
74 Світогляд №1, 2013

Вже у квітні шпарить спека.
Сонце — лік і небезпека.
ДНК калічить промінь — 

Будить гени меланоми.
***

Друг наш — листя хлорофіл —
Не боїться сонця стріл:

З СО2 , води і дози

Творить кисень і глюкозу.
***

Мозок, м'язи, а ще і серце
Тренувати треба вперто.

Їх щоденна дружна праця, — 
Це гарантія удачі.

***
Рветься в небеса душа,

А гріх тіло потіша.
Так багато є спокус.

Рівновага — Бог Ісус.
***

Без жіночої любові
Збанок щастя є неповним.

Лиш одна її краплина
Глек наповнить за хвилину.

***
Рай і пекло — антиподи
На життєвім небозводі.

Люди марно ждуть погоди,
Як злочинці верховодять.

***
Зміни йдуть постійно в генах, $ 

Рідко з них виходить геній.
Добір плодить вихованців, 
До умов пристосуванців.

***
Зло й добро на світі вічні, —

У єднанні протиріччя.
Як одне із них прибрати, —
Суть свою людина втратить.

Волелюбні, мужні гени
Нищать злобні бусурмени,
Щоб народ в ярмі держати

І злочинцям панувати.
***

Нині ера ненажерів,
Душогубів, мільйонерів.

Продають Вітчизну й душі
Яничари і чинуші.

***
Всі плекаємо надію, — 
Лиш один активно діє,

Більшість опустила руки
Від зневіри і розпуки.

***
Важко кам'янисту брилу
Звести самотужки дибом.
З місця зрушена гуртом,
Котиться вона клубком.

***
Ваблять зір опуклі форми

У спокусливих дівчат,
Настрій створюють мажорний 

І полонять без меча.
***

Хліба, втіхи і видовищ, — 
Вічна спрага плебса крові.

Незнищенні хам і мат,
Алкоголік і фанат.

***
Леви землю поділили

За законом права сили.
Дуже важко травоїдним

Захистити власну гідність. 
***

Є народи агресивні,
Коряться жорстокій силі.

Власну і чужі країни
Перетворюють в руїну.
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***
Йдуть до коледжу дівчата,
Курять і смакують матом,

Пиво п`ють із горла пляшки
Слабодухі бідолашки.

***
Вулиця і телевізор

Вухами й очима лізуть
У дитячі серце й розум
Як духовності загроза.

***
Схід і Захід України

В різні сторони ідуть.
Хто дороги їх замінить
На єдину вірну путь?

***
Щоби бути завжди ситим,
Йдуть жаднюги до корита,
Що віками зветься влада, $
Лупить шкуру без пощади.

***
Спершу від життя беремо,
Потім — людям віддаєм.

Доброчинність — це проблема,
Вроджений сумління щем.

***
День новий — нові проблеми

І нові про світ знання.
На шляху космічнім де ми?
Точно йдем чи навмання?

***
Щастя нам дає наука

І розділена любов,
І продовження в онуках,

І Вітчизна без оков.
***

Звірі мітять володіння
Запахом секрету.

Олігархи зводять стіни,
Держави — ракети.

***
Біль і радість ходять разом,

Як освітлення і тінь.
За хвалою йде образа,
Мілиною —  глибочінь.

***
Воля $ квітка пречудова.

Там яскраво розцвіла,
Де земля полита кров`ю,

Вирвано коріння зла.
***

Нерозумний чоловік
Сам собі коротить вік,

Вперто нищить фавну й флору,
Сіє зло, насильство й горе.

***
Кожен хворий чоловік
Мріє про цілющий лік.

Не спроможна ще людина
Знищити недуг причини.

***
Люди гірші диких звірів.

Зуби скалить нагла сірість.
Животіє ледь наука.

Землю полонили круки.

***
Зла нема, щоб після нього

Не з`явилося добро.
Цикли, визначені Богом,

Нам закладені в ядро.
***

Люди — сотворіння хтиві.
Щоб не зник їх виду вивід,
Добір вибрав сексуальних
І прибрав моральні гальма.

***
Мчиться людство стрімголов,

Як ріка в безодню.
Без адреналіну кров —
Сонця піч без водню.

***
Вчений залишає слід
У статтях і книгах.

Час новий плекає плід,
Що навряд достигне.

***
Аскетизм душі і тіла — 

Рідкісних мутантів діло.
Як повернемось в печери, —

Закінчиться людства ера.
***

На Землі є пекло й рай.
Власну стежку вибирай.

Щоб пройти вогонь і воду,
Не зганьбивши славу роду.

***
Люди — вперті егоїсти:

Кожен хоче смачно їсти,
Дати тілу насолоду, —
Рештки кидає народу.

***
Тільки совісті мутанти

Виступають завше "анти"
Проти зла, брехні і зради, —

Їх карає кожна влада.
***

Зброя рухає прогрес.
З моря дна і до небес

Контролюють світ ракети, —
Смерть чатує на планеті

***
Совість рахітична, квола
Розум докором не коле.

Буйна пристрасть без контролю
Запроторить у недолю.

***
Перейшла Дніпро "Свобода".
Дух підносить людям Сходу

І борців єднає лави
Проти ворогів держави.

***
Гени визначають долі, —
Плугатар чи воїн в полі,

Вільний, раб, колаборант,
Чи загарбник$окупант.

***
Всемогутній Бог6коваль

Дав нам ДНК спіраль
І заклав мінливість генів,
Щоб були ми незнищенні.

Вересень6жовтень 2012 р.


