
Олав 

 

Олав се появи за първи път в навечерието на Коледа. Както си лежеше в 

леглото, наслаждавайки се на момента, в който стаята се отдалечава и всички 

неща стават малки докато се носи все по-далеч, изведнъж някой я сръчка в 

ребрата. Усещането от пръста му отекна на мястото, където би било 

последното й ребро, ако, разбира се, още беше в тялото си. Тя, обаче, не беше 

и, честно казано, не й се връщаше особено… Можеше да го види и така, в 

крайна сметка, в това си състояние беше цялата очи и уши, и нос… 

В първия момент си помисли, че вероятно виновникът за тъпото усещане 

между ребрата й е дядо Коледа, който беше останала да чака доста дълго. 

После обаче го видя… 

Зеленикаво сияние, през което се виждаха светлинките на елхата, пред която 

седеше по турски. Беше слабичко момче, което й се усмихваше с рехава 

усмивка под полупрозрачен син поглед, а около главата му се виеха дългички 

къдрици. 

- Какво правиш тук? - попита го 

- Ами, дойдох да ти кажа, че дядо Коледа в същност няма да дойде… 

- От къде знаеш? 

- Видях го в Рованиеми тази вечер и никак не изглеждаше да се подготвя 

за път… 

- Рованиеми? 

- Да, Финландия, намира се на около два часа път с влак от мястото, 

където живея…Просто реших, че ще е мило да ти кажа, за да не го 

чакаш… 

- Как се казваш? 

- Ами, в същност, не знам…През деня ме наричат В…Спомням си, че 

когато се родих, много се дразнех, че ме наричат с това фалшиво име, но 

после забравих…Сега вече не помня истинското си име… 

- Как наричате светлината във Финландия? 

- Вало, наричаме я вало. 

- Тогава ще те нарека Олав, защото си целия изтъкан от светлина… Вало 

ще бъде тайното ти име и ще го знаем само двамата. 

- Тогава ти ще си Есен… Как наричате есента тук? 

- Ами, есента си е просто Есен. 

- Добре, твоето име в този свят ще бъде Сене,но ние ще знаем, че в 

същност, е Есен, защото косите ти ми напомнят за есенни листа, а, 

когато се движиш, усещам топъл есенен бриз… 

- Става! Ами, здрасти, Олав. 

- Здрасти, Сене! 



И това беше първата им тайна. 

- Искаш ли да видиш кой, в същност, оставя подаръците под елхата? - 

попита Олав 

- Разбира се! Иначе за какво мислиш стоя тук вместо да хвърча между 

снежинките? 

- Добре. Гледай сега! 

Лампите светнаха и в стаята се появи майка й с две огромни торби. 

Внимателно изпразни съдържанието им и грижливо го подреди под елхата. 

Отстъпи назад и за миг се загледа в празничната картина, предвкусвайки 

радостта, която щеше да донесе на следващия ден. Пред очите й се развиваше 

сцена с топуркащи крачета и детски възгласи. Постоя така само миг, след което 

се обърна, мина покрай двете детски креватчета, целуна спящите деца по 

челцата и бузките, подпъхна одеалцата им, отстъпи крачка назад да им се 

порадва, отново подпъхна одеалцата, взе празните торби и излезе на пръсти от 

стаята. 

- Видя ли? – каза Олав – дядо Коледа е в Рованиеми… А ти имаш 

страхотна майка! 

Сене го погледна въпросително, опитвайки се да разбере дали не я будалка. 

- Сериозно ти говоря – усмихна се Олав, а в очите му светнаха сребърни 

искрици – Почти толкова готина е, колкото моята! – и се втурна през 

прозореца с кикот. 

- Хей, моята майка е по-добра от твоята – хукна след него Сене. 

Погониха се между снежинките, биха се с въображаеми снежни топки, които 

оформяха с безплътните си ръце и си направиха въображаем снежен човек. 

На разсъмване Олав трябваше да си тръгва, защото „да летиш в този сняг чак 

до Финландия не е шега работа“, но все пак решиха преди това да хвърлят 

едно око на подаръците под елхата. 

Това беше втората им тайна. 

Сбогуваха се и си определиха среща на другата вечер до водопада под дъгата. 

След това Олав отлетя, а Сене се върна в леглото си, предвкусвайки топлината 

на следващия ден. 

На следващата нощ се срещнаха на уреченото място, също  на по-следващата, 

и на по-по-следващата. Тичаха из гората, шляпаха в реката, пързаляха се по 

дъгата. Направиха си къща на едно дърво и й сложиха табела „Семейство 

Деца“. Всяка нощ живееха там, а сутрин се връщаха на земята в своите 

семейства. 



