Мирела Иванова

Извор
Където реката завива
има малка дървена хижа,
която е впила нокти в скалите
и винаги с едно око,
нощем,
гледа как света изтича, току пред нея,
в ромонящата вода.

ПОЕЗИЯ(ТА)
Само миг е,
колкото с милостива ръка
да събере трохите
от сухоежбината, от пиршествата,
да окоси троскота
на надеждите, да разтреби
отломъците от всичко счупено,
да разчисти място,
колкото да се свиеш утробно,
да се прибереш в себе си
или другаде.

Понякога,
в дванайсет,
на обяд
или пък вечер вратата се отваря
сценарийно хъркаща,
аз съм подпрял лакът на дланта си
и пуша,
а тя излиза от къщата,
завърта се около лианите на тялото си,
стъпва боса в калта
и хвърля няколко трохи в реката.

ДЕПРЕСИЯ
Детето, думите, дълговете
и май нищо друго,
което да ме държи в обувките…

После ме издърпва вътре,
любим се на пода,
в тъмното,
пращят кори на диви плодове
и тя не казва нищо, никога.

Поли Муканова
по Рене Магрит
Това не е истина.
Това не е имитация.
Това не е сън.
Това не е това.
Изкуство с обратен знак.
Реципрочността на въображението.
Дробната черта на схемата.
Това съм аз.

Терорът на писането
Терорът на писането.
Величието на Писанието.
Умората от задвижването на механизмите, осите,
колелата.
Зъбчатият почерк,
йероглифното разчитане,
попадане в бездната и усвояване на полето
до дънната платка на разума.
Светът е притиснат в една резка.
Тласък и принуда.
Нещо става.
Важно е да се овладее мълчанието.
Смислените отговори без адресат.
Кодифицирането на мрежата,
ходене на Богородица по жицата.
Говорене с лъжицата за всяка уста.
Писането е най-страшното оковаване, възелът на битието.
Писането е единственото възможно авторство на Бог.

Само когато си тръгвам,
ми подава с черните си очи,
в които плуват монаси,
оризова хартия
изписана с дим.
Когато разгръщам листа
и чета
вратата хлопва зад тила ми,
а гласът й потегля бавно по реката.

страници (стихотворения) отваряха прозореца, през
който вече обичах да гледам като упоен. Не бях сигурен
какво точно виждам. Нова истина, скрита същност,
неочаквана красота, хармонично подредена картина,
друга реалност или просто светлина. Това бяха думите,
с които описвах преживяванията си. Светлината беше
най-близо до смисъла на преживяното. Защото виждах
неподозирани подробности както от своето, така и
от общото ни човешко битие. Постепенно светлината
освети отвътре и самата дума „битие”. Светеше, и още
свети. Но това беше, както споменах, доста отдавна.
По-късно не помня да съм си задавал въпроси за смисъла на
поезията.

Разговор
Седях пред кафене „Флорино” и гледах
как хората се движат от ляво на дясно.
И от дясно на ляво. Животът можеше
да бъде само това, си казах примирен.
Тогава малка пеперуда внимателно
кацна на покривката до чашката с кафе.
Замря. Искаше нещо да ми каже? Или
трябваше да разбера, без да го казва.

