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Хей, пътешественико на Вселената,

изследователю на себе си във всички

измерения, любознайко и любителю на

момента СЕГА, не задълбавай и не

критикувай опита и качествата си, сърфирай

през времето като вълна, наслаждавайки се

на преходността и косвената красота на

всичко.

П.С. 

Твое, Палаво носле

"Да си всичко и нищо, но и да го знаеш...
подскачайки с филия в ръка и
намръщено от слънцето носле.
Обичам ви, нежно ми е с вас…"
- от автора, Милена Маат



П А Л А В О Т О
Н О С Л Е

И  П Е П Е Р У Д К А Т А



„И така... аз съм тук, за да изследвам, опитам, умнотя и
обогатя това, което усещам, знам и виждам – важно, с кимане
на главичката обясняваше Палавото носле на пеперудката във
въздуха.

– Виж, ти нямаш корени, аз изследвам корените, клоните,

върховете и това, което кара върховете да са изправени, а
корените – дълбоки, а ти, а ти само летиш, звучиш и не
спираш за малко да ме уважиш неподвижно, слушайки... 

Защо ми е да ти разказвам... Губя си времето... да те обучавам,

вместо да се забавлявам...“ 

Пеперудката махна с крила услужливо, виждайки, че си е
свършила работата поставена ѝ от Времето, и отлетя
мълчаливо… „Е, как мислиш, напредваме ли?“ – попита я
Времето. „Докато аз летя, а Палавото носле върви и всеки знае
това, но и се дразни? Необходимо е още…“ 

Времето се огледа, видя Палавото носле на една поляна огряна
от слънцето дъвчещо сламка безгрижно и се приближи... „Най-

после, дядо Време, най-после се приближи да ме видиш. Уж
сме едно и също, аз съм теб, ти си мен, роднини сме, а все
далече стоиш... В мен трябва да си, дядо, в мен... Нали добре
съм го разбрал... Обясни ми го, моля те... Готов съм, виж, умея
и да си почивам, наслаждавайки се, и да работя, като се
оглеждам наоколо и коригирам, творя в правилна посока
битието ни...“ 

Дядо му Времето се разсмя звънливо:

„Палаво носле, опитът няма да ти проговори и хиляди пъти да
го направиш, има значение да разбереш защо опитът идва при
теб... Защо си го опитал това... И какъв вкус, мирис и усещане
носи, ти, докато всичко е в теб, но ти и то, и всичкото... и
нищото...

Когато го разбереш, не помниш колко пъти си го опитвал, а
знаеш, имаш в себе си него и той в себе си – теб – Усещането,

Състоянието, Отношението на вътрешното във външното,

напълването и изпразването... Безсмислието и смисъла...“

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



„Дядо, ти ме объркваш, тогава защо съществуваш ти, Времето,

с тази си твоя неразбрана от теб... извини ме – усещаше как
нослето му расте... – работа, да разтегляш и свиваш, все едно
не го е имало, после пък много много го е имало. Защо
съществуваш тогава...“

„За да ме разбереш, Палаво носле, а ти, ти си мен, аз съм теб,

роднини сме, един корен имаме - разсмя се Времето... - Един
код носим... Ние сме навсякъде... За да ме разбереш, Палаво
носле, дразнейки се, обичайки се и осъзнавайки това, което
си... Докато не остане нищо от разбирането ти... Тръгне ли си,

тръгва си и Времето ти... Ти си него... То – теб... И моят внук
ще ме попита...

Ето, спомни си, ПАЛАВО НОСЛЕ - ВЕЧЕ СИ ДЯДО...“

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



П А Л А В О Т О
Н О С Л Е  

И  У М О Р А Т А



„И така, приятелю – понякога просто си уморен... Не е това, не
е това, не е и това... Просто си позволи да си уморен, почини
си и продължи отново...  Яснотата ще дойде... 

И не забравяй – няма почивка, няма и умора... 

Уморява те това, което няма вдъхновение и творчество, което
не е твое... Твоето носи сладка умора, такава, която дава крила
и смях и казваш - Нямам сила да се смея... докато се смееш...“ 

„Това пък какво иска да ми каже – с присвити очи Палавото
носле неразбиращо и с досада попита, – знае ли някой...“ 

Огледа се, но видя, че е сам, държейки бялата скучна книга,

която го дразнеше от сутринта, но не знаейки защо, не
спираше да я чете... 

