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Якогось  дня 1999  року  двоє молодих  латвійських  поетів – Артур 
Пунте і Жорж Уаллік, на той час уже переможці одного літературно-
го конкурсу – сиділи в редакції офіціозного ризького літературно-
го журналу «Дауґава» і слухали, як літературний редактор у сірому 
костюмі радянського крою розносить вщент їхні вірші. «Здається, 
він не буде нас публікувати»,  – сказав один поет до іншого так, ніби 
редактора не було в кабінеті. «Схоже на те. То чого ми сидимо? Хо-
дімо вже», – відповів другий. Після цього поети встали і вийшли. 
Можливо, монотонне бубоніння тривало далі в порожньому кабі-
неті, доки редактор не помітив нарешті, що «молодої зміни» перед 
ним уже немає.
Це архетипна ситуація. Так само починалася нова література в усіх 
посттоталітарних країнах. Причому «встати і вийти» – це не просто 
вийти на вулицю. Хоч і цього могло б, власне кажучи, бути достатньо. 
Бо вулиця – це спонтанність і рух, жива діалектика. Але в кінці 90-х 
за стінами старих пострадянських творчих спілок і нудних літератур-
них журналів буяло геть інше життя: рекламна індустрія і мода, на-
півлегальні мистецькі галереї, різні простори творчого експерименту, 
нічні клуби і електронні масмедіа, які набирали розгону, ніби літак на 
злітній смузі; інтернет, який поступово починав перетворюватися із 
засобу комунікації на паралельну цифрову реальність, але ще сусідив 
з антенними телеприймачами і транзисторами на батарейках. Світ 
великих і ще не до кінця усвідомлених можливостей, який спокушав 
поєднувати все з усім, прокладати несподівані короткі маршрути, до-
кидати в казан усе нові інгредієнти. 
Тоді ж, наприкінці 1990-х, в одній з ризьких рекламних агенцій Ар-
тур Пунте знайомиться з поетом і фотографом Владіміром Свєтло-
вим; звідкись із-за скла екрана з’являється Сєрґєй Тімофєєв, який 
на той час працював на телебаченні ведучим програм про культуру, 
а поза тим був поетом і діджеєм. Із більш академічних сфер при-
ходить Сємьон Ханін (Алєксандр Заполь) – рафінований філолог, 
випускник Тартуського університету з його славетною семіотичною 
школою. «Нам вдалося розворушити літературну тусовку, – згадує 
Владімір Свєтлов, – перезнайомити її з візуальною та музичною. Зо-
крема, тому що ми самі почали робити перформанси, куди запро-
шували до участі і музикантів, і відеохудожників».

