
Шизофренія сучасного мислячого українця 
 

1. Хабарі і корупція – це найстрашніше… Хто дає?! Я даю? Та хіба то хабар? У неї 
ж зарплатня – копійки. 

2. Європа погано знає Україну… У них там у Брюсселі в Голландії (чи це 
Нідерланди? ні, все-таки, Голландія) не знають, де географічний центр Європи. 

3. В парламенті зібрались невігласи і бандити… Хто вибирав дебільний парламент?! 
Я вибирав? Нічого я не вибирав. Ні з кого ж вибирати. Я нічого не вирішую. 

4. Всіх крадіїв – в тюрму… Хто краде?! Я краду? В конвертах зарплатня? То шеф 
так дає. 

5. Пенсія буде пристойною коли країна потом і кров'ю заробить гроші… Хто не 
платить в пенсійний фонд?! Я не плачу? А що ж я, сам з конверту понесу гроші в 
фонд? 

6. Свобода слова – невід'ємна  частина демократії… Хто за комітет по моралі?! Я за 
комітет? Дак а що ж тут розплодилося: порнографія, секс-шопи, вживають 
нецензурну лексику. Хто лається? Хто, блядь, лається?! То я так розмовляю. 

7. Приватна власність мусить бути недоторканою… Хто проти казино?! Я проти? 
Дак а подивіться на цих потвор! І правильно зробили, що позакривали. Нє фіг. 

8. Украинский язык должен быть единственным государственным. 

9. Українці звикли до виборчого гетьманства, а не до царя… Хто про слабкого 
президента?! Я про слабкого? Так. Сильна рука потрібна. 

10. Країни НАТО почуваються в безпеці… Хто казав про нейтралітет?! Я казав? Дак 
а що, хіба Україна сама себе не захистить? 

11. Під нацією треба розуміти громадянське суспільство, а не етнічне походження… 
Хто казав чорножопий?! Я казав? Бо понаїхало тут… 

12. Бюрократія – це смерть демократії… Хто вимагав 10 довідок?! Я вимагав? А як 
щось не так, відповідати мені, чи як? 

13. Пам'ятники тоталітаризму треба знищити… Хто казав дурість розбивати носа 
Леніну?! Я казав? А що я вам, донкіхот, воювати каменюки! 

14. Зрівнялівка несумісна з модерним суспільством… Хто заздрить олігархам?! Я 
заздрю? Бо забуріли, бач, вщент. 

15. Про голодомор мусить почути весь світ… Хто нарікав на пам'ятник голодомору?! 
Я нарікав? Бо це ж треба було такі гроші викинути! Та на ці гроші… 

16. В країні мусить бути досягнутий певний ступінь взаємодовіри… Хто казав, 
президент такий же продажний як і всі?! Я казав? Бо там нагорі крадуть виключно 
всі, по визначенню. Інакше бути не може. 

17. Країна, яка не знає своєї історії, не має майбутнього… Хто казав, задрали 
минулим?! Я казав? Бо людям жити хочеться зараз. 

18. Толерантне суспільство – ознака його розвиненості… Хто назвав гомиків 
підарасами?! Я назвав? А шо, не підараси?! 

19. Людина не має бути рабом, навіть божим… А є. 