„Уморен съм да чета, сигурно това ми казва тази смешна бяла
книга, нали, дядо... От сутринта съм толкова постоянен в
поведението си, минаха часове... а аз чета...“ 

Дядо му Времето се усмихна: „Да си постоянен, докато ти е
скучно и уморено, крие тайна... Разбери защо си
постоянен... Продължавай да четеш...“

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



П А Л А В О Т О
Н О С Л Е  

И  Е Д И Н С Т В О Т О



„Тя... каза, че не е търпелив човек... – въодушевено,

размахвайки ръце, обясняваше на Девата на езерото Палавото

носле... 

– Не разбирам, Дево мъдра моя, подтисната моя сълза, по-

скоро глътната, защо така говорят хората... Опитах се да водя

разговор отблизо, влязох, седнах, пих и търсих с очи

разговора... обмена, любовта на думите и погледа... навътре...

Но те не ме търсиха с очи, стояха си и не ме забелязваха... А аз

бях там, бях търпелив и те бяха търпеливи...

Едно момиче от съседната маса стоеше самò, красиво и нежно,

и пиеше чай... Дали знаеше колко е красива и как ухае... Чудех

се?! Аз видях извора в нея, приближих се, седнах и говорих,

смях се, но тя мълчеше и гледаше тъжно...

Аз пак говорих, смях се, размахвах ръце, но тя пак мълчеше...

Толкова търпелив човек, такива ли са всички хора, Дево

премъдра... И това също, аз гледах извора ѝ, но тя не си го

виждаше, не виждаше и моя, нали е един... Поне моя извор

да беше видяла... Това, което беше скрила навътре, отвън се

само освобождаваше, пееше, радваше се, но тя не го виждаше...

А това, което тя показваше навън, се подтискаше срамежливо,

защото нейният поглед му заповядваше да мълчи и да бленува

радостта...

- Не разбирам, Дево премъдра, да, позволих си да те величая

мъдро, защото нямам отговор, но не го и търся... Просто ей

така реших да поседна до твоето езеро и да помълча... А ти ако

искаш си говори, смей се, не ми пречиш... Аз съм търпелив...

Тук съм на тази планета да се науча от хората на любов през

очите и сърцето, през дъха и състоянието присъствие местно

време. Дядо ми Времето, живял и видял много, казва, че тук я

има... И аз изследвам, наблюдавам и ето, започвам да я живея,

усещам я, станах по-мълчалив и по-търпелив...

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



Но, Дево премъдра, защо тогава ме дразни твоят смях, защо

тогава тази лекота, с която ти ме поглеждаш и този дълбок и

тих твой поглед, който кара всичко в мен да танцува, ме кара

да се чувствам малък, страхлив и се отчайвам още повече.

Къде отидоха твоите... очи, които ме люлееха всеки ден,

независимо какво си мисля за себе си... Защо не виждам

извора ти, не виждам и моя, нали е един...

Дево премъдра, моля те, стани търпелива и мълчалива като

мен, като това момиче на чая, нужно е, мъдрата любов ни

свързва, нека усетя, да се върне това, което преди ми

предаваше, като си люспех нещо до водите ти...“

„Как е?! Усеща ли вече колко лица има Палавото носле, докато

Единственото е разпиляно като семената във вятъра?“ – тихо

попита Времето Девата на езерото...

„Не зная, ВРЕМЕ, не зная, в мълчанието му имаше толкова

болка, лицата ще се умножат... Но ако ги накараш да се

разсмеят, ВРЕМЕ, усмивката ще ги обедини, ще ги слее в едно

време, добротата ще ги напълни, а красотата и музиката на

вълните ми, които са в морето сега, а не при мен, в мига, в

който се слях с възлюбения ми, и е вечен, ще ги възпее...

Докато изпие чая си... с тези всичките свои лица... и тази

всичката си любов на парченца като кристалчетата захар...“

„Чувам ВИ, не говорете за мен сякаш ме няма, много сте

шумни, съберете захарта в захарницата, защо отново я

разпиляхте, палави деца... Дядо ВРЕМЕ, чуваш ли ме, уморих

се в тази детска градина, може ли вече да си ходим... Нямам

сили за концерта им... Нека е утре, ама моето утре, не твоето...