Палми Ранчев
Било е доста отдавна, някъде към 13-14-годишната
ми възраст. Тогава в домашна библиотека, в която
доминираше огромен том с готварски рецепти, открих
част от книга със стихове. Бях сам вкъщи, седях на пода
и разглеждах стиховете, отпечатани на груба хартия.
Започнах да ги чета. Търсех логика в отделните редове,
опитвах да си обясня неочакваните образи. Учудвах се, че
едни и същи думи придобиват различно значение, когато
ги четях повторно. Не помня след колко време открих
и другите части на книгата. Харесваше ми каквато
беше, поразкъсана, готова всеки момент да се разпадне,
с потъмнели, сухи и чупливи, вероятно недокоснати
от друга ръка страници. Сякаш специално мене бяха
чакали. Останех ли сам вкъщи, сядах на пода и изваждах
„Зимна приказка” на Х. Хайне. Постепенно четенето
се превърна в ритуал, свързал ме се с нещо, което ми се
струваше ако не забранено, то не напълно позволено. Не
беше обикновено четене, по-скоро виждах и се изпълвах
със смисъла на неща, сторили ми се неочаквано важни,
дори прекалено важни. В началото се опитвах да свържа
стиховете с родителите си. Дори започнах специално
да ги наблюдавам. Исках да разбера какво у тях, което
до този момент не познавах, има нужда от подобно
преживяване. И чрез стиховете би могло да ни свърже
дори по-силно, отколкото общата кръв. След като не
открих нищо различно от вече познатото, а майка ми
дори се опита да изхвърли книгата,
защото липсвали страници и
миришела лошо, се убедих, че
преживяването е само мое. И се
почувствах по-самотен. Затова
не й казах, че и отделните
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Захари Захариев
Поезията е киното на преживяванията. Тя е
кинетичното въплъщение на вибрациите на случването.
Затова и поезията може да създава ситуации. С цялата
им сприхавост, чупливост и разноразвитост. Светът
може да свършва с хленч или с храчка на бездомник,
запратена срещу необятната стена на неговия свят,
в два полунощ сред кашоните и торбите, които
сформират сватбеното му ложе с нощта.
Въпреки това новата поезия трябва да удържи
крясъците на модерното. Фините нишки на диалозите
провеждани в препълнени барове, които всумкват в себе
си радиопредаванията, визуалните представления и
информационното разпростиране на електроните чрез
развитието на техне.
Нека боговете отекнат в нас. Нека тези срещи оставят
всевечните корени на вселената, да пъплят сред и зарад
нас, нека корените отскубнат от себе си тревите, за да
ги засеят сред милостивия зов на вятъра. Нека тревите
се превърнат в прашец, който завихря света със себе
си, праща го в митична, монадична свирепост, която
да проникне ума ни и заехти през него в изгряването на
всеки диалог. Нека между репликите ни се загнездват
галактики и хилядите им залези и изгреви. Нека в
усмивката ни поникват черните дупки на абсолюта,
които, вместо да рушат, да творят нашето бъдно.
Времето да се разджвака и разчепка като овча вълна.
Да се овладее и свие в юмрука на въображението. За да
допусне движението из себе си. Така че спонтанността
при разтварянето на дланта да покълне във
секундопротичането като роза, отглеждана смирено от
монах.

Щом жените свършат ела пак.

ВБВ
Бъдещето без поезия
Поезията няма смисъл. Що е поезия?
Едно: ритъмът на кръвоносните съдове, ритъмът
на съзнанието, повтарящите се движения на очите,
поклащанията и изтръпването на тялото, цикличността
и неповторимостта на: - времето, метеорологичните
прогнози и сърцето... всичко това. Поезията е отмерване,
неговото нарушаване и напрежението в езика; докато
той не изпръхне. Поезията е метрология на словото и
ключовата дума тук е ритъм. Затова редовете може да
са къси; затова притежаваме метрика и понякога има
рими; затова пунктуацията и интонацията са толкова
важни; а стиховете-като-поток улавят времето.
Две: формата на ушната мида, формата на чувствата,
външният ръб на тялото, дялкането на дървесни пръчки
и заводски скулптури, обрисуването на облаците и
границите на вятъра, земемерството и неописуемостта
на: - пространството, сферите на телата, небесата...
всичко заедно. Поезията е обхващане, изплъзване и
лекота в езика; докато той не се разцепи. Поезията
е геометрията на словото и ключовата дума тук е
форма. Затова редовете може да са подравнени; затова
имаме усещане за цялост; затова има безкрайност в
едното, както и празнини по страниците; затова може
и да няма заглавие, а стиховете-като-поток изпълват
пространството.
Има ли поезията бъдеще, след като няма настояще?
[универсално]: Поезията никога не е имала бъдеще,
защото в своя най-примитивен и дълбок пласт тя е извън
историята. Тя е налудният тъпан на безсмислието. И
така универсалното е непрекъснато ирационално.
[социално]: Поезията няма друго бъдеще и настояще
освен през детското наизустяване: стихчетата на езика,
ритмичността на играта и римите на приказното:
от ушите към устата. В своята социална форма
това е детска градина и семейни приспивни нощи.
Затова поезията е само и единствено за деца. И тогава
социалното е винаги невинно.
[регионално]: Но около поезията се увива един голям
страх, една скрита мъка и едно поетическо напрежение:
„кой да я чете, как да я спасим?”. Това издава особената
ни маргиналност и тясна гилдийност; а всъщност
поезията е неспасяема и ненужна; от нея няма излаз,
само смях. Затова и собственото регионално е вечно
остаряващо.
[телеологично]: А целта й; каква е целта на поезията? Тя
всъщност се стреми към смисъл, единствено към чистия
смисъл. Така че поезията е нашата всеобща и постоянна
далечина.
…и в тази далечина няма никакво бъдеще.

