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Нова збірка Марії Шунь «ООН», що склада
ється із чотирьох циклів поезій, а саме «ООН», 
«Морський вуз», «Перениця» і «Вододендрон», 
ніби замикає собою коло всіх її поперед-
ніх книг із американського періоду твор-
чості, починаючи із 1995 еміґраційного року,
(«Верлібріарій. Абетка», К. «Факт», 2006 р.,
«Бoрохно і порохнo», Л., «ЗУКЦ», 2006 р., 
«Водокач», К., «Просвіта», 2007 р. та «Біяс», 
К., вво Жупанського, 2008 р.)

Це коло книг – реальне життя між трикутни-
ками НьюЙорк–Київ–Львів та Львів–Київ–
НьюЙорк.Нові враження, нові люди в Новому 
світі і незмінно стара природа Старого та 
Нового світів, і незмінна потреба людини 
приводити в порядок безбожно поруйновану нею 
ж Вічну Божественну Природу.Розчищувати свої 
старі сліди і випростувати свої знання про 
стару викривлену історію... Особливо історію 
Львова...



ЦиКЛ «O O H»

Оці два найдавніші посли-купці 
чи дипломати відчиняють нам світ в 
ООН (Організацію Об'єднаних Націй). 
Цікаво, що «скіфи» англійською мовою 
«sci-fi» (сай-фай) — «science fiction» 
oзначає телеканал фантастики…
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ЗЕМЛЯ

люди накачали її собою
наче губи ботоксом
досвітками та вляганнями

вона ж носить їх
за своїм поясом часовим
ключі роздаючи їм
під лелеку готельного

вона у квітковій піжамі
готелями не вилазить
із зелені
нагістю із купалень

затиснувши її між своїми губами
турист
по дорозі у вечір заїде у МАК
розпаркує валізи
з квартирними кресленнями
по свій кут і овал
та обломить пунктир
об той бік де побічне
на лінійку вже ліпиться

витрусить чижа
із кори головного мозку
а потім  двері
уже надбіглі
у пуховий сон пропустять
того чижа
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пожене він той пух
там де МАКар телят пасе

поміж гаражем для них
та кульбабою – фабрикою
подушок

земля вкладається
поруч із ним
на нову подушку
опісля квіткової купелі

а світ МАКаренковий
чотири воли пасе
край дверей
туристичного креслення
уздовж
її тіла
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ДЕРЕВНІ ПАРАЛЕЛЬКИ

 гальваніка дерев
 виліплює наперсток
 жінкишовкопряди
 насилюють весь індокитай
 повздовж гайвеїв
 усміхнених американських міст

 вони
 почеплюють місяць рогатий
 на шапкусилянку
 щонайкращого вершникамолодика
 із набіглих щитків доріг
 – з пачкою Мальборо у руках

 житні ворожки долю
 колують дівам
 із небесними голограмами на чолах
 на вид Мальборомолодика

 падає птахпустовіт
 в ноги дівицідзвіниці– 
 сідай на мої крила
 повезу
 а та
 його сріблом у пупок вкручує
 та татуює себе півмісяцем
 – місцеві ковбойки
 вперто ведуть авта

 бога увінчано
 із навпіль
 колосяться статуї
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 роджениць
 на новий хліб і сіль
 сміятися гортанно
 як весь орієнт
 на новий виднівок на новий світ
 зпід деревних шат
 і Pizzahuts