  



Може ли пак да дойдем в моето време, дядо... толкова е

интересно в моето МЕСТНО ВРЕМЕ... В твоето има само

мълчание и търпение... И една ЯСНОТА, от която нищо не

виждам... Твърде е ясно... Нека е по-мъгливо. И по-шумно,

засега...“

Дядо му Времето се разсмя искрено със звънливия си смях и

каза простичко: „Ако изворът е ЕДИН, Палаво носле, колко

местни времена има... Ако разпилeните лица се съберат в

едно, колко усмивки има...“ „Без ако – се чу в далечината... –

БЕЗ АКО. СЕГА...“ „Дядо Време, ти не си ли разпилял себе си,

кой се чува в далечината... Започвам да виждам извора ти и да

го чувам... Нали е ЕДИНСТВЕНОТО...“



Д О М А Т Ч Е Т О



„Семчица едно, семчица две, семчица три... – броеше

Доматчето, докато галеше нежно коремчето си... – Когато се

родите, ще се погрижа в любовта си червена да видите целия

свят, да видите красивото и топлото, ухайното и лъчистото и...“ 

„И какво от това – натъртено го прекъсна Палавото носле, – и

какво като видят... Теб няма да те има, а те ще започнат нов

живот в... как го каза – лъчистото и нежното... Не ти ли е

тъжно, няма ли да им е тъжно за теб... Не можеш ли да

останеш още малко...“ 

„Мога, Палаво носле, мога, но мечтата ми е да се родят и да

пребъдат... и светът да стане едно красиво и нежно червено

място, в което...“ 

„Да, знам... – прекъсна го Палавото носле, – лъчисто и така

нататък...“ Палавото носле продължи пътя си, беше

безсмислено според него да разговаря повече със зомбираното

доматче. „Да пребъдели... – повтаряше си натъртено... – и защо

да пребъдaт, да стане планетата на доматите ли и то червени...

поне да беше направил дъга цвят... 

Дядо, къде си, дядо Време... Как в изследванията ми на тази

планета да опиша тази случка и какво научих от нея... Вървя,

все вървя... Къде е тази мъдрост, заради която дойдохме...

Защо не съм в състояние на мъдрост, щом вече видях толкова

много... Ето, разговарям си с доматчета, с деви на езерото, с

вече не помня... кой... Няма ли да срещнем деца, хора вече,

дядо Време...“ 

Дядо му Времето го погледна учудено и тихо попита: „Палаво

носле, та ти досега разговаряше с децата на трета група в

детската градина, искаш ли да отидем в съседната, там сега

има концерт... Да попеем малко заедно...“ 

Палавото носле го погледна, свъсило вежди... „Дядо Време,

нали бяхме в градината на доматчето, защо сви свитъка...“ 

„Защото ме помоли, Палаво носле... Ти помоли Времето,

помниш ли, да попеем, а... лъчисто и нежно...“ 

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



Смееш ли се, пак ли се смееш, дядо, другия път избери

планета, на която повече мъдрост да срещна... Възпитавай ме...

Дядо Време, а защо мъдростта се смее...?! Защото децата пеят

ли?! А доматчетата раждат семена... И защо свитъка на 

Времето се сви, когато се раждаха семената на доматчето...

Това от неговата мечта ли е, дядо, значи мъдростта е

доматчето, така ли... или семето... А Доматчето, дядо Време, то

в семето ли отиде... Или в свитъка на Времето, който сви... Пак

въпроси... Защо мъдростта ме кара да си задавам въпроси и да

изследвам, а, дядо, а не се смея като теб... Мога да го правя,

никой няма да разбере, че не изследвам... 

Реших го – от утре ще съм като дядо ми Времето, ще се смея

звънливо и силно, а да изследва някой друг откривател... Аз

друга работа нямам, реших – ще се смея... Мъдростта да си го

изследва и да си се мисли сама... Доскуча ми... Ще свия

свитъка... на Времето. Видях как го прави дядо Време... Само

да потърся и да си намеря червено доматче... Добре че

доматчето реши да си изпълни мечтата, сега знам къде да

търся семето... в лъчистото и ухайното, в красивото и топлото...

