
Докато Колебливко и Разсъдливко все още се
опитвали да решат какво да направят, Ост-

роноско и Бързобежко вече поели по пътя си. Навлез-
ли навътре в Лабиринта и обикаляли нагоре-надолу из
коридорите в търсене на поредната Сиренова стан-
ция. 

Мислите им били насочени единствено към нами-
рането на Ново Сиренце. 

Известно време успехът отказвал да ги споходи.
Докато един ден не стигнали до „Станция за сирене
N“. Двете мишлета никога не били стъпвали в тази
част на Лабиринта. 

Изцвърчали от удоволствие, тъй като най-сетне
открили това, което търсели – нов огромен запас от
Сиренце. 

Едва повярвали на очите си. Никога не би-
ли виждали толкова голямо парче. 
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Междувременно Колебливко и
Разсъдливко все още правели оценка на
ситуацията в Станция С и изпитва-
ли на свой гръб последиците от липса-
та на Сиренце. Дребосъчетата се изнервили и започ-
нали да се обвиняват един друг за настъпилото поло-
жение. 

От време на време Разсъдливко се сещал за Остро-
носко и Бързобежко. Чудел се дали двете мишки вече
не са намерили Ново Сиренце. Знаел, че и на тях не им
е лесно, защото тичането по коридорите на Лаби-
ринта включвало известна доза несигурност. Но
Разсъдливко усещал, че положението е само временно. 

Понякога той си представял как Остроноско и
Бързобежко намират Ново Сиренце и му се наслажда-
ват. Мислел си колко добре би му се отразило да
предприеме едно приключение из Лабиринта и да на-
мери своето Ново Сиренце. Почти успявал да усети
вкуса му. 

И колкото по-ясно се виждал как намира и се рад-
ва на Новото Сиренце, толкова повече му се искало
да напусне Станция С. 

– Да тръгваме! – изведнъж извикал той. 
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– Не – бързо му отвърнал Колебливко. – На мен ми
харесва тук. Познавам това местенце и го намирам за
удобно. А навън е опасно… 

– Това не е вярно – възразил Разсъдливко. – Много
пъти сме тичали по коридорите на Лабиринта. Мо-
жем да го направим отново. 

– Вече съм стар за това – казал Колебливко. – Ня-
мам никакво желание да се загубя в Лабиринта и да се
превърна в глупак. Ти имаш ли?

Тези аргументи върнали страха на Разсъдливко от
евентуален провал и надеждата му да намери Ново
Сиренце угаснала. 

И така, ден след ден дребосъчетата продължавали
да правят обичайните за тях неща. Отивали до
Станция С, където нямало и следа от Сиренце, след
което се прибирали у дома, натежали от тревога и
притеснения. 

Правили опити да отричат случилото се, но пос-
тепенно изгубили съня си и на другия ден нямали дос-
татъчно сили и енергия, ставали все по-раздразнител-
ни. 

Домовете им престанали да бъдат доскорошни-
те оазиси на спокойствието. Дребосъчетата сънува-
ли кошмари и дори насън страдали, че не успяват да
намерят Ново Сиренце. 
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Но въпреки това упорито се връщали в Станция
С и чакали. 

– Знаеш ли, нещата сигурно не са се променили
толкова фатално – казал Колебливко. – Сиренцето
трябва да е някъде наблизо. Може би просто са го
скрили зад някоя стена. 

На другия ден си взели инструменти и се отправи-
ли към Станция С. Колебливко държал длетото, а
Разсъдливко удрял с чука. Издълбали голяма дупка в
стената, но не открили никакво Сиренце. 

Обзело ги огромно разочарование, но продължава-
ли да вярват в спешното разрешаване на проблемите
си. Решили да започват по-рано и да остават до къс-
но, като през цялото време работят без прекъсване.
Така изминало доста време, но резултатът бил само
една огромна дупка в стената и нищо повече. 

Разсъдливко бавно започнал да прави разлика между
продуктивността и обикновената активност. 

– Може би просто трябва да изчакаме и да видим
какво ще стане – предложил Колебливко. – Сиренцето
все някога ще ни бъде върнато… 

Разсъдливко искал да повярва в думите на своя
приятел. Продължавал да се прибира само за кратка
почивка, след което неохотно се връщал при Стан-
ция С заедно с приятеля си. Но Сиренцето упорито
отказвало да се появи. 
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Дребосъчетата отслабнали много – както от
глад, така и от стрес. В един момент Разсъдливко усе-
тил как това чакане започва да му омръзва. Бавно
осъзнал, че продължителното им висене около тази
ялова Станция ще направи положението им още по-
лошо. 

