NOTA BENE

РОСІЮ У ПОШУКАХ ВЛАСНИХ ДЖЕРЕЛ
В МИНУЛЕ ВЕДЕ ДВОГОЛОВИЙ ОРЕЛ
Очам вже бачити нестерпно,
Вже вухам слухати набридло,
Як любляться московське стерво
І наше бидло.
***
Мені «отєчєства» не треба,
Я у вітчизні жити звик.
Смачніший хліб мені від «хлєба»,
Миліша мова, ніж язик.
***
Ті, хто клепають нам закови,
Плекають хижу думку здавна,
Аби у нас було дві мови –
Державна та самодержавна.
***
Дехто славить – міцнішого в світі нема! –
Стратегічне партнерство вола та ярма.
***
Фройдівська теорія донині
Нас бентежить розмахом своїм:
Хто казати звик «на Украінє»,
Мріє, щоб вона була під ним.
***
Звитяжцем був і мав шляхетну вдачу,
В руці тримав надійно булаву…
Виговському одного не пробачу:
Що не спалив Москву.
***
Їх за руку ловлять, а їм все дарма:
Спочатку у відповідь тиша німа,
А потім заявлять, що їх там нема…
Авжеж, їх нема… Де їх тільки нема…
***
Три явища в природі є чудові,
Що споглядати вічно ми готові:
Це плин ріки, це вогнища горіння
І це рубля російського падіння.
***
Росію у пошуках власних джерел
В минуле веде двоголовий орел,
Аж поки обернеться – вже назавжди –
В московський улус Золотої орди.
ЛИСТ ДО БОГА
Ти, Хто землю від неба і день від ночі
Відділив, до великої взявшись справи,
Відокрем врешті церкву чужинську, Отче,
Від моєї Держави!
1917 – 2017
Джон Рід створив свій репортаж – і квит,
Та з назвою як угадав, мій Боже!
Ті десять днів так потрясли весь світ,
Що досі він оговтатись не може.
МОСКОВСЬКА ЦЕРКВА
Назовні – ряси та хрести,
Під ними – ратиці й хвости.
***
Застрягла у далекому столітті,
Відстала, вбога, звички напівдикі,
А хоче вчити жити всіх на світі
Та ще й нахабно пнеться у великі.
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***
З арифметикою кепсько у Росії,
Не даються їй арифметичні дії:
Вміють тільки віднімати московити,
А колись же доведеться все ділити.
***
Потрібна Україна їм, аби –
Всі часові змістивши рубежі –
Поставити себе в контекст доби
Й чужих звитяг у битвах і труді.
Бо хто вони в історії? – Бомжі!
Бо вже давно струхлявіли дуби,
В гіллі яких вони жили тоді.
***
Щоб не втягнула цілий світ
Росія у війну,
Давно вдягти на неї слід
Сорочку гамівну.
***
Росія має підривну мету
Й від неї не відступить ні на йоту:
Поширює весь час якусь гидоту –
Якщо не комунізм, то наркоту.
***
Балет, матрьошки, Пушкін та берізки:
Москва – мастак запудрювати мізки.
Стряхни ту пудру і побачиш зблизька
Звірині ікла, пазурі, очиська.
***
У пошуках війни
По всіх кутках планети
Повзуть, мов таргани,
Кремлівські іхтамнєти.
***
Всім Росія допекла
На землі, в повітрі, в морі,
Бо в державного орла
З двох голів… обидві хворі.
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