А и защо трябва да е доматче... Ще търся неродени мечти,

които се раждат сега...“

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



П А Л А В О Т О
Н О С Л E

И  Д Е В А Т А  Н А
Е З Е Р О Т О



„Хайде, мъдра дево... фея или просто Водния спомен на

езерото, покажи се, цял ден те чакам, чакам... Дядо ми Времето

каза да чуя мъдростта ти, но ти защо не ми я даваш, като ти е

дадена... Мълчиш и си почиваш там, а аз чакам, чакам,

толкова неща можех да свърша досега, толкова деви щяха да

ме запомнят с въпросите ми, мъдри и цялостни. И да говорят,

говорят, чувствайки се необходими, че се предават... нагоре с

две ръце. Чудя се дали се криеш, защото знаеш по-малко и

от мен или си високомерна в мъдростта си, очаквайки нещо...“ 

„Не зная, Палаво носле, отговорите, както и ти не знаеш

въпросите си. Ще ти кажа аз как го правя – знам какво не бива

да правя сега, кое ми вреди на мен, на обичаните, на

обичащите... Това ме научи мъдростта... Помисли кое за теб е

това...“ 

„Вреди ми сега... – Палавото носле примигна дяволито и

доволно, – вреди ми да те чакам, да искам от теб сега това...

Сетих се, благодаря ти, дево сладка, че не ми даде мъдростта

си... Благодаря ти, че си стисната и каквото се наречеш там,

все ти благодаря... Благодаря, дядо Време... Велик съм, ама си

го и знам...“

„Е, какво разбра, Палаво носле?!“ – любопитно и с усмивка

попита Времето. 

„Какво ли, че съм стиснат, дядо, като мъдрите, стиснат и

велик, затова и ще благодаря... Само да видя кое ще ми е

езерото... за да ме чакат, чакат и така да станат мъдри,

мъдри... Прекрасна планета, дядо, всичко си правиш сам сред

сами, красота...“
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„Лети, лети – казало бръмбарчето на тревичката, – пасивна си,

живееш в еднаквото много подобно и се криеш... Като те

настъпят се изправяш... не обидена...“ 

„Говори ми, говори още, ще литне метлата... и тя тревичката

сърце носи... леко и свободно, въздухът ще се радва... и

подобното с крила...“ 

„Виждаш ли, стана диалог... добре че кацнах да си почина... а

можеше да си летя и да оставя знанието за себе си... предавам

нататък...“ 

„Добро бръмбарче, добро бръмбарче... поклон, чупка, поклон!“ 

Палавото носле слушаше, слушаше и усети мързеливото

напъване на смеха, идваше му отвътре... Чу в далечината

ясния, звънлив смях на дядо си Времето... толкова сърдечно и

искрено, че се отпуши и се разсмя... 

„Прекрасна планета, такива весели и благородни същества,

нека е благословена... И все така да танцува и лети! Ще

останем още, нали, дядо?!“
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„Това е начинът, по който обичаш хората, нали, това, с което

се занимаваш" – попитало Палавото носле въздуха... 

„Да – гръмко се засмял въздухът, – ти откъде разбра, Палаво

носле, да не би да усети любовта ми, минаваща през теб като

песен...

- Знаеш ли, Палаво носле, музиката, за да излезе от теб,

песента, иска да вляза аз, въздухът, в тялото ти, да се завъртя,

да поогледам отвътре, да те нацелувам и на прегръщам така,

както аз умея, и после да изляза радостен от нашето сливане

до божествена полуда... Да си чувал за това, Палаво носле... Не

ми обръщай внимание, аз съм въздухар по природа... Нямам

още корени... А ти това търсиш, нали... Е, продължавай пътя

си... Търси... Знаеш ли колко хора са оцелeли като са се

хранили с корени само... Върви, върви.“

И продължило пътя си Палавото носле, знаейки вече по-ясно,

че божествената музика, която чува, а не вижда, излиза от него

постоянно... 

„Но как да я видя – попита то с тъжни очи калинката на

листото... – Как да видя тази музика... Но защо ли питам теб,

калинке шарена – твоите очи са още по-малки от моите, а като

хвърчиш отвисоко пък съвсем не виждаш... Аз ще го открия,

знам това, та аз съм изследовател и съм верен на търсачката в

себе си, за да пребъда като воин на Земята, открил мира в себе

си...„
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„И, Слънце, защо сутрин бавно грееш – казало Палавото

носле, гледайки раздразнено слънцето. – Нали си слънце,

защо се моташ и ми е студено – а дядо ми Времето обеща, че

сутрин било най-вълшебно на тази планета, на изгрев – е,

тогава защо бавно грее това слънце на изгрев питам аз.“

„Оо, някой не се е наспал, събудили са го – разсмя се в 

далечината дядо му Времето искрено и гръмко, – събудил се

е... и видя, че има слънце, има звезди, има хора и има

вълшебства...“ 

„Стани моето вълшебство, стани моето вълшебство –

повтаряше Палавото носле докато гонеше пеперудата... – Синя

си и това не те прави специална, чуваш ли, спри се и кацни на

нослето ми, стани моето вълшебство...

