
Какво говореше онази жена, бегунката 

 

- Клати се, движи се, върви. Само така ще му се изплъзнеш. Този, който управлява 

света, няма власт над движението и знае, че нашето тяло в движение е свято, само тогава 

му бягаш, когато се движиш. Той властва над всичко неподвижно и мъртвешко, над 

всичко безволно и безсилно. 

Значи движи се, клати се, люшкай се, върви, тичай, бягай, à си забравила и си 

спряла, à са те сграбчили ръчищата му, ще те превърнат в кукла, ще те задуши дъхът му, 

вонящ на дим и изгорели газове, и на големите извънградски сметища. Той ще превърне 

твоята пъстра душа в малка плоска душичка, изрязана от хартия, от вестник и ще те 

заплашва с огън, болести и война, ще те преследва, докато не изгубиш покой и не те 

замъчи безсъние. Ще те дамгоса и ще те впише в списъците си, ще ти даде документи за 

падението. Ще наблъска мислите ти с маловажни неща, какво да купиш и какво да 

продадеш, къде е по-евтинко, къде скъпо. И ще почнеш да се вълнуваш само от 

незначителни въпроси – цената на бензина и влиянието й върху изплащането на 

кредитните вноски. Ще се мъчиш всеки ден, сякаш живееш за наказание, но никога няма 

да узнаеш кой и кога е извършил престъплението и какво е то. 

Някога, много отдавна, един цар опитал да промени света, но претърпял поражение 

и светът паднал направо в обятията на антихриста. Бог, истинският, добрият, бил изгнан 

от света, съсъдите с божествената сила разбити, тя попила в пръстта и изчезнала в 

дълбините. Но когато говорил шепнешком от скривалището си, го чул един справедлив 

човек, войник на име Еуфемий, и запомнил тези слова. През нощта хвърлил пушката, 

съблякъл униформата, разул партенките и събул обущата. Изправил се под небето гол, 

както го Бог създал, после избягал вдън горите и наметнал връхни одежди, тръгнал от 

село на село да огласи тази мрачна вест. Бягайте, излезте от домовете си, вървете, бегуни, 

защото само така ще се спасите от клопките на антихриста. Всякаква открита борба с него 

е обречена. Зарежете каквото имате, зарежете земите си и тръгвайте на път.  

Защото всичко, дето има постоянно място в тоя свят, всяка държава, църква, 

правителство на хората, всичко, запазило формата си в този ад, е на негово разположение. 

Всичко, що е определено, що е от тук до тук, що е затворено в рубрики, записано в 

регистри, прошнуровано и пронумеровано, каталогизирано, заклето; всичко натрупано, 

представено на показ, етикетирано. Всичко, което задържа: домовете, фотьойлите, 

леглата, семействата, земята, сеитбата, засаждането, наблюдението на растежа. 

Планирането, чакането на резултатите, съставянето на графици, спазването на реда. Затова 

си изгледай децата, щом така лекомислено си ги родила, и тръгвай на път: погреби 

родителите си, щом непредпазливо са те пръкнали на света – и върви. Избягай далече, 

извън обсега на диханието му, извън кабелите и проводниците му, антените и вълните, за 

да не те открият чувствителните му прибори. 

Който спре – ще се вкамени, който се задържи, ще бъде закарфичен като пеперуда, 

сърцето му ще бъде прободено от дървена игла, ръцете и краката му - продупчени и 

приковани към прага и пода. 

Точно така умря този, който се разбунтува. Хванаха го, приковаха тялото му към 

кръста, да не мърда като насекомо, на показ пред човешките и нечовешките очи, особено 

обаче пред нечовешките, щото те най-много обичат всякакво театро; не е чудно, че го 

пресъздават всяка година и се молят тържествено пред едно мъртво тяло. 



Тъкмо затова всички тирани, слуги адови носят в кръвта си омраза към номадите – 

затова преследват циганите и евреите, затова насила изселват и разместват по земята 

свободните люде, дамгосват ни с адрес, който е присъда за нас. 

Искат да създадат мъртъв застинал ред, да направят така, че времето да тече само 

привидно. Дните да се повтарят, уеднаквени. Да направят огромна машина, в която всяко 

създание да заеме определеното му място и да извършва привидни движения. Институции 

и бюра, печати, циркуляри, йерархия и субординация, степени, заявления и откази, 

паспорти, номера, карти, резултати от избори, промоции и събиране на точки, 

колекциониране, размяна на едни вещи за други. 

Да забодат света чрез баркодове, на всяко нещо да турят етикет, да се знае какво е и 

колко струва. Нека този чужд език бъде неясен за хората, нека го четат машини и 

автомати, нека нощем в големите подземни халета си правят фестивали на собствената 

кодирана поезия. 

Движи се, върви, не спирай. Благословени вървящите. 

 


