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Увод от Мария Силвестър

      
Първата мисъл на първия атом, който е намерил форма за 
проявление, среда за материализация, земя за джиткане и 
гравитация за закачане, е била „Не може да бъде“. Това, че 
самата тя вече е факт, доказва, че Вселената е безкрайна, 
Мила и малко относителна. 

Когато самото „Не може да бъде“ било малко, не било 
срещало русалка връз еднорог, и все още било обикновено и 
незакачено за нищо друго отрицание. 

Изпълнило се със смисъл едва когато срещнало възмож-
ност за противоречие и екзистенциален спор със самото 
себе си. Така се родил Азът, който непрекъснато гледал към 
другите, което го правело леко биполярен, но напълно невъз-
мутим. 

Азът на другите, или малкото „Не може да бъде“, ста-
нало голямо в мига, в който се смалило до нулата. Именно 
тя му казала за първи път: „Е,  голяма работа си, малко „Не 
може да бъде“. И то пораснало. 

Като първа мисъл на първия атом, разбира се, изгубило 
девствеността си в един мисловен бардак. Мнооого изискан, 
с ведри, но и опитни мисли от чужди глави, от които се по-
лучила една елегантна, но и порочна вакханалия... и завърши-
ла с първото „Не може да бъде“ на първия атом на мисъл, 
лишена от Аза.

Самият първи атом започнал прецизно да селектира, 
набирайки известен опит до степен, в която така забър-
зал самия себе си, че ядрото му туъркнало най-отбраните 
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сентенции и ги запратило, поради екзактният откат, ди-
ректно в космоса... То пък един Космос... защото от друга-
та страна все имало някой, което е... или любимото му „Абе 
има нещо... Да, ама какво?“. И Космосът все ти говори и 
ти все му изпращаш мисли, по възможност положителни, 
за да ти ги върне стократно. Абе някакво космическо порно 
с неизвестен партньор, който в един момент иска тройка. 
Духовна, разбира се. 

Така му писнало един ден от тази безкрайност на пара-
докса, в който бил попаднал, търсейки материя за закача-
не... че тихичко „хванал“ ла и изпял „Не може да бъде“ като 
госпел хорър. Собствен. То е като всичките ти мисли един 
ден да те срещнат. И да те погледнат, и да те пожелаят. 
Собствените ти мисли, всякакви... да те желаят, да искат 
да те хванат за ръката, за душата, за задника, за сърцето, 
да те изстрелят в оня космос, дето все нещо има и говори, 
и ни го връща. Космосът ни го връща. Ние му го изпращаме. 
Един атом мисъл в любовното ложе на Вселената.

Дръжте сега тази книга с ясното съзнание, че е пър-
вата мисъл на първия атом, който е избрал за проявление 
русалка връз еднорог с касетофон на рамо, и се оправяйте, 
защото четете само увода в безкрайността на онова, кое-
то е изпратено, върнало се е и следва...

С две думи: „Бог има и друга фирма“.

Давид