Настроил съм камерата... Моля те... Платих за реклама. Станах

рано и гледах слънцето... опитвах се да усетя и видя

невидимото, но ми беше студено... Бавно грея... А уж съм имал

много огън в себе си... И аз съм като слънцето, понякога бавно

грея, понякога – не, и какво от това – поне си го знам вече...

Интелигентен съм!“
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И резенчето Картофче, оглеждайки се, започна да говори

несвързано: „Братя и сестри, ние сме разделени, а ни обещаха

като стане светло, като бъдем в светлината – да

сме едно. В тъмнината на утробата земя бяхме едно цяло, един

Картоф, а сега сме нарязани на части – ще правят нещо топло

с нас и после пътят е неизвестен, но вървим сами, забележете...

А не както мъдреците на топлата почва и кухата земя ни

обещаха в просветлението – да се свържем с по-висша душа,

която да ни отведе в твореца източник. Къде е свръзката, братя

и сестри, защо трябва да умрем, за да се родим по-

еволюирали, ами ако останем, ако пребъдем като резенче

картоф...“ 

„Успокой се, миличко палавниче – обади се Времето. – Твоят

път минава от тук, друго цяло картофче даде рожба

разклонение и много картофчета, но ти, ти, миличко, ще

пребъдеш в свята душа... Ти го избра, нали...“ 

„Но аз умирам, Време... умирам като картофче. Дори и не съм

цялостно, а само резенче.“

Детето гледаше мълчаливо картофчетата в чинията си,

учудено и невинно по детски попита майка си: „Знаят ли

колко ги обичам, мога само с тях да се храня, а били пържено,

нездравословно, само ако знаеха как ги обичам...“ 

Резенчето Картофче тръсна главичка и се събуди, дядо ВРЕМЕ

му беше показал - яснотата, спомена, живата връзка. Усети

една топлина в телцето си, една любов и едно свързване с

цялата природа, с всички форми на Земята, със светлата

нишка, която го възпламени в искрата на твореца, усети

свързаност, алхимия, могъщество, което не беше изпитвало

никога - тогава разбра. 

„Аз съм част от по-голямо картофче, просто не знаех, дядо

Време, защо не ми каза, че Вселената е един голям КАРТОФ...“ 

Палавото носле слушаше, слушаше и се усети, че ревнува,

„ревнува“ беше нова дума в усещането му тук, на Земята... 

„От какво ревнувам, че дядо Време говори директно с

картофите ли, или от това, че аз точно не освободих

съзнанието на Картофчето... 
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Че не съм аз, Палавото носле, че минаха без мен... Че съм

незначителен, ненужен, че не съм спасител на Вселената, че тя

може да си живее и без мен...“

„Да, мисли, мисли бързо, Палаво носле... Къде е логиката в

това... Мисли, изследвай - както дядо Време те е учил, през

сърцето... Защо се чувстваш така, защо не се радваш за

Картофчето, за дядо Време, че може да бъде чут и видян от

създадените есенции форми, че Вселената става по-любяща и

мъдра и спокойна... И го усещаме...“ 

„Ох, не се успокоявам, как го прави дядо Време, какво точно си

казва...“ 

Чу в далечината звънкия смях на дядо си, после чу в сърцето

си песента на молитвата извор: „Изворът на живота, Палаво

носле, е състраданието... А какво е състрадание - да узнаеш, че

Вселената е един ГОЛЯМ КАРТОФ, малко сладко картофче

Палаво носле... Ами ако не знаеш, а си картофче... Откъде си

сигурен, че си момче... Защото ти каза някой, нали... Ами ако

си просто резенче картоф... което Палавото носле ще хапне,

защото го обича... Ами ако си и двете, и всичките, и това, което

мислиш и не мислиш... Ако съществува думата... името...

