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ПРЕДИ / ПОСЛЕсловие
Три къси пирона*
I. ЗА КРАТКОСТТА НА НЕЩАТА, или
#momentart
– Питаш от какво разбирам. От мисли.
– Шегуваш ли се? Всички си имаме мисли. И ги
въртим из главите си. Аз те питам друго…
– Моите не се въртят. Пекат се.
– Как се пекат?
– Ами на слаб огън.
– И какво?
– Като се опекат, ги поднасям, записани върху
бял лист, без гарнитура.
– А хлябът?
– Без хляб. Не ми стига време да опека.
– Е, как ще ме заситиш тогава?
– Не знам. Но и ти няма да разбереш, ако не
опиташ.
*Пирон – първи представител на скептицизма 359
г. пр.н.е. – 271 г. пр.н.е. Кораб, на който бил и Пирон,
попаднал в буря. Хората се суетели как ще се спасят, а
Пирон видял в трюма едно прасе, което спяло, посочил
го и казал: „Ето мъдреца“.
Платон по друг повод отбелязва: „Всяко нещо е всички
неща“.





Всичко, което СЕ СЛУЧВА и НЕ СЕ СЛУЧВА,
е изградено от мигове. Мигът е по-кратък от
секундата и засега не може да бъде измерен.
А може би никога няма да бъде, защото
неговата продължителност всеки път на
случването или неслучването му е различна.
Мигът влияе на изкуството, изкуството
влияе на мига. Не спирай, миг. В движение си
тъй прекрасен.
Уловиш ли мига, и земята, и облаците ти
говорят. Нещо повече – те пламтят. И
мигът става вечност.
Животът е по-бърз от часовников механизъм.
Но часовникът не отмерва мигове, а само
секунди.
Във всеки следващ миг предишният е вече
история. Дали е така? Моят отговор е НЕ.
Угощение за среднощни сънища: мигновения,
фрагменти, non finitо, точки на пресичане, кои
сме ние? кой съм аз?
Листът никога не е бял. Атомите му
привличат атомите на молива. Един път се
привличат, друг път се отблъскват.

– Какво ще направите, ако сега, както си седим
на масата, ви подам по един чисто бял лист?
– Мисля, че бих поискал молив…
– Ще го скъсам.
– Смачквам го и го хвърлям.
– Ще го сгъна на четири…
– Ще направя хартиена лястовица и ще я пусна
да лети над главите ви.
– Аз бих взел пощенски плик с марка, за да го
запечатам.
Стъпки в Мига. Мигът е свързан с
вълшебството и магньосничеството:
жреците в Египет
шаманите на Изток
алхимията в Европа
дяволът.
Стъпки в Мига. Те обръщат ли ни гръб,
или са част от сутрешния чай? Силата на
ума – човешка, божествена, дяволска. Коя е
истината?
Заекът към Алиса:
– Колко е завинаги?
– Понякога по-малко от секунда.



