ПОВІР

УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

Повір: все, все, все – це ти.
Всіма шляхами іди.
Візьми та охоплюй небо,
Всю вічність плануй для себе.
Всіх зустрічай, привічай,
Слухай і помічай.
І не тікай ні від кого.
Люди – обличчя Бога.
Люди – твої обличчя.
Ти – многолике віче.
Вислухай тільки правду,
Людям принось радість,
Силою будь згоди.
Ти – всі, всі, всі народи.
Ти щастя бути собою,
Ти наче повінь любові.
Ти наче дерево істин,
Зрілих й численних, як листя.
Кожну землю освоюй,
Всюди рости травою.
Притягуй космічні світила.
Дмухай в морські вітрила.
Являйся героям в видіннях,
Радь жити щасливо і мирно.
Зі сторінок книжкових
Визирни чесним словом.
Рухай життя енергійно,
Наче двигун неспинний.
Всі стіни сміхом ламай.
Всі ігри зміни й вигравай.
І здійснюй усі думки,
Тільки зневіру відкинь.
Об’єднуй в собі сотень сотні,
Заповнюй собою безодні,
Бо все це твої частини.
Ти ціле буття єдине.
Всяке приймай як належне,
Все полюби безмежно.
Вигадай сенс для всього.
Не заперечуй нічого,
Що не заперечує тебе
І не спустошує небо,
Яке ти підживлюєш сміло
Собою, як духом і світлом.
І я завжди буду тобою,
Як Богом, душею одною.
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Криза, криза клята
Відібрала спокій!
Буду матюкатись,
Буду на всі боки.

37,7
Синє небо, жовте листя.
Українська осінь в місті.
Вулиці репостять вітер
І бігморд метрові твіти.
Ми полайкали в кав'ярні
Ти мене, а тебе я.
Нас з тобою запалили
Мислевірусів бацили.
Щоб забути меми кляті,
Будем чатитись в приваті!
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Криза, криза клята
На війну жене нас
Із “Х..йлом” зрівняти
Наш посмертний пеніс.
Криза, криза клята
Трафить сі Росію.
Наше, браття, свято –
Криза у сусіда!
Криза, криза клята –
Біси вже святі!
Брат напав на брата,
Втіха сироті.

КРИЗА ЖАНРУ

Криза, криза клята –
Люди сатаніють.
Вміють виживати,
А жити не вміють.
Криза, криза клята
Научила владу
Гідністю назвати
Цвинтар коло Ради.
Криза, криза клята –
Дар рабам Господнім:
В пеклі сім мільярдів,
В небі вільних сотня.

«Криза, криза клята –
Все не те й не так...
Журиться багатий –
Тішиться бідняк.»

Криза, криза клята
Бісить, бісить маси.
Черга з автомата
Цілить мимо каси.

Михайло Пасічник,
«Українська літературна газета» від
10.10.2014 р.

Криза, криза клята –
Вже не ті вірші…
Нічого читати!
Хоч дурню пиши!

Криза, криза клята –
Всім наврочить, відьма.
Заздрістю багата,
На чесноти бідна.

ооо

Криза, криза клята...
Писок, писок мідний...
Всіх би люструвати –
Окрім себе, рідних!

Мене не збуджує "х..йло".
Всім ультрасам назло
Мега-"х..йлу" й малим "х..йлам"
Я не бажаю зла.
За анаграмою стоїть
Холуй і лихослов.
Холуй плює на холуя –
Де розум, де дискусія?

Криза, криза клята –
Всюди божевілля.
Ми слізьми багатих
Тішимось з похмілля.
Криза, криза клята
Відібрала розум.
Плачуть грошенята,
Кров кипить у носі.

ооо
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Від причастя відлучає
Філарет за хабарі.
Гріх хабарництва прощає
Лиш конверт на олтарі.

БАЛАДА ПРО
ЛЮСТРАЦІЮ
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Фаріон, бісівська мати,
Дітлахам дала гранати,
Автомати, кулемет,
Танк, набої, сто ракет.
Вже для них було готове
Кладовище іграшкове,
Текст промови над труною,
Блог “Померли, як герої”…
Та вагітна депутатка
Від москалика дитятком.
Піп заборонив аборт, на лихо,
Бо, мовляв, це смертний гріх.
Мріялося злобній жінці
Народити українця.
Стала пити сік калини
Вражій крові на заміну.
І навчилось розмовляти
Ненароджене малятко.
Чуло материнську єресь,
Настраждалось від істерик,
А під час роздачі зброї
Почало матусю тролить.
Танцювало гопака
В животі на печінках.
Та від болі стала раком,
Не командує: “В атаку!”.
Тут малим набридла зброя.
Нудно їм ходити строєм!
Порішили люструвати
В смітнику усі гранати,
Автомати, кулемет,
Танк, набої, сто ракет.
І, озброївшись книжками,
В ліс читати повтікали.

ooo
Всіх проблем не усуне любов...
Всі проблеми не змиє і кров...
Всі проблеми не вирішать гроші...
Слухай інших! – кажу знов і знов...

ooo
Потяглись владарювати
Християнські демократи.
А за ними журналісти –
Пісні морди хочуть їсти.
Всі борці з корупцією,
Моляться і тупцяють:
"Бийте, ріжте москалів!
Клянчіть євро, не рублі!
Молодь пропустіть до столу!"..
Знає люд сліпий і голий:
Не на хрест ідуть, а красти
Та незгодних розіп'ясти.