«Орбіта»: емансипація поезії
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Перший виступ ще безіменної поетичної групи мав посмак лег-
кої карнавальності та бунту проти того-таки пострадянсько-
го культурного істеблішменту: під час офіціозних Днів поезії 
в Дауґавпілсі, на які щороку приганяють школярів, п’ятеро пое-
тів влаштували веселий перформанс із парасольками, плакатами 
і театралізованим читанням вільних інтерпретацій класика лат-
війської літератури Яніса Райніса. 
Повтор цієї акції в Ризі під назвою «Найкоротше читання 1999-го» 
був доповнений ще й стьобом над культом медійної персони, 
що його принесли на східноєвропейські терени хвилі комерцій-
ного телебачення і шоу-бізнесу: поети нарочито поводилися як 
зірки (хоч були тоді ще майже нікому не відомими), припливли 
на річковому човні, щоб епатажно прочитати по одному вір-
шу, фотографуючи один одного, і гордо відпливли в таємничу 
далину, лишаючи ні з чим журналістів із камерами, які так і не 
встигли поставити своїх запитань.
Коли в 2000 році втілювалося перше колективне видання пое-
тичного угруповання – альманах «поезії, прози, публіцистики 
та фотографії», Сєрґєй Тімофєєв запропонував назвати його 
«Орбіта». Так отримала свою назву й сама поетична група, чи 
«текст-група», як воліють означувати її учасники.
Уже в цьому першому альманасі видно майже все те, чим є «Орбі-
та»: впевнена канва тексту, на яку накладається візуальне (у цьо-
му випадку – фотографія), і відважний, але водночас стильний 
дизайн. «Це не був суто літературний продукт», – згадує Артур 
Пунте. Візуальне, тактильне і вербальне існують тут у синтезі, що 
не означає, ніби кожен із цих елементів не міг би бути самодостат-
нім в іншому контексті. Але, ніби цього не досить, є ще четвертий 
елемент (так, fourth element), найбільш невловний, але, можли-
во, найважливіший, – це рух. Альманах здійснюється в динамі-
ці накладання текстуального і візуального в процесі сприйняття 
і, відповідно, є щоразу інакшим. Своєї кульмінації цей метод до-
сягнув у третьому альманасі «Орбіта» (2001), який творці назвали 
«монтажним столом». Кожна сторінка розділена тут на дві части-
ни: верхню, де надруковано фотографію, і нижню, де розміщено 
текст; ці дві частини розрізані й гортаються незалежно одна від 
одної – відповідно, існує величезна кількість можливих поєд-
нань зображення й тексту; двічі однаково розгорнути цей журнал 
практично неможливо.
«Нам завжди хотілося, щоб поезія припинила бути ізґоєм серед ін-
ших мистецтв, щоб вона взаємодіяла з ними на рівних. Адже най-
цікавіші речі народжуються, коли над ними працюють люди з різ-
ним бекґраундом», – сказав в одному інтерв’ю Сєрґєй Тімофєєв. 
Можливо, справді: «Орбіта» – це насамперед проєкт емансипації 
поезії, амбіційна спроба надати їй такої динамічності й чутливо-
сті, щоб вона почувалася своєю посеред надшвидкісної фабрики 
смислів, якою є сучасний світ, всередині вуличного потоку вели-
кої європейської метрополії; адже те, що вдається фотографії, ві-
деоарту, комп’ютерній графіці, електронній музиці, може робити 
й поезія, своїми засобами, але так само блискавично і точно.
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А проте синтетичні проєкти «Орбіти» – це не лише розширення 
можливостей поезії (вона може спонтанно і  безпомилково лови-
ти реальність, як ломографія; ставати її матеріальною часткою, як 
стріт-арт). Це й апґрейд візуального (воно отримує вербальний ви-
мір!), акустичного (воно може семантизуватися!). Все, що роблять 
поети «Орбіти» (кожен з яких є водночас діджеєм, звукорежисером, 
візуальним митцем, перформером, автором інсталяцій та просто-
рових об’єктів), потребує відкритості всіх чуттів, навіть коли перед 
нами – просто текст. Та навіть і   «просто» поетична книжка в їх-
ньому виконанні часто є своєрідним медіаоб’єктом і грає з нашими 
чуттями (зі слухом – як-от збірка «Stereo» Сєрґєя Тімофєєва, обкла-
динка якої має концентричні отвори і нагадує акустичний динамік; 
або з дотиком – як книжка Сємьона Ханіна «Но не тем» із незвич-
ною «волохатою» палітуркою, яка візуально нагадує молитовник).
За час свого понад двадцятирічного (а це дуже багато як на літе-
ратурну групу!) існування «Орбіта» видала більш як сорок пое-
тичних та прозових книжок, фото- і просто мистецьких альбомів 
і ще цілу купу іншої продукції; здійснила десятки виставок та ме-
діаперформансів, організувала свій фестиваль відеопоезії «Word 
in Motion» – і це далеко не повне портфоліо. Ядро їхнього експе-
рименту полягає не просто, як уже було сказано, в емансипації 
та ревіталізації поезії, а в її усамостійненні від покровительської 
фігури поета. 
Поезія починає звучати з анонімного динаміка, пошарпана радіо-
перешкодами, інкрустована втручаннями із сусідніх частот; стає 
частиною акустичного ландшафту сучасного (або недавнього, 
«лампового») світу: на цьому побудована інсталяція «Radiowall»1 

