи, обували маратонките си, излизали от мъничките си 
домове и се устремявали в Лабиринта, за да търсят всеки каквото 
сиренце предпочитал. 
А този Лабиринт представляваше сложна плетеница от коридори, с 
много и най-различни помещения, пръснати тук и там, в някои от 
които имало чудесно сиренце. Но в Лабиринта имало и много тъмни 
игли, празни стаи и слепи улици, които не водели никъде. Накратко, 
това било място, където всеки можел много лесно да се изгуби. 



Но за онзи, който умеел да намира пътя си, Лабиринтът криел 
приказни тайни и му давал възможността да се радва на много по-
добър живот. 
Мишоците Остроноско и Бързобежко използвали простичкия, но 
доста неефективен метод на пробата и грешката, за да намират 
своето сиренце. Те се втурвали в някой коридор, претърсвали го 
набързо и ако се окажел празен, хуквали обратно и влизали в друг. 
Със своя страхотен нос Остроноско надушвал накъде приблизително 
трябва да тичат, а Бързобежко се втурвал напред да наднича тук и 
там из помещенията. Както можело да се очаква, те се губели, 
поемали в неправилна посока и често се случвало да се блъснат в 
някоя стена. 
Двете дребосъчета обаче използвали съвсем различен метод за 
намиране на Сиренце. Колебливко и Разсъдливко се осланяли на 
способността си да мислят и да извличат поуки от миналия си опит. 
Но също се губели и удряли в стени, защото често ставали жертви на 
своите убеждения и сложни емоции. 
Но най-сетне и мишоците, и дребосъчетата – всеки по своя си начин 
– намерили каквото търсели. В един прекрасен ден всяка двойка от 
тези приказни същества открила по един склад с любимото им 
сиренце – в дъното на един от коридорите на голямото „Хранилище 
за Сиренце“. 
Оттогава насетне всяка сутрин мишоците и дребосъчетата 
намъквали бързо анцузите и маратонките си и хуквали направо 
всеки към своя си „Склад за Сиренце“. Не минало много време и те си 
създали определени навици и си установили рутинен стил на работа. 
Остроноско и Бързобежко продължавали все така да стават в ранни 
зори и тичешком да се отправят през Лабиринта към своя „Склад за 
Сиренце“, винаги по един и същ маршрут. 
А когато пристигнели там, събували маратонките си, връзвали ги 
една за друга с връзките им и ги премятали през вратовете си, така 
че винаги да са им под ръка, в случай на нужда. А после с наслада 
започвали да гризкат любимото си Сиренце. 
В първите дни след като открили своя добре зареден „Склад за 
Сиренце“, Колебливко и Разсъдливко продължавали както и преди да 
стават всяка сутрин рано-рано и да хукват през глава към него, 
предвкусвайки удоволствието от очакващите ги там вкусни парченца 
Сиренце. 



Много скоро обаче навиците на дребосъчетата някак неусетно се 
променили. 
Ден след като Колебливко и Разсъдливко започнали да се излежават 
все по до късно, обличали се все по-лениво и поемали към своя 
„Склад за Сиренце“ все по-бавно и по-спокойно – та нали вече знаели 
къде е Сиренцето и как да стигнат до него! 
Дребосъчетата нямали никаква представа откъде се е взело 
Сиренцето, нито си задавали въпроса кой е заредил склада. Те 
просто живеели с убеждението, че най-сетне са решили проблемите 
си и че оттук насетне ще живеят охолно и щастливо до края на дните 
си. 
Веднага щом сутрин пристигнели в своя „Склад за Сиренце“, 
Колебливко и Разсъдливко се разполагали удобно като у дома си. 
Събличали костюмчетата си за тичане и намъквали меки халатчета; 
захвърляли в един ъгъл маратонките си и обували удобни пантофи. 
Сега, когато вече били открили своето „Сиренце“, те наистина се 
чувствали невероятно комфортно. 
-Страхотно! – току подхвърлял някой от тях. – Имаме достатъчно 
Сиренце за жял живот. 
Спокойни за бъдещето си, Колебливко и Разсъдливко се чувствали 
щастливи и преуспели. 
Не след дълго дребосъчетата започнали да смятат „Сиренцето“, което 
били открили в „Склада за Сиренце“, за лично тяхно Сиренце. А 
складът бил толкова огромен и така претъпкан със Сиренце, че по 
едно време те дори преместили домовете си по-наблизо, за да не им 
се налага да вървят чак толкова много и постепенно организирали 
целия си социален живот около склада така, че Сиренцето да им е 
винаги под ръка. 
А за да се почувстват още по-уютно и като у дома си, дребосъчетата 
украсили стените на „своя склад“ със забавни рисунки на Сиренце и 
поучителни сентенции, които ги карали да се смеят доволно всеки 
път щом го погледнели. 
Любимата им сентенция била: Притежанието на Сиренце = щастие.


