
Змест

МАФІЯ
НЕГАТЫЎНЫ ВОПЫТ
ОДА КЛАНАВАННЮ
ШКОЛЬНЫ ЗВАНОК
ПАРАШУТЫСТ
ЛОГІК У ТУНЭЛІ
УЛЬТЫМАТУМ
ДЗЯЎЧЫНА ЦЯЖКІХ ПАВОДЗІНАЎ
АСАБІСТАЯ ПРАСТОРА
КАВАЛЕР ВАЛЕРКА
СЕНЕГАЛ
МЕНТАЛІТЭТ
ЛЁША
ДЗЁННІК МАКСІМА БАГДАНОВІЧА
ГАЛЬВАНІЧНАЯ ТРАГЕДЫЯ
МАНЬЯКІ
Было іх двое: Плявок і Кропля Сіропу.
Смеццеправод паяльнікам завараны.
ВУЧОНЫ Ў ЧАРЗЕ ПА ПІВА
ДОКТАР АЛКАГОЛЬ
КОЛА ДЗЁН
СЕРПЕНТАРЫЙ
СЕРЫЙНЫ САМАЗАБОЙЦА
На курганах палеглых ваяроў
Усё жыццё — выпрабаванне.
Я — пасажыр. Я еду без квітка



Квіток
Маленькі кампосцер
Усім заставацца на месцах!!!
У нас строгі закон
Тоўсты лысы кантралёр
..…АЛЕ БЫВАЕ І ЎСЁ НААДВАРОТ
“Мяне няма”
КАЛЯДНАЯ МІСТЭРЫЯ
БЛЕДНАЯ ПАГАНКА
САПСАВАЛАСЯ
Паміж елак і бярозак
Забітыя дошкамі вокны
ГІГІЕНА
КАТАПУЛЬТА
Галава трашчыць ад перагрузу





МАФІЯ
Мы гуляемся ў мафію,
каб забыць пра Сусветную Лажу.
Учора хаваўся ў шафе я,
сёння — з шафы вылажу.

Ціха ноч падкрадаецца
 коткай пароды корат.
Калі засынае горад —
мафія прачынаецца.

Цені паўзуць па сцяне
звабныя, як парнаграфія.
Горад залёг у сне,
толькі не дрэмле мафія.

З-пад драпежніцкіх іклаў
сочна пырскае кроў.
Горад даўно ўжо звыклы
губляць сваіх жыхароў.

Хтосьці кагось не далічыцца,
хтосьці кагось не даклічацца,
але цябе і мяне
гэта пакуль не датычыцца.

Хочацца пакаўбасіцца —



толькі была б каўбаса!
Мафія ў горадзе пасвіцца.
Дзейнічай, камісар!

Мы выпаўзаем вонкі
ў лапы Сусветнай Лажы.
Рэшткі былой расчлянёнкі
склейваюцца ў калажы.

27 красавіка 2012 г.



З Ягорам Бабіем перад пастаноўкай п’есы
“Падарожжа ў Пекла” тэатра “ЦУД” (рэжысёр Мюр

Фарыдовіч). Менск, Бібліятэка імя Цёткі, 15 верасня 2008 г.
Фота Веры Бурлак



НЕГАТЫЎНЫ ВОПЫТ
У народа попыт
на негатыўны вопыт —
падступаюць шэрагі:
чэргі, чэргі, чэргі.
Хоць цана кусаецца —
людзі запасаюцца
негатыўным вопытам
у розніцу і оптам.

Толькі некаторыя
мысляць прымітыўна —
набываць не хочуць
вопыт негатыўны.
Гэй, а ну давайце,
у чаргу ўставайце,
негатыўны вопыт
з намі набывайце!

Набывайце, людзі,
вопыт негатыўны!
Той, хто не набудзе,
будзе дэфектыўны!
З неба вывяргаецца
Чорная Энергія.
Хто яшчэ вагаецца?!

Крокам руш у чэргі!

29 снежня 2011 г.