у формі стіни з десятками транзисторних радіоприймачів, на які 
передаються голоси поетів. Голос поета спотворюється, перестає 
йому належати, подекуди десемантизується, проходячи через ана-
логові або цифрові фільтри: так відбувається у перформативному 
читанні вірша Сємьона Ханіна «Своди её в сады» та у звуковій ін-
сталяції Артура Пунте «From Pulsation», де голос, записаний на ци-
фровий носій, трансформується за допомогою струни і гітарного 
звукознімача. Цю естетику переплетення аналогового і цифрового, 
яку Кіріл Кобрін за аналогією до стімпанку назвав «аналогпанком», 
доповнює взаємопроникнення технічного і людського, така собі 
переосмислена стара-нова біотехнологія; так, у перформансі «Енер-
гонезалежна поезія» четверо поетів, крутячи педалі велосипедів із 
простенькими динамо-машинками, фарами проєктують на стіну 
рядки віршів: сила людських м’язів за посередництва електричної 
лампочки викликає у світ слова.
Якщо голос поета і загалом його особа розпадаються, атомізують-
ся серед звучань і відображень, то вірш, навпаки, стає матеріаль-
ним, об’ємним, упевнено входить у світ речей і займає в ньому своє 
місце. Так відбувається в серії об’єктів Артура Пунте «Поезія в ін-
тер’єрі» та в проєкті Сємьона Ханіна «Тривимірна поезія», у якому 
1  Посилання на сторінку у Vimeo, де зібрані відеозаписи 
перформансів, відеопоезія та інші відеоматеріали, пов’язані з текст-
групою «Орбіта», ви знайдете за QR-кодом у кінці цього тексту.
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вірші проходять еволюцію від відеоробіт до виставкових об’єктів, 
щоб нарешті – ніби остаточно увільнивши від роботи людину з над-
мірною біологічністю її рук – стати видрукуваними на 3D-принтері 
просторовими брилами.
Але чи справді те, що робить «Орбіта», є «емансипацією» пое-
зії? Чи не навпаки? Може, так упевнено вивівши поезію на сцену, 
де вже запалювали публіку відеомитці та діджеї, «орбітівці» на-
справді узалежнили її від цих «милиць» звукового й візуально-
го, тобто зробили менш автономною, ніж раніше? Але, здається, 
тут усе складніше. Бо поезія «Орбіти» живе подвійним життям: 
публічним – серед мерехтіння проєкторів, шипіння динаміків 
і приватним – на білій сторінці, схожій на аскетичний інтер’єр, 
у якому присутня лише одна особа: той, хто читає. 
В «орбітівців» є збірки, запроєктовані як такі кімнати для неспішно-
го читання: позбавлені ілюстрацій, із підкреслено строгими обкла-
динками, вони спонукають зосередитися лише на тексті. Так, тексті. 
Текст є в усьому цьому поетичному експерименті альфою і омегою, 
хоч іноді можна випадково забути про це, піддавшись мерехтінню 
візуального, вібраціям радіохвиль. Текст – повсякчас присутній і ви-
могливий, як партитура. 
Якою ж є ця книжка – швидше публічною чи інтимною? Той факт, 
що це колекція вибраного поетичної групи, а не одного автора, 
вже робить її радше публічним проєктом, схожим на котрийсь із 
«орбітівських» перформансів. Але водночас хотілося зробити цю 
вибірку таким собі затишним чотирикімнатним помешканням, 
у кожному з приміщень якого можна було б усамітнитися з кон-
кретним автором, пропустити крізь себе галереї його образів і ро-
лей, жар чи прохолоду його уяви.
Добре, але чому саме «Орбіта»? Чому з усієї сучасної поезії Латвії 
обрано саме російськомовну групу, невже вона така репрезентатив-
на? І взагалі, чи латвійська вона?
Так, репрезентативна. І так, латвійська. «Орбіта» сьогодні – це один 
із найупізнаваніших у світі культурних брендів Латвії, до того ж не 
лише у сфері літератури, але й у сфері сучасного мистецтва (вар-
то згадати хоча б їхній проєкт «Два сонети з Лапути» у латвійській 
експозиції на Венеційській бієнале 2015 року). У країні, де мовне 
питання стоїть значно більш гостро і категорично, ніж в Україні, 
«орбітівці» не замикаються в російськомовному ґетто, вони дале-
кі від цього. Деякі з них – білінґвальні автори, в усіх є двомовні 
російсько-латвійські поетичні збірки (перекладачами виступили 
найяскравіші сучасні латвійськомовні поети), «орбітівці» часто 
читають свої тексти латвійською зі сцени. Як написав згадуваний 
вже Кіріл Кобрін, «„Орбіта” є прикладом ідеального існування не 
„поверх національних бар’єрів”, a взагалі без будь-яких кордонів». 
Якщо шукати сьогодні по-справжньому європейську, діалогічну, 
опозиційну до програмної закритості «русского мира» російсько-
мовну поезію, то вона – перед нами.
В Україні «Орбіта» – не такі вже й рідкісні гості. Ще з середини 
2000-х «орбітівці» часто приїжджають на різні українські літера-
турні події, виступають і поодинці, і зі своїми груповими мистець-



