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opuszczania grajdołu oraz walką o wykształcenie, pracę, sukces reprodukcyjny i
awans społeczny.
1. Nie będziesz oglądał nic poza „Trwam", czytał nic poza „Naszym Dziennikiem" i słuchał
nic poza „Radiem Maryja", bo wszystko jest w rękach żydów, komunistów i masonów.
2. Pamiętaj, że jesteś kupą łajna i siedliskiem zgnilizny a księży należy całować po
rękach.
3. Pamiętaj, aby wpłacać kasę na konta złotówkowe, dolarowe, eurowe, funtowe i
jenowe.
4. Precz z nauką! Niech żyje religia!
5. Precz z geniuszami! Niech żyją prymitywy!
6. Precz z tolerancją! Niech żyje eksterminacja!
7. Precz z niezależnością! Niech żyje podporządkowanie!
8. Precz z kobiecością! Niech żyją zakonnice!
9. Precz z przyjemnością! Niech żyje cierpienie!
10. Precz z życiem!!! Niech żyje śmierć!!!
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