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Іхаш собі кус вистрашений без Міхаловіце, перше село по 
колишній росийскій стороні, оглядаш реклами Заїзду 
Косинєр, думаш собі – недалеко Рацлавиці, го, го, місце 
пам’яти, може варто заїхати, видіти, николи, думаш, не 
бив єс в Рацлавицях, а то претіж недалеко Сімки, а Сімку 
єс з’їхав на вшитки сторони, рази мільйони, в сумі, як ся 
добрі задумати, то власні Сімка, нич інчого, то твоя 
батьківщина. Ани Варшава, в котрій якисий час єс жив, ани 
Краків, до котрого єс втюк, жеби сховатися од Польщи,      
і в котрім тепер жиєш, ани Радом, в котрим єс ся вродив – 
ани єдно з тих місць не є твойом правдивом батьківщином, 
твойом батьківщином є простір медже тима місцями. Сімка.

Сімка то твоя батьківщина.
Най інчи си іхают де можут, де хочут, до Відня, 

Парижа, Лондину, а тис зо Сімки, і нич тому не вдієш. 
Боже мій, то з перспективи той дурацкой дороги смотриш на 
світ. З перспективи того дурацкого безкінечного асфальту. 
А і так добрі, же асфальту, мо претіж могло бити гірше. 
Бо асфальт є на тій ту і так од недавна. Аж комуністи 
виасфальтували ти батьківщину.

Так, кусцьок їздив єс по світі, дакус видів, єс 
вкінци редактором того дурного сайту Swiatpol.pl, там 
займуєшся політичнима справами і часом трафилася дака 
делегацийка, головні – бо тим ся займуєш найбільше –     
в польскє сусідство, до Чехів, в Україну, на Балкани,    
в Румунію, часом даки Німці, часом дака Брукселька чи 
Штразбуржок, відомо, patria maior, Брукселька як наша 
друга Варшава, лем же нихто тому не вірит, бо як         
з польской перспективи увірити в столичніст Брукселі, но 
як. В каждім будь разі – ти не годен прийняти іншой 
перспективи, як тота сімкова, хоц єс пробував.  



Іхаш на приклад до таких Чехів, сідаш си в барі, приходит 
кельнер, просиш в нього пиво, бесідуєш «prosim pivo»     
і прібуєш надати тому «prosim pivo» ческий акцент, но, 
може акцент, котрий здає ти ся, же є ческим, дістаєш тото 
пиво, смотриш, чи нихто не видит і перевіряш, чи піни    
в нім направду на два пальці, зас смотриш, чи нихто не 
видит, і кладеш на піні п'ятикоронівку і позерашся, чи 
піна напевно ю тримат, пізніше кусціся ґилташ, підпаляш 
«petrę nebo spartę», роззерашся по тих гоббіцких ґамбах, 
што їх всядиль повно і уявляш си, як то такий чех може 
смотріти на світ. Як видно світ з той маціцькой, ческой 
долинки.

З єдной сторони Німці, одкаль пришли шитки культурови 
еталони і вшитки форми, бо лем бортак не видит, же Чехи 
дакой виглядают як примітивнійши і меньш субтельни Німці. 
Ниже Австрія, котра служит Чехам до поправляня си 
настрою, бо то тіж Німці, лем дакус барже людзки і під 
руком, бо в сумі виглядают так само як Чехи, а можливе, 
же і кус гірше. На сході Словаки, котри тіж служат Чехам 
до підношиня свого ego, бо то — в сумі - кус таки чески 
Всхідни Креси, місце - як то ся радит — цивілізацийной 
оранини, і хоц Чехи для Словаків ласкави, ґу ним витігают 
братню руку, то і так ставлятся до Словаків в подібний 
спосіб як Польща до України, то значит «ми зме вас, 
братя, витягнули з варварства, то ходте гев тепер, ґамбці 
дайте, вкажте но свою вдячніст, но кланяйтеся».
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