формата, само за да разбереш кой си...“ 

„Кой съм аз?! О, дядо Време, защо ми трябваше да мисля за

Картофчето? Сега имам мокро на очите и ми е едно топличко

на сърцето, едно уютно и миличко - да знаеш, дядо Време, има

нещо в тази тайна – че Вселената е един ГОЛЯМ КАРТОФ, а

може би не е измислица, а, ДЯДО?“
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“Аз плача, погледни ме... Не, не ме подминавай, тъжно ми е,

поспри се с поглед, толкова ми е нужно да знам, че не съм

сама...“ – чуваше се отвсякъде, като стон, музика фина и

в същото време като заповед неоспоримо... 

Палавото носле се огледа нетърпеливо – чудеше се откъде

идва това... И защо другите хора не се ослушваха като него, не

го ли чуваха, само той ли го чуваше... „Странно нещо са

хората, едно нещо чуват, друго – не, обърквам се кое всъщност

наистина се чува...“ 

Видя я – стоеше на пейката в страничната алея на парка, сама,

мъничка в голямата си сълза и величествена в шума, който

можеше да произведе – на ушите му... Усмихна се доволно и се

приближи... Толкова хора беше срещнал на булеварда и никой

не плачеше, защо тук в тази природа зелена, както пеят

всички умове и тичат, тичат, все на зелен цвят, защо тук тя

плаче. Не трябваше ли да плаче на булеварда... при

забързаните хора, шума... а тук да ухае тишината и...

„Нещо не разбирам, не виждам... Аз съм изследовател на

великата реалност на проявените земни ядра, моят пост

изисква да се приближа и да изследвам този феномен...“

Докато разсъждаваше, Палавото носле видя, че се е прибли-

жил твърде близо и вече момичето с ококорени мокри сълзи го

гледаше с укор защо още мълчи, а не я успокоява, прегръща,

обгрижва... Или не се махне като всички други хора, които я

изоставиха, защото такъв е светът, егоистичен... 

Палавото носле слушаше мислите ѝ и не можеше да разбере

защо тези мисли ги чува и какво го интересува това... Някаква

част от него искаше да говори, а друга – да мълчи и да избяга

далече, далече от всички говорещи и чуващи се някъде

навътре в него без неговия контрол...

Но професионализмът в него проговори, той беше

изследовател, знаеше, че дядо му Времето следи тишината му

и вече знае какво е открил като мъгла... на реалността...

Палавото носле повдигна нагоре НОСЛЕ и с ярък съчувствен

поглед, знаейки, че го е нагласил, попита: „Как са ти

крачетата, момиче, умори се и плачеш, защото не можеш да

продължиш пътя си ли... 
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Искаш ли да донеса нещо с колела до теб... Накъде отиваш,

може би си в моята посока. Но ако не си, аз в моето

изследователско сърце ще изкривя малко пътя си, за да те

съпроводя... като музика по булеварда...“

Момичето го погледна – очите му станаха още по блестящо

учудени, но вече искрени, забрави да плаче. Изненадано не от

вниманието, тя имаше твърде много внимание, беше свикнала

с това, не от това, че я бяха забелязали – и това вече беше

навик за нея, тя беше ярка, забележима... Затова и все си беше

сама... Яркостта ѝ създаваше не яркост на хората до нея,

оставаше този, който ползваше усилването на светлината си,

докато му е необходимо... Понякога си мислеше, че е

магистрала, по която минават много коли, всеки

отива някъде с приятели, смее се, шуми в колата и в мислите

си за бъдещите предстоящи веселия... А тя просто е удобен

магистрален път... Не я ползват, виждат, забелязват я, ако има

дупка, магистралата не може да има дупка, нали, нараняват я в

тази дупка, в този проход на аурата ѝ, доказвайки ѝ, че не е

толкова ярка светлина, че просто ще я ползват и че тя е просто

път... Път към там, където отиват... Палавото носле, чувайки

мислите ѝ, отново реши да действа, да не отлага повече

разговора, защото знаеше едно – прекалено мълчание отива в

прекалено говорене и сега като се разговори ще стане една... 

„АЗ СЪМ Палавото носле, присъствам в тази планета, за да

изследвам с дядо ми ВРЕМЕТО. Тук се мотаем известно

време...“ Но виждайки погледа ѝ, продължи, леко завивайки:

„Но да, аз СЪМ и този интересен напъчил нос красив мъж,

който иска... искрено да те утеши в зеленото на дърветата и

пейката, говорейки си за топли и земни неща...“ Поне така

беше чувал от Девата на езерото, че е хубаво да се говори.

