ПІСНІ РАДІСНОЇ
САМОТНОСТІ

I. Самозакохана
1. Я подих і світло фантазій
У кожній місцині та ері.
Радійте і майте рацію,
Живіть у моїй атмосфері.
2. Весь світ коло нас обертається,
Закручений силою пристрасті.
Здивую і запам’ятаюся
Самотністю чесної близькості.
3. Відчуті й продумані спогади
Люблю та із вами ділю я.
Одними шляхами-дорогами
Йдемо наодинці з людством.
4. Беззвучна абстракцій симфонія
Веселкою спектрів цілується.
Я штучна горішня гармонія,
Приймайте красу і милуйтеся.
5. Я тільки у мрію закохуюсь,
Я тільки до думки прив’язуюсь
І здійснюю задуми досита,
І одкровеннями ласую.
II. Самоучка

УКРАЇНСЬКА
ДУШЕВНА
СПІЛЬНОТА

1. Я знаю сенс снів порожнечі.
Я самовідчута природа.
Я сто перемог ворожнечі,
Я тисяча істин для згоди.
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2. Мій сумнів цікавиться римами.
Я тишу творю і висловлюю.
І ви, очевидці незримого,
Спілкуйтесь моєю мовою!
3. Я вчуся наївному вчительству.
Я персонаж, твір і автор.
Я наодинці з вічністю
Вмію терпіння читати.
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4. За межами задоволення,
За межами гніву і болі
Шукаю в собі безодню,
Знаходжу в собі добру волю.

4. Я профанація догми,
Надія для безнадійних.
Я комплектую долю,
Я програмую стихію.
5. Справу зроблю корисною.
Я співпрацюю, довіртеся.
Я поділюся цілісним,
Примхам не буду коритися.

5. Я правда, в усьому пізнана,
Освоєне все, як хочеться.
Я цільність, єдина істина.
Зі мною можна погодитись.

V. Самостійна
1. Я мандрівниця-стежка,
Витоптана собою.
Я живий акт незалежності.
Я декларую свободу.

III. Самозвана
1. Приходжу, як ранок, як вирок
Приреченим на майбутнє.
Моє покликання – віра,
І зміни будуть могутні.

2. Я всі казки, я історія,
Рід мій – усі народи,
Вибору свого господарі
Та породіллі досвіду.

2. Пустіть мене! Як не пустите,
Я серед вас народжуся.
Авторитети луснуть,
Знову все стане просто.

3. Стану самотньо між нами,
Самодіяльні друзяки.
Кожна душа некерована!
Всі, як один, одинаки!

3. А у відкритому просторі
Виросту разом з вами.
Зорі старі прозорі
Нашим натхненням стануть!

4. Я є людина людяна,
Людство своє оприлюднюю.
Людям чуже відчуження.
Близькістю зближую люд мій.

4. Нічого, друзі, боятися!
Я тут жартую із совістю.
Заклик мій має статися.
Гасло обернеться повістю.

5. Я дехто більше за себе.
Я дещо вища сила.
Я – все, що тільки треба.
Я не частина, я ціле.

5. Мене не спинить ілюзія
Дійсності несправедливої.
Від всіх бажань відмовлюся,
Й станеться бажане диво!
IV. Самозайнята
1. Поки брехня брендована
Грає з рабами в тетріс,
Я буду чесним словом –
Дякуйте за щедрість!
2. Виконаю місію,
Час мій доробок ствердить.
Ділом стаю, самоцінність я,
Вперта у сталій тверді.

3. Сором нормальній закритості!
Я відкриття ненормальне!
Цінність творю без кількості,
Власність без панування.
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ЧЕСНІ ПІСНІ
I. ЧЕСНЕ ДИВО
Добре діло стане дивом.
Дивна думка справедлива.
Диваків єднай сміливо.

Люди мислять поодинці,
Мовлять задуми як дійсність,
Думка правильно здійсниться.
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Чесне диво по заслузі
Дар за мрії без ілюзій.

Чесна думка, плідний задум
Управляє почуттями.
Слово думку не обмане.
Думка спільна, думка даність.
Щастя рухає думками.
Чесна думка, плідний задум
Управляє почуттями.

Диво люди видивляють,
У законах промовляють:
Право людства на дива є.

IV. ЧЕСНА ЄДНІСТЬ

Чесне диво по заслузі
Дар за мрії без ілюзій.

Диво – єдності мета,
Єдність – діла простота,
Думка єдності свята.

