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Я б купіў сабе горныя лыжы
Сяджу з табой у бары
ЛІСТ У АМАН
БАЛАДА ЗАЛАТОГА ЛАНЦУЖКА
ІНТЭРНАЦКАЯ БАЛАДА
Ты маё каханне растаптала
Мы з табой сустрэліся ў трамваі.
БАЛАДА ЦНАТЛІВАСЦІ
Ног, што ў цесных джынсах, готыка
Ты ў начы на танцах падчапіў дурніцу
БАЛАДА МАРЫНЫ
Ты была ў Афінах і Парыжы,
Як ліхтар чырвоны, ты каля гатэля
БАЛАДА МУЛАТКІ
Малады і прыгожы, нібыта даляры,
Сумная, нібыта грэх, паненка,
БАЛАДА НАТАШКІ
МАЯ ЗАМЕЖНІЦА
БАЛАДА СЭКСУ
ЖОРСТКІ РАМАНС
БАЛАДА ПЕРШАГА КАХАННЯ
БАЛАДА БЕГЛАГА ЗЭКА
БАЛАДА ДЖОНА
У пятнаццаць гадоў ты жанчынаю стала,
У Маскве па Цвярскім па бульвары
Падарыў табе ён завушніцы
БАЛАДА ПРЫГАЖУНІ
СУМНАЯ БАЛАДА
Ты сяброўку сваю абяцаеш забіць,
РАЗВІТАЛЬНЫ БЛЮЗ

Ты хацела, як кахацца, у Іран,
БАЛАДА КАЦЯРЫНЫ
БАЛАДА БАМЖА
БАЛАДА ЭМІГРАНТА
БАЛАДА МАШЫ
БАЛАДА ПРАСТЫТУТКІ
БАЛАДА ГІГАНТА СЭКСУ
ЗДРАДНІЦКАЯ БАЛАДА
БАЛАДА СЯМНАЦЦАЦІГАДОВАЙ
БАЛАДА СУСТРЭЧЫ
БАЛАДА САМОТНАЙ
МАТРОССКАЯ БАЛАДА
БАЛАДА ЛЮБОВІ
БАЛАДА ПАДСУДНАЙ
БАЛАДА НЯСМЕЛАГА
БАЛАДА НАРКАМАНКІ
Я сёння маю грошы,
+1
БАЛАДА АФРЫКАНСКАЙ ПРЫНЦЭСЫ
БАЛАДА НАДЗІ
БАЛАДА АДНОЙ
ДАЛЯРНАЯ БАЛАДА
МІНСКАЯ БАЛАДА
БАЛАДА САВЕЦКАЙ ПРЫГАЖУНІ
БАЛАДА ЗАКАХАНАГА НАРКАМАНА
БАЛАДА ЛЫСАГА
БАЛАДА СЯБРОВАК
БАЛАДА МАШЫ
ЛЮСІНА БАЛАДА
У СІНІМ СВЕЦЕ
Сягоння ноччу снілася Жэнева
Вось і я ў Венецыю прыехаў.
За сабой замыкаючы дзверы на дзесяць замкоў,
Калі наступіць дзень апошні свету,

Начуючы ў чужых кватэрах сонных,
Венецыі масты не прызнаваюць неба,
У паэтаў бываюць загулы,
Не хацеў бы я з Вамі сустрэцца
Псуеш паперу вершамі п’янымі,
У сукенцы квяцістай дзяўчонка
Не купляй пісталет,
Няма ў віна ніякае віны,
Ты нікуды не з’ехаў, нікуды не ўцёк,
Ты сядзіш у зялёнай кавярні
Забыцца пра цябе, нібы памерці,
Сяджу адзін у бары,
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ххх
Я б купіў сабе горныя лыжы
І паехаў бы ў Альпы гуляць.
На лыжах я б ляцеў над Парыжам,
Як вароны над Менскам ляцяць.
Я б у Альпах знайшоў сабе кралю
І сваю б падарыў ёй любоў,
Як багемскую вазу з крышталю,
Як анёльскую песню без слоў.
Я б купіў сабе горныя лыжы,
Я купіў бы сабе пісталет,
Калі б я быў, як Азія, рыжы,
Каб не быў я тутэйшы паэт.

ххх
Сяджу з табой у бары
І каву моўчкі п’ю.
Ты любіш тары-бары,
А я— цябе люблю.
Як неба, дым над намі
Ад польскіх цыгарэт.
Ты райскімі нагамі
Мой растаптала свет,
Дзе я быў нежанаты,
Дзе я віно любіў,
Дзе я пляваў на Штаты
І дурням морды біў…
Няма даўно былога,
З табою каву п’ю.
Ты любіш вершы Блока,
А я іх— не люблю.

ЛІСТ У АМАН
З-за вашых у калготах белых ножак
Мы біліся, шпана, у інтэрнаце.
А вы пайшлі, няшчасная, у ложак
З арабам— ён жа абяцаў вам шчасце.
А мы нічога абяцаць не ўмелі,
Мы проста вас, вясковыя, хацелі,
Мы вершы і паэмы вам пісалі,
А вы, напэўна, іх і не чыталі.
Цяпер вы загараеце ў Амане,
Гадуеце дзяцей свайго араба.
А ў нас жыццё, як вожык у тумане,
Адно што можам— піць віно няслаба.
Мы вашы ножкі часта ўспамінаем,
Яны былі, як райскія вароты.
Шкада, араб ваш скарыстаўся раем,
Які хавалі белыя калготы.
Вы, прачытаўшы, гэты ліст спаліце
І па-арабску бабскі век жывіце.
А мы тут будзем піць віно няслаба
І ўспомнім вас, пабачыўшы араба.