Избърсвайки сълза, с нежност тя погледна и реши да му даде

шанс: „Здравейте, тъжно ми е много и затова ще го кажа

направо – откъде да знам дали сте искрен, дали няма да ме

нараните, дали да ви позволя да се приближите и с нежното си

топло по детски искрено намерение да си поговорим тук на

зелено... 
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Как да знам, че сте честен и истински, искрен и
професионален... как беше... изследовател на планетата ни...

Ами ако сте от тези, които ме нараниха, всеки казваше така
преди това, а после бях като месото, което чукат за пържола и
то казва Бий ме, обичам те...

“Палавото носле осъзна ярко колко нищо не разбира, колко
губи полето на осъзнаване и проучване на това място на
планетата и силно извика с фалцет: 

„ДЯДО ВРЕМЕ, моля те, тук девите не ме чуват, шумно е в
големия град, а те са леко глухи на такива места, моля те, чуй
ме и ми дай съвет... Виждаш ли ме...?!“ 

Чу се искрен и мощен смях отдалече – дядо му ВРЕМЕТО седна
до тях на пейката усмихнато, но още се чуваше далече в
небесата смехът му... „Палаво носле, и ти, момиче с нежна
сълза, защо толкова много мислите, а толкова малко си
говорехте докато бяхте заедно... Знаете ли как Времето на тази
планета е нежно и усмихнато? Като не се заключва в ум
дупки... Умът дупка, децата ми, повтаря едно и също толкова
време, колкото е ключът настроен... Нужно е да намерите
ключа, децата ми, да видите за колко е настроен, да изчакате
търпеливо и когато прозвъни, че започва нов цикъл... да го
пренастроите в свобода на течаща мисъл вода през вас и
осъзнаването ВИ...“ 

„Дядо, кажи ми нещо практично, нещо, сега което да направя,

виж момичето страда, а ти ми говориш за неща, които
изискват да чакам, да бъда търпелив, тя също, да наблюдавам.

Омръзна ми все да наблюдавам и да правя нещо, докато нищо
не правя и като го направя, то пък да се е направило вече
самò... И защо чаках толкова... Объркваш ме, уморен съм...“

Палавото носле усети болката на момичето през сърцето си, но
усети и нейната умора от напрежението и бързането, от
агресията към тялото и амбицията на ума ѝ... Усети ги като
свои... и нейни... Огледа се и видя, че дядо му ВРЕМЕТО го
няма, беше ли тук, момичето мълчеше, но изразът на лицето
му беше спокоен и ведър... 
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Някак си всичко се беше променило, отишло си беше, изтекло
беше като вода, която не е минавала... Слънце е било през
цялото време, а мокра се усещаше душата като дъга, която
виждаш и топъл е асфалтът, топъл... „И какви са тези
поетични думи за асфалт, дъги, това не са моите мисли...“

Беше станал едно с нея... Не можеше да разбере как, но беше
станал едно... Сега разбираше ума си: 

„БЯГАЙ, бягай сега, защото по-късно ще е трудно...“

„Невъзможно е бягството от сърцето, НОСЛЕ, невъзможно –

усмихвайки се и нежно Девата на дървото се включи...

– Не съм глуха, Носле, а просто никой не иска мнението ми,

твърде всичко знаят хората сега... Но ти, ти си свързан с
всичко тук, не само с това момиче и с мен, и с водата, която
мина, и дъгата, която сега минаваме под нея като планета... 

Има една точка, едно състояние, ПАЛАВО НОСЛЕ, в сърцето,

където нищо не се движи и не се е движило – всичко, което
излиза от там, запомни – то не може да бяга, нито да се
връща... Не се е раждало, не може и да умре... Това е
ВЕЛИКАТА точка... Чувай я, Палаво носле, и я живей... Защото
тя те живее... без да се движи и без да е в покой... Тя е и
двете...“ Момичето нежно докосна кичур къдрица, Палавото
носле се усмихна и се видяха и двамата как вече говореха и се
смееха на пейката, разказвайки си какви смешници са, кога-

то ги е страх от себе си и себе си отсреща... 

„И, дядо Време, ЗАЩО ТОЛКОВА МНОГО СЕБЕ СИ ИМАМ...