Освен това си давал сметка, че и двамата започ-
ват да губят своята проницателност. 

Не след дълго настъпил денят, в който той започ-
нал да се смее и да си говори сам. 

– Разсъдливко, Разсъдливко, виж докъде го докарах-
ме!… Продължаваме да правим едно и също и се чудим
защо нещата не се подобряват. Щеше да е смешно,
ако не беше толкова абсурдно! 

Идеята за нови обиколки из Лабиринта изобщо не
го привличала, тъй като бил сигурен, че ще се загубят
и няма да намерят никакво сирене. Въпреки това му
станало смешно като видял колко объркан е прияте-
лят му. 

– Къде оставихме маратонките си? – обърнал се
към Колебливко той. 

Изминало доста време преди да ги открият, прос-
то защото когато се натъкнали на огромните запаси
от сирене в Станция С, били абсолютно сигурни, че
подобни неща вече няма да им трябват. 

Видял, че приятелят му навлича екипа и маратон-
ките, Колебливко недоверчиво попитал:

– Нали не възнамеряваш наистина да се втурнеш
отново в този Лабиринт? Защо просто не почакаш
тук заедно с мен, докато не ни върнат Сиренцето?
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– Защото това никога няма да стане – отвърнал
с въздишка Разсъдливко. – Доскоро и аз си затварях
очите пред фактите, но сега разбирам, че никой няма
да ни върне вчерашното Сиренце. Време е да си
потърсим ново. 

– Ами ако няма? – погледнал го със съмнение Колеб-
ливко. – Или ако не успеем да го намерим?

– Не знам – свил рамене Разсъдливко, който мно-
гократно си задавал същите въпроси и отново усе-
тил страха, който го приковавал на място. Запитал
се къде шансът да намери сирене е по-голям – там, на
място, или в Лабиринта. 

В съзнанието му бавно изплувало едно приятно
видение – как тръгва на поредната обиколка из Лаби-
ринта, а на устата му грее усмивка. 

Картината го изненадала, но едновременно с то-
ва го накарала да се чувства по-добре. Представил си
как се губи, но бързо намира пътя си из Лабиринта и
продължава да търси Новото Сиренце. Това му дало
допълнително кураж. 

После използвал въображението си да нарисува
най-желаната картина – изпълнена с максимално реа-
листични детайли, на момента, в който открива
Ново Сиренце и с наслада го опитва на вкус. 

Представил си как похапва швейцарско сирене на
дупки, яркооранжев „Чедър“ и разни американски сире-
на, италианска „Моцарела“, мекичкото и страхотно
вкусно френско сирене „Камамбер“ и още, и още. . 
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След това дочул някакво мърморене откъм Колеб-
ливко и осъзнал, че все още се намират в безнадеждно
празната Станция С. 

– Понякога става така, че нещата се променят и
вече никога не са същите – промърморил на глас той.
– В момента май става точно това… Но такъв е жи-
вотът… Нещата вървят напред, същото трябва да
правим и ние… 

Разсъдливко погледнал намръщеното лице на прия-
теля си и направил опит да го ободри, но страхът на
Колебливко се превърнал в гняв и той не искал да слу-
ша. 

Не искал да бъде груб, но глупавите им физиономии
го накарали да избухне в смях. 

Обзет от нов прилив на сили, той се приготвил
за тръгване. Усетил, че след като може да иронизира
сам себе си, ще бъде готов и да свърши нещо
полезно. 

– Настъпи „Лабиринтско време“! – весело
пропял той. 

Колебливко не отвърнал нищо, все още об-
зет от мрачни мисли. 

Като забелязал това, Разсъдливко вдигнал от земя-
та един остър камък и изписал на стената нещо, кое-
то трябвало да накара Колебливко да се замисли сери-
озно. Искал да помогне на приятеля си да се отърси
от унинието и да тръгне по следите на Новото Си-
ренце. Колебливко обаче отказал дори да погледне на-
писаното. Ето го:
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Ако не се промениш,

вероятно ще бъдеш

ликвидиран!



Разсъдливко подал глава навън и внимателно огле-
дал Лабиринта. А после се запитал как бе допуснал да
остане без Сиренце. 

През главата му вече минала мисълта, че в този
Лабиринт може и да няма друго сирене, или пък, че до-
ри и да има, той няма да е в състояние да го открие.
Точно тези вдъхващи смразяващ страх мисли го пара-
лизирали и му пречели да вземе решителни мерки. 

