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У художньому оформленні книжки 
використано фрагменти робіт: 
Альтбрехта Альтдофера,
Джованні Белліні, П'єро Делля Франческа, 
Сімоне Мартіні та Корреджо

Вихоплені секунди з годинника буття української нації...

Дрімучий язичницький дух Гуцульщини з її карнавальною некано- 
нічністю і диким, нехристиянським непрощенням гріха, спонтанним 
опришківством і неприспаною совістю, затятим норовом і розваж- 
ливою, майже біблійною, мудрістю — це її, Марії Матіос, батьків
щина і її нація, цс — наша нація.

Парадокс на парадоксі: пошук правди і навіть смерть для її нації — 
це земний Едем, а ошукане брехнею життя це happy nation тих, 
хто і не усвідомлює, що належить до нації.

Несподівані до оніміння розв’язки і динамічний сюжет, тонкий 
психологізм, поєднаний з розкішною мовою, — знайомий почерк 
Марії Матіос, яка наполягає, як і в попередній книзі: життя корот
ке, щоб казати «ні» — любові, совісті, честі і стражданню.

Усі права застережені. Переклади, відтворення або передача будь- 
якої частини цього видання у будь-якій формі та будь-яким 
способом категорично заборонені без письмової згоди Автора.
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Едем

Просили тато-мама...........................................
Балада про власні поминки..............................
Юр’яна і Довгопол ...........................................
Балада про вершника........................................
Вставайте, мамко..............................................
Альтернатива 1947 року...................................
Прощай мене.....................................................
...мамко...............................................................
Дванадцять службів..........................................
...Бо не знає ніхто..............................................
Не плачте за мною ніколи................................

Happy Nation

Анна-Марія .......................................................
«Гарант» гарантує лету ...................................
Признай свою дитину ......................................
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Тонкий психологізм у поєднанні з розкішною мовою 

динамічний сюжет і добре знання недавньої історії... Все це - 
знайомий почерк письменниці Марії Матіос, яка наполягає 
як і в попередній книзі: життя коротке, щоб казати «ні» — 
любові, совісті, честі і стражданню.
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