 

 

Един ден Сене се появи и някак си не беше същата. Косата й, дрехите й, 

аромата й, босите й крака, всичко си беше уж същото, обаче Олав не се 

оставяше да го преметнат току така. Имаше нещо гнило в цялата работа и той 

щеше да разбере какво. Не че трябваше да влага много труд. Бяха си обещали 

да имат само общи тайни, пък и Сене не можеше да си трае много. Дошляпа 

през реката и седна до него. 

- Мисля, че съм влюбена, Олав. Казва се С и има най-бисерните зъби и 

най-прекрасните трапчинки на света - каза Сене замечтано. 

- Влюбена??? В някакъв си С??? Та той дори не знае тайното ти има!!! – 

извика Олав и се втурна в гората. 

На Сене й стана мъчно. Много мразеше да й се цупи. Знаеше, че бързо се 

ядосва и, че не е от най-търпеливите. Ама, нали пък й беше сродна душа, а, ако 

човек не може да сподели първата си любов със сродната си душа, с кой може? 

Отиде в къщичката и започна да дялка фигурките за шах, които правеха с Олав 

от известно време. Погледна ги… Половината – почти съвършени, издялкани с 

търпение и внимание към детайла… Другата половина – започнати със замах и 

някак недовършени. Типично за Олав, винаги се въодушевяваше от нови 

проекти, искаше да свърши всичко за вчера и накрая ги зарязваше преди да са 

готови. Със всичко беше така, освен с музиката. 



Олав беше изтъкан от музика. Катереше се по дърветата и тананикаше, 

джапаше в реката и тананикаше, ядеше ябълка и тананикаше. Беше си 

направил всякакви причудливи музикални инструменти и съчиняваше песни, 

докато тя дялкаше останалите недовършени фигурки за шах. Беше чудесно. 

Олав имаше наистина прекрасен глас, който минаваше през нея и се изливаше 

в най-невероятните фигурки за шах на света. На дъската се появяваха грифони 

и дракони, и всякакви причудливи птици с блестящи крила. 

Тази нощ Олав не дойде в къщичката. Знаеше, че е наблизо, защото го чуваше 

как рита клечки по горския под.  

На сутринта, като че ли, му беше поминало малко, но когато се разделяха на 

водопада,нарочно й се нацупи и си тръгна наперено. Сене реши, че няма да му 

остане длъжна и направи същото. Усети го, обаче, че се обърна и я погледна 

преди да отлети. 

На другата нощ изглежда съвсем му беше минало, защото седеше на водопада 

и й се усмихваше, дялкайки си флейта. 

На нея, обаче, никак не й беше до смях. С я беше отхвърлил… И не само това, 

нарекъл я беше „Смърт“. Вероятно заради очилата, които трябваше да носи в 

света долу. Само, ако знаеше как вижда тук… Плака цяла нощ на рамото на 

Олав. Той не я остави нито за миг. Хем му беше тъжно, че плаче, хем сърцето 

му правеше предно и задно салто накуп, защото беше отново само негова. Така 

де, в крайна сметка, само той знаеше, че истинското й име е Есен. 

Нощта мина и замина, довършиха шаха и се понаучиха да играят. После 

забравиха. Направиха си хиляди музикални инструменти, след това ги 

развалиха и ги превърнаха в картини. 

Един ден Олав се появи с 24 каратова усмивка с дупчица между зъбите. 

Виждаш ли, там долу, родителите му го бяха записали в музикално училище. 

Там беше срещнал Геми и Делин. Свиреха заедно и си мечтаеха един ден да 

имат рок банда. 

Сене ужасно се гордееше с него. Обещаха си, че, ако се срещнат някой ден там 

долу, ще бъдат едно цяло… Тя ще изпраща послания за очите на хората, а той 

за ушите им. 

Минаха още нощи… На земята ги определяха като години, но горе под дъгата 

нещата не изглеждаха точно по този начин. Разлики, обаче, имаше… Олав 

беше станал доста висок. Иначе пак си беше слабичък и с дупчица между 

зъбите, но светло кестенявите му къдрици вече се спускаха непокорно по 

раменете му. 

Сене пък криеше чифт мънички гърди под роклята си и гледаше непокорно. 



И двамата бяха станали по-сериозни. Откриха магията и по цяла нощ водеха 

разгорещени дискусии за устройството на вселената и начина, по който могат 

да променят нещата там долу. 

Една нощ се огледаха във водопада и разбраха колко са се променили от 

първата си среща. Решиха да си изрисуват тайни знаци по телата с огън, за да 

могат винаги да се познаят. 

Олав прекарваше все повече време на сцената там долу и все се оплакваше, 

че прожекторите го заслепяват и не вижда нищо. Затова Сене нарисува очи на 

гърба му, с които винаги да вижда ясно. 

Сене пък беше малко стеснителна, затова Олав й даде част от смелостта си 

под формата на огнена птица на гърба й. 

