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„Вулкан – Земја – Небо“ на почетокот беше замислена како 
поетска трилогија. Поради одредени, најмногу технички 
причини, првите два дела излегоа заедно, во 1995 година, 
како „Вулкан – Земја –“. Во декември 1996-та (пак најмногу 
од технички причини) „– Небо“ беше објавена како е-книга. 
Подоцна се покажа дека тоа е првата е-книга во Македонија. 
Истата книга, со обновен дизајн, ја објавив и во 2000-та 
година... 
 Не знам дали пак од тие проклети технички причини, или 
од потреба и во ова време да ги ставам овие стихови на испит 
пред себе, годинава конечно ги спојувам книгите во една. 

И.И.
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Вулкан – Земја – Небо

Ж   (   В )

со старите поети ме врзуваат
само слични географски координати

јас сум жар и тотална негација
со доволно самопочит и вишок
молњи и ѕун

не познавам никакво минато
зашто горам низ иднина
како оган бескуќник

ноќум ковам диви коњи
за сечии ѕверски кошмари
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I. В

В

ми гори срцето.
градите се топат.
(мозокот испарува.)

уште малку,
уште момент,
и срцето ќе излезе.  
надвор
надвор од оковите

за да заигра
диво
во буката на пулсот
и самото да се напише. 
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Вулкан – Земја – Небо

О

таа
крс-нозе
во црвена свила
седи на мојата маса

нејзините очи!

ме гледа постојано.
таа е единствената
што може да го прави токму тоа.
нејзиниот поглед
е менлив
и зависи
од моето расположение.
од радосна возбуда
до сожалување

се смешка 
кога се соблекувам.
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I. В

Џ ,   

кога се разбудив или
малку пред тоа
помислив повторно
сум задоцнил на работа. веќе беше пладне.
останав да лежам
со затворени очи
и згрчени
коленици
враќајќи се назад;
таа беше во мојот град и
беше љубезна и чудно нападна
и ми изјавуваше љубов
додека го менуваше ликот
за да ме остави на крајот.
рече: „јас сум ќерка единица и
сакам да ти бидам жена. сите пари
ќе бидат мои“. реков не сакам
мислејќи на парите. таа веројатно мислеше
на свадбата.

и сништата се проклета работа
кога зборовите
заглавуваат
во грлото.



15I. В

Вулкан – Земја – Небо

ја украдоа некои дебилни џинови.
ја барав во друштво на лицемерно џуџе
додека моите другари луѓе
влетуваа во дискотеките
како стадо крави.
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I. В

Ц  

замотан во твоите
фрази и недискусии
потопен во
алкохолна празнотија
замаен од твојата
телесна убавина
                    пропаѓам

повторно ги сретнувам
отпадните води
и четирите празни ѕидови
и столот на самотијата
и полните шишиња
и празните шишиња

ми натежнува 
црното сонце.
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Вулкан – Земја – Небо

М        

јас тивко зборувам и
диво живеам. мојот мозок
е полн со кристали.
во една секунда
умирам
и се обновувам.

имам лава а не крв.

не ги креирам работите:
минувам низ нив.

моето срце е широко
отворена порта – има место за секого.

ти реков
морам да  д а в а м
љубов и живот. сега
кога не сум ти потребен
им дарувам виножита на
кралевите и просјаците,
на случајните минувачи,
на беспомошните жени, 
на децата полни смеа.
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I. В

З   

изминуваш пат.
изминуваш долг пат
и постојано ја бараш целта.
темнината се приближува
неумоливо 
и подмолно тивко

од мракот изнурнува 
рака кон тебе

се чувствуваш возбуден се чувствуваш
збунет,
продолжуваш.
и таа кон тебе.

има нешто да ти каже.

ги чулиш ушите 
зјапаш во нејзините издолжени прсти.
остануваш покус за порака
за здив
за дел од себе
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Вулкан – Земја – Небо

раката продолжува напред
преку твоето паднато тело
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I. В

Г

коњите во мојата глава
се убиваат меѓу себе
заради една 
лесно скротлива кобила

се креваат на задните нозе,
остро загризуваат
во телото на противникот
а кобилата 
сето тоа го гледа мрзливо
џвакајќи мамурни мисли.
и чека да биде оплодена 
од победникот.

клоцање,
гризење,
трчање,
борба гради в гради...
победникот веќе не е толку
расположен но
кобилата го чека своето.
понекогаш
кога сум потполно распнат однатре
ги гледам како се спојуваат;
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Вулкан – Земја – Небо

неговиот голем пенис влегува во неа,
со предните нозе се потпира на нејзиниот грб,
и обајцата задоволно ја разбиваат тишината.
а понекогаш 
и моите распетија.

во меѓувреме,
поразениот умира со вкус на измама
во градите.