Нямам никаква идентичност, не е честно... Ти го направи,

нали... За да ме учиш, да мога да бъда ВРЕМЕ, нали...“
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„Какво е да си буден!? Каквото и да ми кажеш, знам, че ще го
интелектуализираш, ДЕВО на мъдростта, скрита в малко
жълто листо...“ Палавото носле се почеса по брадичката със
заучено движение и важност и продължи анализа си, говореше
му се, по-точно слушаше му се това, което той говори...

Наслаждаваше си се... 

„Да си буден според мен означава да не се правиш на заспал,

нали... защото така не могат да те събудят... И ако те будят с
музика или думи в редица, да кажеш простичко, но ясно – Спи
ми се, остави ме, махни се, дразниш ме, безотговорно ще
поспя... докогато реша, нали... И ако огладнея, тоест събудя се
и съм много гладен, да не искам от този човек, който нагло ме
будеше, храна или помощ или знание... 

А да поискам извинение и благодарност... И не защото съм
толкова доброжелателен, а защото съм гладен, нали, ДЕВО на
мъдростта... И не разбирам, като си толкова мъдра, защо си се
скрила в жълтото паднало листо, то даже не хвърчи, не
виждаш ли, на земята е, обикновено и малко... Можеше да си в
зелено жълто и тепърва да падаш... да усещаш полета си... 

Но бързаш, ДЕВО на мъдростта, бързаш да си будна, защо ти
е... Така ще трябва ти да будиш другите, а това е много труд,

защо не се направиш на заспала... Така правят повечето хора
на тази планета, не трябва ли да се социализираш, мила
МЪДРОСТ. 

Всъщност ти във всички листа ли си... Знаеш ли, дядо ми
Времето ми е разказвал, че листата не стават жълти, а си
остават зелени и постоянно са на дървото, ние ги виждаме
така... Като дрехите, които сваляме преди да поспим нощем...

Жълти ли стават... Не, същия цвят са си, нали... 
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Да ти разкажа още нещо, Дево, аз на мен като ми се приспи, спя
през деня, докато ходя, докато говоря... Ама крия, че спя...

Защото ако разберат хората, с които говоря, ще ме събудят,

нали, защо ми е!? Щом мога и да ходя, и да спя, значи
съм буден, нали... Какво повече им трябва?!

Правя диалог, какво съм чул няма значение, важно е, че правя
диалог... И всички около мен са радостни... Мила Дево на
мъдростта, зная, че се правиш на будна като пример, но
мълчанието ти ми сочи едно - ти не водиш диалог, може би
спиш?! А монологът сън ли е, дали не сънувах...

Дядо Време, сънувах, че бяхме на една планета, изследвахме,

наблюдавахме любовта в извора ѝ и... беше много объркано... Уж
спяхме, а пък не спяхме... Съновидението, което учи, я
наричаха!“

ДЗЕН ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПАЛАВОТО НОСЛЕ



Милена Маат е Дзен учител на новото време. 

Тя е Мастър на Тантра, Алхимия и Трансмутация на ума. 

Има над 40-годишна практика, обучавана е в различни страни в тайни

школи с вътрешно знание. Притежава бакалавърски и магистърски

степени с икономическа, социална и здравна насоченост. Има

многогодишен опит като бизнес предприемач, дизайнер и бизнес

консултант. Тя е лектор и водещ на индивидуални и групови курсове и

медитации. Милена Маат е майстор в осъзнаването и

разграничаването на реалността и илюзията. Работата ѝ се състои в

провеждането на различни практики със социална, психологическа и

бизнес предназначеност.

Милена Маат е човек на изкуството и хората описват нейната

харизматичност като отличителна. Тя е от онези хора, които

вдъхновяват с начина, по който се обличат, с начина, по който говорят,

с начина, по който пият кафето си, забавляват се и живеят, с

усмивката и личността си. 

Тя е човек-път, от който лъха вяра, любов и аромат на истински,

непринуден живот.

Милена Маат е ОСНОВАТЕЛ на Агенция за звездни Таланти „МААТ“,

както и на Академия за личностно развитие и езотерична духовност

„Кондора-Мелхезедек“.

Създател и водещ е на специална програма „Живо живеене“, в която

всеки се пробужда да живее в радост, любов, изобилие и лекота, така

както и за каквото е създаден от Бог, партнирайки на едно велико

съзнание, наречено ЛЮБОВ...
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