Това беше третата им тайна. 

Сене преживяваше първата си плътска любов и първото си разочарование там 

долу. Олав не се притесняваше особено от това. В крайна сметка и той се 

вълнуваше от Сузана в този момент. Дори си беше позволил ексцентризма да 

татуира инициалите й на гърдите над сърцето си. 

- Какво пък толкова? Ако се разделим, поне ще имам интересна история а 

разказване. 

Сене също не се притесняваше. Все пак само те двамата знаеха истинските си 

имена. 

След това, обаче, се случи нещо… 

Една нощ Сене не дойде на водопада. Олав я чака цяла нощ, също и 

следващата… На третата нощ отиде в дома й там долу, но нея я 

нямаше…Завари само майка й да плаче в празната й стая. Искаше да я попита 

къде е Сене, но тя го изгони. Не можа да го различи измежду рояка изгубени 

души, витаещи наоколо. 

Върна се на водопада и зачака. Нощ след нощ седеше и чакаше, и си 

тананикаше. Сене, обаче я нямаше. 

Една нощ Олав се подаде на чувствата си и написа „Ода за самотата“. Сене не 

я чу тогава. 

Докато Олав вдигаше тост за „болката и светлините на идващия влак“, за Сене 

вдигаха тост чужди хора по случай сватбата й някъде там долу. 

Олав продължи да й пише песни. Пееше ги през деня и всички мислеха, че 

есента, която настъпва е метафора на смъртта. Никой не разбра, че това беше 

Сене, за чието завръщане той не спираше да мечтае. 



През това време, Сене търпеше удар след удар на долната земя. Болеше я 

толкова, че за един момент от вечността, забрави истинското си име. Нощ след 

нощ се опитваше да намери пътеката, водеща до водопада под дъгата, но 

винаги се озоваваше в лабиринта на собствените си кошмари. 

Обиколи много места, срещна много хора и когато стигна толкова далеч, че 

почти не можеше да се върне, нещо в нея се пречупи. Затвори се в една стая и 

плака докато се превърна в пепел. Пепелта се раздвижи и от нея се роди 

крехка огнена птичка. Съвсем мъничка и нежна. Сене я пое в ръцете си, 

подържа я малко и после я прибра на сигурно място в сърцето си. И птичката я 

заведе у дома… Трябваше й време да порасне и заякне, но Сене се грижеше за 

нея внимателно и огъня й от ден на ден засияваше все по-силно.  

 

Вече у дома, Сене не можеше да се отърве от една натрапчива мелодия. Песен 

за сребърни шпори и лятно вино. Беше я чувала милиони пъти по радиото в 

мрачното мазе, в което работеше. 

Един ден мелодията стана толкова силна, че тя реши да я намери, да я изпее и 

по този начин да я изкара от системата си. 

Не се оказа съвсем трудно. Няколко клика с мишката и ето… Лятно вино и…. 

Олав…Истински, от плът и кръв… Прозрачен поглед и дупчица между зъбите… 

Някак остарял и тъжен, но все пак Олав. 

Задълба още малко. В същност, не съвсем малко. Месеци наред слуша на 

repeat песните му с надеждата да й подскажат пътя към водопада под дъгата, 

но всичко, което чуваше беше тъгата по истинското си име. И също: „Ще ме 

чакаш ли там?“ 

- Ще те чакам, Олав, само да можех да си спомня пътя… 

Беше загубила посоката там горе, но все пак имаше пътища и тук долу, а и тя 

имаше своята птичка да ги осветява в мрака. 



И Сене тръгна. Не взе нищо със себе си. Само тя и северното сияние над нея 

някъде там далеч… улици и лица, лица и улици… 

Един ден, тъкмо поемаше сладкия дим на цигарата в средата на  оживен 

булевард, когато изпусна запалката си. Наведе се да я вдигне: 

- Няма що… Самата сръчност! 

Студеният вятър близна голия й кръст и изсъска в мига, в който докосна 

огнените крила на птицата, която живееше там. Космите по врата й 

настръхнаха и по гръбнака й мина тръпка, така, както се случва, когато 

срещнеш призрак. 

Обърна се и го видя. Прозрачен поглед се плъзгаше там, където до преди миг 

се бяха подавали огнените крила. За миг въздуха застина над земята, Олав 

увисна над нищото и после тръгна към нея. Спря на сантиметри от лицето й и 

се взря в очите й: 

- Здравей… Май те познавам от един сън – каза – Какво правиш тук? 

- Аз… В същност… Дойдох за теб… 

Олав се усмихна и малката дупчица се появи между зъбите му. 

- Искаш ли да хапнем нещо? Умирам от глад… 

Хвана ръката й и запроправя пътя им по многолюдната улица. 

 


