
Buka, Dr.Skacz (skit)
- Doktor Skacz, słucham?

- Witam Panie Skacz, mam wielki problem. Dzwonię do Pana, gdyż jest Pan moją ostatnią nadzieją. Słyszałem, że jest Pan najlepszy w swojej dziedzinie rzeczy proszę Pana

- Do rzeczy...

- Otóż mój problem zaczął nabierać niebezpiecznych rozmiarów i boję się, że niedługo eksploduję. Ja nie mogę tak dalej żyć, doktorze Skacz. Moje życie, to jeden wielki pozytyw. Dosłownie wszystko, ale to wszystko mi sie udaje. Jestem z piękną kobietą, którą kocham. Realizuje swoje pasje, które przynoszą mi dochody. Niczego mi nie brakuje. Kocham świat, kocham ludzi, kocham życie, poznałem, co to miłość, doznałem spełnienia. Po prostu wszystko jest w jak największym porządku. Prószę mi pomóc doktorze Skacz. Ja już nie mogę, boje sie, że jak tak dalej pójdzie to będę zmuszony przejść życie w harmonii. Doczekać spokojnej starości...

- Przede wszystkim. nie może Pan tak myśleć. Świat nie składa się z samych pozytywów, tak jak sie Panu wydaje. Jeżeli będzie Pan ciągle myślał pozytywnie o tym świecie i samym sobie, to niestety, ale grozi Panu bycie szczęśliwym, a tego chyba nikt z nas, by nie chciał, prawda? Na świecie naprawdę jest wiele zła i cierpienia, trzeba tylko je dostrzec. Życie naprawdę może być monotonne, przepełnione bólem i cierpieniem, trzeba tylko znaleźć te wartości głęboko w samym sobie. Musi Pan pamiętać - życie jest tylko jedno, to wielki dar i nie można zaprzepaścić go będąc szczęśliwym człowiekiem

- Ach, ma Pan wielką racje. Tylko jak to zrobić doktorze? Cóż ja mam począć w takiej sytuacji doktorze Skacz?

- Proszę Pana, musi Pan popełnić samobójstwo. To naprawdę jedyne wyjście z tej beznadziejnej sytuacji. Proszę Pana, musi Pan się zabić. Ot tak! I gwarantuję Panu, że Pańskie problemy rozwiążą się od razu

- Ach, dziękuję doktorze. To naprawdę wspaniała rada. Zrobię to jeszcze dzisiaj, Koniec ze szczęśliwym życiem. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Panu dziękuję!

- Zawsze do usług. Proszę polecić mnie znajomym i niech Pan pamięta. Każdy problem da się rozwiązać. Głowa w dół, życie nie jest takie piękne. Pozdrawiam!

- Dziękuje jeszcze raz, dziękuje!
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