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Janusz y Pablito se divierten
(Janusz i Pablito się bawią)

 



Pablito: ¡Vaya ambientazo!
Pablito: Ale atmosfera!
 
Janusz: Aquí solo hay hombres. No veo ninguna mujer.
Janusz: Tutaj są sami mężczyźni. Nie widzę żadnych kobiet.

Pablito: Es un bar gay.
Pablito: Bo to jest bar dla homoseksualistów.

Janusz: ¿Qué?
Janusz: Co?

Pablito: No te hagas el tonto. Sé que te cuesta salir del armario, pero está claro 
que te molan los muchachos.
Pablito: Nie udawaj głupiego. Wiem, że ciężko jest Ci się przyznać, że jesteś osobą
homoseksualną, ale widać, że podobają Ci się chłopcy.

Janusz: ¡Cómo te atreves a decir semejantes bobadas! Tengo pareja. 
Me gustan las mujeres. 
Janusz: Jakim prawem mówisz takie głupoty! Mam narzeczoną. Lubię kobiety.

Pablito: No soy retrasado, Janusz. Esos pantalones de flores, esa mirada tan 
penetrante… se te ve el plumero. Además, te digo… ¡eres un bombón!
Pablito: Nie jestem opóźniony w rozwoju Janusz. Te spodnie w kwiaty, Twoje spojrzenie…
widać Twoje prawdziwe intencje. I powiem Ci… ale z ciebie ciacho!

Janusz: ¡Esto es el colmo! Me voy a cabrear si no me llevas a casa enseguida.
Janusz: To jest szczyt wszystkiego! Naprawdę się wkurzę jak natychmiast mnie 
nie zabierzesz do domu.

Pablito: ¡Cálmate! No te voy a violar, pero la noche es larga y yo estoy abierto a todo.
Pablito: Uspokój się. Nie zgwałcę Cię, ale noc jest długa a ja jestem otwarty na wszystko.

Janusz: Deja de tocar mi pierna. 
Janusz: Przestań dotykać moją nogę.



WSKAZÓWKI 

1. Salir del armario 

To wyrażenie oznacza dosłownie: wyjść z szafy. Przetłumaczymy je
jako wyjawić swoją orientację seksualną czyli przyznać się 
publicznie do bycia gejem lub lesbijką. Używamy tego wyrażenia 
tylko i wyłącznie w takim kontekście! 

A: Juan ha salido del armario.
(Juan wyjawił, że jest gejem.)

B: María ha salido del armario.
(María wyjawiła, że jest lesbijką.)

2. Ser un pibón/bombón

Czyli być niezłą laską/ciachem. Tych słów możemy używać zarówno
do kobiety jak i mężczyzny.

A: Javier es un pibón/bombón.
(Z Javiera jest niezłe ciacho.)

B: María es un pibón/bombón.
(María to niezła laska.)

3. Se te ve el plumero

Tego wyrażenia używamy kiedy chcemy powiedzieć, że 
przejrzeliśmy kogoś i znamy jego prawdziwe intencje. 
 
A: No me vengas con chorradas, se te ve el plumero.
(Nie mów mi głupot, wiem w co grasz/jakie są Twoje intencje.)

B: Van de majos, pero se les ve el plumero.
(Udają sympatycznych, ale wiadomo jacy są naprawdę.)
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3.3 RODZIAŁ 3: TEST 3 Imię:

1. Uderzę Cię w policzek/
spoliczkuję Cię

A Es la hostia

B Vamos de marcha

C Te voy a dar un
guantazo

D Están tonteando

2. Wychodzimy na imprezę

A Es la hostia

B Están tonteando

C Ya verás

D Vamos de marcha

3. Jest zajebisty

A Están tonteando

B Es la hostia

C Vamos de marcha

D Te voy a dar un
guantazo

4. Flirtują ze sobą

A Vamos de marcha

B Es la hostia

C Te voy a dar un
guantazo

D Están tonteando

5. Nachlał się

A Se bebió hasta el
agua de los
floreros 

B Están tonteando

C Vamos de marcha

D Te voy a dar un
guantazo

6. Zobaczysz

A Es la hostia

B Vamos de marcha

C Se bebió hasta el
agua de los
floreros 

D Ya verás
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