9
кими проєктами, збираючи численну зацікавлену авдиторію. І все 
ж, хоч як це дивно, книжкові видання в українських перекладах 
досі виходили лише в одного з поетів, Сємьона Ханіна; це збірки 
«Вплав» (2015, переклад Лева Грицюка та Альбіни Позднякової) 
і «Тобто» (2020, переклад Бориса Щавурського). Тому ця книжка, 
книжка-проєкт, книжка-об’єкт, книжка – чотирикімнатний про-
стір для поетичної медитації, просто мусила з’явитися.
Дякую всім поетам, учасникам текст-групи «Орбіта» – Артурові 
Пунте, Владіміру Свєтлову, Сєрґєю Тімофєєву та Сємьонові Хані-
ну – за їхню активну участь у роботі над цією збіркою, зокрема 
над її візуальним втіленням. Дякую видавцеві Василю Карп’юку та 
видавництву «Discursus» за енергійність і запал, завдяки яким від 
ідеї книжки до її реалізації минув рекордно короткий час. Дякую 
літературній платформі «Latvian Literature», без підтримки якої ця 
збірка не мала б шансів матеріалізуватися. Дякую учасницям групи 
VERBація Тані Родіоновій, Юлії Дідосі та Вероніці Ядусі, а також 
Василеві Лозинському, чиї переклади ввійшли до цієї колекції. Ок-
ремо – хоч і трагічно запізніло – хочу подякувати найактивнішому 
перекладачеві та амбасадорові творчості «Орбіти» в Україні Леву 
Грицюку, якого, на жаль, уже понад рік немає серед нас. Хай ця 
книжка буде даниною пам’яті йому.

Остап Сливинський
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Артур Пунте

Істерика №2: Новий рік! 

Л. З.

«Після того як вчителька розповіла нам про “зелене золото”.. 
я аж до випускних іспитів думав, що це такий окремий різновид 
коштовного металу, яким – виявляється – багата наша республіка.. 
водночас “чорне золото” у нас не добувають, а транспортують 
транзитом через порти..

Донедавна я вважав, що Міокард – це вчений, на честь якого 
назвали однойменний інфаркт.. За моєю версією пан Міокард 
міг пережити той самий інфаркт і першим в історії його зафіксувати.. 
Або ж, можливо, він ставив такий діагноз своїм пацієнтам.. тільки 
виявилось, що міокард пишеться з маленької літери і в перекладі 
з латини означає – буквально – “серцевий м’яз”..

Я довго не міг пов’язати Декарта з “Картезіанськими 
міркуваннями” Мераба Мамардашвілі. Адже в назві цієї книжки, 
виявляється, міститься прізвище французького філософа.. 
Декарту як аристократу за традицією належиться частка “де” 
(як, наприклад, д’Артаньяну), а якщо б він був із простолюду, то 
називався б просто Карт.. а ось артезіанська свердловина тут уже 
ні до чого..»  

У новому році
треба обов’язково купити у дім 
велику мапу світу, 
повісити її над ліжком
і розглядати на дозвіллі,
треба купити словники
й ілюстровані енциклопедії..
передплатити серйозні науково-популярні видання, 
грати в шахи..
відвідувати відкриті лекції в університеті..
треба якось розширювати світогляд,
тренувати пам’ять..
..буду читати перед сном,
буду дивитись пізнавальні телепрограми, 
буду вивчати мови..

«Та що там казати, якщо до 25 років я не лише писав неграмотно і не 
пам’ятав найважливіших історичних дат, забував імена легендарних 
особистостей, але й плутав ключицю та щиколотку, від чого герої 
прочитаних книг ставали у мене кульгавими, зламавши ключицю, 
і майже тонули, ледве ступивши у воду. 
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…досі я не знав, що для запису римських чисел можна використовувати 
великі латинські літери.. бо ж увесь час шукав – і не знаходив – на клавіатурі 
відповідні клавіші.. І що виявилося?!. велика латинська “І” – це 1, велика “V” – 
це 5, “X” – це десять.. і так далі, хлопці!.. але ж я здогадався про це самостійно! 