Слово дійсністю дивує,
Спільне диво пророкує,
Щастям віру обдарує.

Чесна єдність не жертовна
Ні для всіх, ні для одного.

Чесне диво по заслузі
Дар за мрії без ілюзій.

Коло тебе люд єдиний,
Єдність мовить: все є ти,
Право згоди досягти.

II. ЧЕСНЕ ДІЛО

Чесна єдність не жертовна
Ні для всіх, ні для одного.

Диво працею дається.
Думка порядкує серцем.
Одиниця творить єдність.

Слово переступить межі.
Спільна єдність всім належить,
Щастя кожного простежить.

Чесне діло самоплинне
В силу самодисципліни.

Чесна єдність не жертовна
Ні для всіх, ні для одного.

Люди ділом володіють.
Мова згоди буде ділом
Правити собою вміло.

V. ЧЕСНІ ЛЮДИ
Хочем дива, не видовищ,
Хочем діла, а не зборищ.
Думка хитрощі поборе.

Чесне діло самоплинне
В силу самодисципліни.

Чесним людям не до воєн.
В мирі, згоді добра воля.

Власне слово діло робить.
Спільне – кожного подоба.
Діло щастя світ оновить.

Одинацтво – єдність людства,
Мови всесвіту зберуться,
Правильно людьми назвуться.

Чесне діло самоплинне
В силу самодисципліни.
III. ЧЕСНА ДУМКА

Чесним людям не до воєн.
В мирі, згоді добра воля.

Диво бажане та дійсне,
Добра думка діла вісник,
Єдність радості і пісні.

Слово людяності вірне.
Спільна вічність, простір миру.
Щастя – це людська довіра.

Чесна думка, плідний задум
Управляє почуттями.

Чесним людям не до воєн.
В мирі, згоді добра воля.
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VI. ЧЕСНА МОВА
Плідні зустрічі на диво,
Коли мова йде про діло,
Діляться думками сміло.
Чесна мова є відвертість,
Нетерпимості не терпить.

Чесне слово більш, ніж гроші,
Більш, ніж золото, дорожче.
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Слово є закон могутній,
Спільне слово – це валюта,
Щастя – слово абсолютне.
Чесне слово більш, ніж гроші,
Більш, ніж золото, дорожче.

Світ єдиний, мов багато.
Люди мають спілкуватись.
Право мовити й мовчати.

IX. ЧЕСНЕ СПІЛЬНЕ

Чесна мова є відвертість,
Нетерпимості не терпить.

Диво віри і довіри –
Діло спільне, діло вірне.
Спільне творить думка мирна.

Слово вільне не карайте,
Спільну мову пошукайте.
Щастя кожну мову знати.

Чесне спільне все моє,
Всім і кожному своє.

Чесна мова є відвертість,
Нетерпимості не терпить.

Кожна одиниця – єдність.
Спільне людям всім належить.
Мова спільного – окремість.

VII. ЧЕСНЕ ПРАВО

Чесне спільне все моє,
Всім і кожному своє.

Диво – це закон природи.
Діло нам права знаходить.
Думка править, як господар.

Спільне право є угода,
Спільне слово є народом,
Щастя кожного знаходить.

Чесне право від природи:
Можна все, що не зашкодить.

Чесне спільне все моє,
Всім і кожному своє.

Прав собою, як одна ти.
Ти людина – вищий статус.
Мов добро, щоб наказати.

X. ЧЕСНЕ ЩАСТЯ

Чесне право від природи:
Можна все, що не зашкодить.

Диво володіє щастям.
Всяке щастя діло власне.
Задум щастя має статись.

Власне слово – власне право.
Істина є спільна правда.
Щастя – це твоя держава.

Держить щастя чесна справа,
Де не вдержиться й держава.

Чесне право від природи:
Можна все, що не зашкодить.

Єдність – щастя без жадоби.
Щастя – людяність особи.
Мова згоди щастя робить.

VIII. ЧЕСНЕ СЛОВО
Слово щире творить диво.
Слово честі стане ділом.
Слово думкою важливе.

Держить щастя чесна справа,
Де не вдержиться й держава.

Чесне слово більш, ніж гроші,
Більш, ніж золото, дорожче.

Право щастя – вічний звичай.
Вільне слово щастю личить.
Щастя – спільність одиниці.

Слово цінністю єднає,
Слово вигадка людська є,
Слово мову розвиває.

Держить щастя чесна справа,
Де не вдержиться й держава.
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