
*przy drzwiach* 

POLAK 

Czy u was na Ukrainie dzieje się tak samo jak tutaj? 

 UKRAINIEC 

U nas gorzej, bo krew się leje… 

 POLAK 

Krew? 

 UKRAINIEC 

Nie tylko na polu bitwy, ale też przez sytuację w kraju.  

Wszyscy tam cierpimy przez nieudolne rządy. Uciekają wszyscy z kraju! 

 *przy stoliku* 

 POLITYK 

Jak wam się podobało na obiedzie? 

Picie i jedzenie takie dobre! Bogate! 

 EUROPOLITYK 

Tam w Brukseli mają większe luksusy! 

Tutaj tylko woda i suche kabanosy!  

A tam, gdzie przebywam na co dzień – w Brukseli – stoły dziczyzną i winem się ścieli. 

 WYTWORNA DAMA 

 *z angielskim akcentem* 

Od time jak Pan wyjechał to Belgium, w naszą stronę skierowane są same bad words… 

 LEWAK 

Wy tylko o luksusach, przyjemnościach mówicie… 

A czy o sprawach mniejszości myślicie? 

 KONSERWATYSTA 

 *oburzony* 

O czym ty mówisz!  

Zajmijmy się lepiej sprawą rodzin w tym kraju! 

  



 GENTELMEN 

 *po angielsku* 

Okay, why are you so interested in such a small-ranged things? 

Maybe we should talk about hot topics? 

 WYTWORNA DAMA 

Yes! Maybe porozmawiajmy about nowy sezon w Top Model! 

 KRYTYK LITERACKI 

Dlaczego takie puste tematy przychodzą wam do głowy? 

Najważniejszą sprawą jest teraz Nobel zdobyty przez wybitną pisarkę, samą… 

 WYTWORNA DAMA 

Czy ty think, że mój program jest not important for polska młodzież? 

 LEWAK 

Moim zdaniem prawdziwym hot tematem jest marsz równości. 

 WYTWORNA DAMA 

Oh my God! Yes, słyszałam about it. To jest very important! 

 KONSERWATYSTA 

Przepraszam bardzo, chyba nie mówicie poważnie. 

Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ci wszyscy (tfu) lewacy celowo i świadomie uczą dzieci 

homoseksualizmu i właśnie dlatego Europa umiera! 

 *wchodzi duch* 

 DUCH 

Dlaczego naród ten tak podzielony? 

Złączmy się i myślmy jako jedność! Takie sprawy brudne wyciągacie, 

a w głowie nic nie macie… Przykro się patrzy jaki wzór młodzieży dajecie. 

 *wszyscy oszołomieni* 
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