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Змагаючись в риториці із «слов’янолюбами», 
Говорухін глибокодумно з кисло-солодкою міною 
порадив забрати Крим разом з Україною, 
а Рим разом з мідними трубами. 

Заявив російський правлячий клас, 
що не держава, а «нєдоразумєніє» у нас: 
з нашою державою ми розберемось без вас – 
ви нам не указ. 

Постійно сиплють нам образи сіль 
на безперервно пульсуючий біль… 
Де межа терпимості 
до чужої нетерпимості?! 

Невтомні провокатори, 
несамовиті москалізатори, 
не труїть нас імперською отрутою – 
нашої неволі рутою. 

Внесіть зміни до доктрини 
і затямте, імперські месії: 
незалежність України – 
не внутрішня справа Росії. 

Для моєї Вітчизни 
досить московизни! 
Будьмо уважні, 
будьмо відважні!

МЕЖА ТЕРПИМОСТІ  

























Народ, що повстав за державу свою, 
перемогу здобуває в геополітичному бою. 

Триває геополітична волокита, 
ще недопита випробувань оковита – 
хитається наша «еліта» та її свита, 
ідентичність наша розхитана, розмита. 

Якщо в Європу йдемо, хлопе, 
недотепо, недоросторопе, 
то треба йти щодня – 
там наша демократична рідня.

Затям, як аксіому: 
цивілізаційний вибір – лінія розлому.
Нариву розрив – 
цивілізаційний прорив.
  
Європа – це простір свободи індивіда, 
де політична культура служить за гіда. 

З Європою, доморослі недоріки і перебенді, 
у нас хріновий модус-вівенді.
Спотворене статус-кво –
шельмівства торжество.

Боротьба за перемогу
нас кличе в дорогу.
 

        ГЕОПОЛІТИЧНА ВОЛОКИТА 





































































КАПІТАЛІЗМУ – ЛЮДСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ! 

Неконкурентна приватизація, 
власності експропріація, 
номенклатурне управління – 
олігархічно-бюрократична резервація, 
дикого капіталізму феодальна модифікація, 
зубожіння бідних і багатих багатіння. 

Зрощення власності та влади – 
унія зловісна: 
люмпенізація громади 
цинізм без пощади, 
демократія закулісна, 
прислужливо-злісна. 

Нахабний монополізм 
в народну кишеню заліз, 
реформ імітація – 
розвитку профанація, 
замість модернізації –
шлях деградації. 

Соціальна несправедливість кричуща – 
бідних і зубожілих тьма-тьмуща, 
а багатих мізерне мнозтво 
загрузло в розкошів убозтво. 

Задрипані багатії 
нарощують статки свої, 
а його величність народ 
шукає крихту в рот. 

Кепські наші діла: 
хибним курсом 
з виснаженим ресурсом 
Україна надто далеко зайшла. 

Жага наживи 
не визнає альтернативи, 
губить перспективи, 
владі дає директиви. 

КАПІТАЛІЗМУ – ЛЮДСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ! 



Ми народ, а не юрба – 
наростає класова боротьба. 
Наші «форбси» – 
ненажерливі мопси. 

Олігархат, схаменись! 
Зашкалює соціальний адреналін: 
без революції Україні не обійтись, 
тобто без докорінних змін. 

Плутократичний капіталізм 
тягне нас вниз, 
його демонтаж – 
порятунок наш. 

Україна вагітна – роди неминучі: 
небо надії очистять відчаю тучі. 

Капіталізму – людське обличчя, 
людині – соціальне величчя! 

Будь-які «ізми» – анахронізми.
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