Раніше я думав, що платонічна любов – від слова плоть! А виявилось – Платон.. 
А ось селадон – це не назва ліків.. ..кінець початої борозни ховається за 
горизонтом: як і раніше, точно невідомо, що таке синкопа, аберація, плюмаж 
і палімпсест..» 

У новому році
треба обов’язково купити у дім 
велику мапу світу, 
повісити її над ліжком
і розглядати на дозвіллі,
треба купити словники
й ілюстровані енциклопедії..
передплатити серйозні науково-популярні видання, 
грати в шахи..
відвідувати відкриті лекції в університеті..
треба якось розширювати світогляд,
тренувати пам’ять..
..буду читати перед сном,
буду дивитись пізнавальні телепрограми, 
буду вивчати мови..
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рік часу

Д. П.

все що я можу зробити сьогодні увечері
припаркувати поруч із твоїм домом

серпень            цей запилюжений свій фургон із написом
фрукти тропічних країн
і пообіцяти що вранці перед роботою
обов’язково з’їздимо до моря
поки тримається така погода
але ж усе одно проспимо…
кажуть околиці згорять разом із літом

жовтень          і тоді дерево у нашому дворі – це каштан –
обгорілим краєчком десятого місяця
зріже до дідька міську вежу
і на це є певна прикмета:
бачиш листя вже котрий день
обертається зворотним боком
дереву таке зробити складніше

січень           ніж заручнику подати безпорадний знак
у країні де до них не ходять ні з порадою
ні з поміччю щоб не творити прецедент
ти розумієш обвуглені щербини
обвуглені щербини
цілу зиму у вікні

квітень           ось що буде потім…
але поки день освітлює
дві грані кожного дому
розкрию тобі причину своєї печалі:
цієї весни з живого друга
я гіпсову зняв маску
за що схоже покараний
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***

К. В.

Ніби й робив усе правильно: спав головою на схід,
вряди-годи їздив на Захід, про одруки повідомляв у редакцію,
холодним ножем зняв із себе всю ізоляцію,
на Кам’яному мосту стояв без рукавиць – слухав ванти,
прихилився до опор, молоточком простукував зв’язки,
щоб уникнути непорозумінь, зателефонував на станцію,
нагадав адміністрації: сьогодні по опівночі не забудьте
перевести стрілки (вокзального годинника) в напрямку вітрила, яке все ближче…

Сусіди свідчать: самою лише тримався
«силою спільної (з ким?) омани».
Крихітного натяку виявилося досить –
своє ім’я у списку помітив краєчком ока, вдарило й понесло.
Вдарило й понесло – швидше, ніж потяг з Единбурґа до Ґлазґо
(в цьому вузькому місці Британський острів можна перетнути двічі за день).
Обвели простим олівцем, звичайним порізався папером,
повівся, зізнайся, повівся – повівся й пошкодився, весь оббрехався,
ходиш мостами, повторюєшся, щоб якось тримати ритм.
Один-єдиний звук потонув у загальному гулі, а ти вже й злякався.
Це надбрівні дуги гудуть на морозі, (з наближенням потяга)
перегін передає вібрацію візерункові холодних конструкцій, ламкому металові…
Це щось у складі крові, що накопичилось із водопровідною водою:
прокидаєшся й годинами чекаєш, доки задзеленчить будильник,
мов тушка голуба у вентиляційній шахті. Простим перехожим
від дому відходиш, доки вистачає однієї зарядки.

На всіх мостах ледь пом’ятий,
на всіх мостах із шаленою швидкістю стоїш,
звичайним часом обвітрений, на всіх мостах.
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***

Поїзд розтягується вздовж горизонту
Будинки вишиковуються в лінію вулиці
Час кружляє циферблатом
Ліфт пронизує поверхи будинків
У батареях – вогонь першого вогнища
Хвилі котяться на берег вічно
Дорога намотує кілометри на вісь
Осінь повертається, як старе відчуття
Ти зовсім не змінилася за ці роки
І лише те, що діється з нами, спливає кудись униз, у вир 
забуття, де вже ніхто не стане шукати якихось старих 
повідомлень у чужій стрічці новин

2014
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***

Доріжка до його каменя на високій дюні
веде через прозорий сосновий ліс 
високий, прямий, що мерехтить сонцем у верхів’ях
і наче святкує тисячоліття відступу моря
але «ми тут скрадаємось, ніби навпомацки 
уночі в коридорах квартири 
із клеєм-пістолетом в руці, побоюючись наступити 
на покинуту іграшку 
що зображає фільтр порохотяга»
ось що це нагадує, кажеш ти 
а мені й сказати нічого
якийсь час ми тихо стоїмо над каменем із фотографією 
поки ти знову знаходиш потрібні слова
«А раз же ми цілувались із ним
після концерту». Що тут додати? 
«Можу підкинути назад»
Довго мовчки вести машину – це те, що я вмію.