ооо
Три террориста в разноцветных масках
Открыли избирательный участок.
Заложников назвали избирателями,
На выбор предложили им две партии.
Победу одержала маска черная
И партия стокгольмского синдрома.
Молились сатане, чтобы их власть окрепла:
"Введи освободительную армию из пекла!..".
Но дьявол самозванную державу
Не поддержал. Сказал, война подорожала.

ПАРТІЇ СКАЖЕНОЇ
“ОРЛИЦІ”

ДРУГУ,
ПРЕДВКУШАЮЩЕМУ
АПОКАЛИПСИС

Ви Бога просили, щоб блискавку кинув –
Тож станьте громовідводом.
Чим більше воює нещасна країна,
Тим менше в країні Свободи.

ооо
З владою за зброю торгувався
"Благодійний фонд освітніх інновацій".
Пукавок бракує для освіти!
Не навчаться помирати бідні діти!
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Зачем хвататься за конец
Как истины венец?
Прости, но это детский сад:
У ней ведь нет конца.
Ты ищешь, терпишь и теперь
В конце явилась дверь.
Открой же, сделай шаг вперед!
Не стой, как идиот!

ГОЛОСИ
– Страх, страждання, злидні…
Як це побороти?
– Ви у цьому винні!
– Згиньте, ідіоти!
– Біситесь безкарно...
А по правді жити?
– Крадії! Хабарники!
– Найманці! Бандити!
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– Мудрості не маєте...
Інших зрозумійте...
– Треба всіх прибрати!
– Люди безнадійні!

Ми вічністю з тобою побратими…
Ми вічно будемо любити це життя.
І дбати будемо про нього з тими –
з усіми вами, хто без вороття
любив його, хто є на цьому боці.
На боці смерті інші – то уже не ми.
І є такі, хто з нами вічно досі!
Стоять за це життя, ми будемо людьми!
Ми вічністю з тобою побратими!
Ми ті – хто дбати зможуть лиш про неї.
Ми не готуємо холодні зими,
і смерті одне одному ідеї.
Ми вічністю з тобою вже єдині,
поєднані, і смерті не готуєм.
Ми є команда та одвічна нині –
що лиш життя для всіх уже планує!

– Пихою пишаєтесь...
Честь і гідність згадуйте...
– Цитьте, ви! Дограєтесь!
– Ви нам вічно гадите!
– Ближнього не любите...
Де поділось серце?
– Вам би тільки нудити!
– Задамо вам перцю!

Ми вічністю з тобою побратими –
найкраще дбати вже про вічне нам життя.
Що Богом нас об’єднує. І цими
простими цінностями: миру почуттям!
У вічності лиш мирно зможем жити,
підтримувати вічне те життя…
А не його трощити, не любити…
тоді пропала вічність, як дитя!

– Всюди зло і морок...
Ви добра не хочете?
– Хто не з нами, ворог!
– Байдужість – це злочин!
– Жили б без роздорів...
Не пасли би задніх...
– Ненормальні! Хворі!
– Ви неадекватні!

Ми всі для вічного живемо завжди.
Тому будуємо ми людяне, святе.
Щоб не боятись потім вічно правди:
що руйнували ми усе оте –
що берегти були повинні з вами завше,
щоб обійматись вічно як брати!
Як сестри. І життя ні в кого не укравши,
повинні ми разом отак іти!

– Забрехались, лаєтесь...
Може, поговоримо?
– Ви повинні каятись!
– Вирвати вас з коренем!
– Бійня, кров і жертви...
Примиріться, люди...
– Ворог має вмерти!
– Скоро вас не буде!

Ми всі для вічного живемо завжди,
ми вічністю з тобою побратими!
Згадай. Твоє дитя ще знає правду:
ми тут для миру. Поєднаймось з ними!
Ми поєднаємось із дітьми всюди,
і будем як вони – у мирі жити.
Бо ми дорослі, та іще не люди,
коли ми смерті можемо служити…

– Нищите цивільних...
Припиніть насильство...
– Ваше то свавілля!
– Ви цинічні вбивці!
– Ви ж безглуздо гинете...
Пожалійте себе…
– Ви нас не зупините!
– Ваші ляжуть в землю!

Служити вічно вічному життю,
ми будемо розумними такими!
І мирному святому почуттю…
не гіршим почуттям. Нехай легкими
серцями вічними з’єднаймось нині.
Ми вічності брати і сестри є!
Найкраще, що лишилося в людині –
це мир життя. Так хай воно живе!
© Люда Савченко

– Ллються ріки крові...
Не гнівіть вже Бога...
– Виживуть герої!
– Тільки перемога!
– Вся земля спустошена...
Час відбудувати...
Де ж ви, переможці?..
...Хоч не заважаєте...

НАЙКРАЩЕ, ЩО
ЛИШИЛОСЯ В ЛЮДИНІ –
ЦЕ МИР ЖИТТЯ

Ю. Шеляженко
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