Усмихнал се, тъй като бил сигурен какво си мисли
Колебливко. Приятелят му положително си задавал
натрапчивия въпрос „Кой ми взе Сиренцето, по дяво-
лите?“, докато той самият бил по-склонен да се запи-
та друго: „Защо не тръгнах по-рано да търся ново Си-
ренце?“

Преди да излезе в студения коридор, той се обър-
нал да погледне уютното място, което напуска. Мо-
ментално усетил как познатата територия го зове
да се върне – въпреки твърдото му убеждение, че тук
сирене няма. 

Изпитал още по-силна тревога, запитал се дали
наистина иска да се впусне в мрачния Лабиринт. Из-
писал поредната пословица на стената пред себе си и
останал загледан в нея:
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Какво щеше да направиш,

ако не се страхуваше?



Този въпрос го накарал да се замисли. 
Знаел, че понякога страхът може да бъде полезен.

Но ако не го впрегне в действие, рискувал да стане по-
лошо. Прекаленият страх би могъл да го парализира, а
това не било никак добре за него. 

Отново погледнал надписа на стената, после насо-
чил очи към тънещия в неизвестност Лабиринт и
пак изпитал страх. 

Накрая все пак се овладял, напълнил дробовете си
с въздух и бавно се затичал към неизвестното. 

Докато търсел пътя в главата на Разсъдливко се
родило подозрението, че може би е чакал прекалено
дълго в Станция С. Изпитвал слабост, вероятно за-
щото дълго време не бил слагал Сиренце в устата си.
Прекосяването на Лабиринта му отнело по-дълго
време и се оказало доста по-болезнено от очаквания-
та му. 

Взел твърдото решение при друг подобен случай
да напусне удобната си територия значително по-
бързо, за да може и да се адаптира. Това със сигурност
щяло да улесни нещата. 

Мисълта „По-добре късно, отколкото никога“ пре-
дизвикала бледа усмивка върху измъченото му лице. 
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През следващите няколко дни Разсъдливко откри-
вал на различни места малки парченца Сиренце, но ни-
то едно не стигало задълго. Той се надявал да намери
достатъчно, за да занесе малко и на Колебливко, като
по този начин го окуражи да излезе в Лабиринта. 

Но все още не се чувствал достатъчно сигурен.
Принудил се да признае, че голяма част от тази неси-
гурност дължи именно на Лабиринта. В сравнение с
последните му обиколки преди време, нещата там
изглеждали доста променени. 

Попадал в глуха галерия в момента, в който реша-
вал, че е намерил пътя. Това било голямо предизвика-
телство. Трябвало да признае, че страхът от неизве-
стното е почти равносилен на този от търсенето
на Сиренце из коридорите на Лабиринта. 

След известно време започнал да се чуди дали изоб-
що ще намери Ново Сиренце. Дали не е захапал повече,
отколкото можел да сдъвче? После се засмял, тъй ка-
то се сетил, че точно в този момент нямал нищо за
дъвчене. 

Усетил как се обезкуражава, но веднага си припом-
нил колко по-зле би му било в останалата без Сиренце
Станция С. Решил, че е крайно време да поеме нещата
в свои ръце, вместо да ги оставя на произвола. 

Спомнил си, че Остроноско и Бързобежко се спра-
вят сами и това затвърдило още повече взетото ре-
шение. След като някакви мишки могат да вървят
напред, значи и той може да го направи!
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Докато мислите му се връщали върху събитията
от близкото минало, Разсъдливко бавно започнал да
си дава сметка, че сиренето в Станция С съвсем не
било изчезнало за една нощ, както му се било сторило.
Всъщност запасите намалявали с всеки изминал ден, а
наличното количество започнало да остарява и вече
не било така вкусно. 

Допуснал дори, че старото Сиренце може би е би-
ло мухлясало, макар че никой от двамата приятели не
бил забелязал подобно нещо. След което си признал,
че с малко повече желание е можел да предвиди развоя
на събитията, но просто не си е направил този
труд… 

Би могъл да се подготви по-добре за промяната, да
не я посрещне неподготвен. Трябвало просто да я
очаква и да следи внимателно всичко, което се случва
около него. По всяка вероятност Остроноско и Бър-
зобежко са правили именно това. 

Разсъдливко взел решение от този момент на-
татък да внимава повече. Да очаква промяната и до-
ри да я търси сам. Да се доверява на инстинктите си
и да предусеща кога нещата започват да се променят.
Това щяло да му помогне да се адаптира по-лесно към
настъпващата ситуация. 

Спрял да си почине и написал на стената на Лаби-
ринта:
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Помирисвай по-често

Сиренцето. Само така

ще разбереш навреме,

че започва да остаря-

ва. 