2015
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Півторий поверх 

Стеля зі скосами 
так що випрямитися 
можна лише посередині
але лягти місця вистачить усім
все ж краще ніж у наметі
дах над головою
нагрівся за день так 
що дихати нічим
і вікон не відчинити
позабивані
ще з минулої зими
а проте комарі якось пробралися
незрозуміло і все-таки
ти чомусь погоджуєшся на цей варіант

2015
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Шосе

Якщо ти мешкаєш у містечку
що його більшість водіїв минаючи 
вважає лиш прикрою необхідністю 
скинути швидкість
а самі подорожні за день
переважають чисельністю
місцеве населення в кілька разів
то тобі має одразу бути ясно 
яким підозрілим здається
легковик у затінку
припаркований перед вантажівкою 
на вузькому узбіччі тунелю
прокладеного транзитним потоком 
у кронах дерев... 
що там під тентом
що за темними шибками 
другого ряду... 
може й нічого такого 
просто збіг

2015
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***

Т. Т.

У розрізі бачив людину у великому музеї.
Скажу: каліка – будь-хто, в кого тато є й мама,
тобто – кожен…
І потрібно б якихось засобів нам усім, 
яких, не знаю, якогось зілля…
Ми дивом живі усі, ми живі дивом, і випадково
життя продовжується. В мішку зі шкіри – все там на купу звалено…
Недарма серед нас вважають, мовляв, більший грішник той,
хто на в’єтнамському ринку вдягається, без смаку, харчується
не за Малаховим. Поставлять на карб усе:
кривий погляд, згадають провінційність,
і вже читали його вірші короткі в безлюдному залі.
На що зважитись?! І чи не краще лишитися вдома?
Чия порада: гортати тлумачний словник 
а чи сторінки іншого тому пилинками закладати?
Ось, знають усі, отці династій брали за дружин 
не людей, а країни з жіночим іменем. 
Іспанія… Шкода, не годиться – не на зріст вихід
таким, якими вимахали ми за віки. Але ось що дивно, 
то це вираз свободи на обличчях тих, 
кого за нелегальне поліція поверне нам з-за океану. 
Такого виразу я не хотів би побачити в дзеркалі…
От і виходить – якщо пальці розчепірити щосили, 
то падати все ж будеш, лиш повільніше-таки будеш падати.
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***

про що мовчать друзі
є така підозра
вони мене жаліють
не кажуть усієї правди 
бережуть, напевно,
а я либонь
геть зійшов нанівець 
тим часом
давно вже ходжу
всередині весь порожнистий 
та й з дірою в плечі
і відчуваю
став погляд
геть безстатевим
ще й пам’ятаю 
щось хруснуло усередині…
послухайте хлопці
якщо 
я щось бурмочу ще
таке наприклад:
«природа створює кола
а людина – квадрати» 
жестикулюю при цьому 
жваво то
ви відведіть мене вбік
друзі
налийте мені краще
зеленого чаю з жасмином…
вам також треба знати 
що нема мене отого 
нанівець зійшов бідака
але часом радіє
що за спиною в нього друзі..
про що вони мовчать
там за спиною
до чого готують
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***

М.

Якось покохала мене дівчина з вулиці Джохара Дудаєва
я уникав її працював багато і завжди мав відмовку що зайнятий

потім таки придивився до дівчини з вулиці Джохара Дудаєва
ми знайшли спільну мову і я працював натхненний нашим коханням

та довго так не могло тривати я покинув дівчину з вулиці Джохара Дудаєва
почав працювати багато щоб вона не надокучала своїм коханням

ні думаю якось недобре слід повернути дівчину з вулиці Джохара Дудаєва
але вона знайшла уже іншого довелось працювати багато щоб якось її забути

тепер ніби збираються перейменувати ту вулицю й може нарешті
все стане на свої місця і можна буде спокійно зайнятись своїми справами.


