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A propos OŚWIADCZEŃ… 

 

 

 

Zasada jest prosta zawsze taka sama (jedyna istniejąca) 

 – oczywista. 

 

Słuszna i prawdziwa 100% ZAWSZE I GDZIEKOLWIEK. 

 

 Innych zasad a propos oświadczeń oraz wyjątków a propos 

oświadczeń - nie ma. 

 

AmenDS`. 

 

 

 

 

Oto: 
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„Kto Oświadcza – musi się tłumaczyć. 

Reszta ma wolne…” 

 

Koniec zasady. 

 

Oczywiste… aż do końca… aż będzie zrozumiane… potem 

zobaczone i zweryfikowane… czyli aż do Końca… oczywiste… 

 

 

 

Przykłady: 

 

Świadek: 
  
Wiedźma gruba płaskostopa jak kaczka powolna z włosami jak Lalka… jak 
kretyńska lalka… zaokrąglone włosy jakby kręciła je szczotką przed Lustrem 
codziennie i gadała sama ze sobą modlitwy śmierci jakieś - jak psychiczne 
dziecko z horroru… czarownica… wychodzi z domu TYLKO NA ŻER – 3 razy w 
miesiącu maksymalnie… siedzi w domu i modli się… ma swój świat… nikt nie wie, 
że w ogóle tu mieszka… od LAT… obserwuje okolicę… i plotkuje… zawsze ‘dziwne 
rzeczy’ – jak nawiedzona – strach ją zobaczyć… jak czarownica morderczyni z 
filmu… może czaruje wahadełkiem albo lustrem? Hm… straszne…  
 

Świadek zeznaje: 

 

1. 
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- Moja córka ma schizofrenię. Jest Ciężko chora. 

- Zapraszamy Panią na leczenie. Będzie psychoterapia. Opowie 

Pani. 2 tygodnie na początek. Obowiązkowa. Nakazowa. 

Sądowa. Natychmiastowa. Bez zgody. Zapraszamy… 

 

2. 

- Ten Pan jest chory… 

- Proszę opowiedzieć… 

- No więc tak… 

 

[..] 

- Skierowanie na psychoterapię i zgłoszenie do 

prokuratury za fałszywe oświadczenia bez 

dowodów… zeznania w prokuraturze oraz w 

przychodni lekarskiej na psychoterapii… 

Zapraszamy… ‘Po co Pani opowiada debilizmy? 25 lat 

pozbawienia wolności za fałszywe i bezpodstawne 

oświadczenia, kłócenie się z osobą, którą Pani męczy 

opowieściami… nagabywanie, nalegania, kłamstwa i 

plotkowanie oraz rozpowszechnianie fałszywych 

informacji. Grzywna 4x średnia krajowa pensja 

jednorazowo na konto osoby obmawianej. Wyrok 

natychmiastowy. I pouczenie: ‘nie można opowiadać 

głupot. Grozi wizienie i kara oraz leczenie 

psychiatryczne za opowiadanie ‘bo ktoś lubi’… 

tłumaczenia i uzasadnienia pozostałe => na 

psychoterapii w zakładzie oraz na przesłuchaniach. 

Zapraszamy do radiowozu… ma Pani dowód osobisty 

przy sobie? Nie szkodzi… proszę wsiadać…] 
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AmenDS`. 

 

[wysłuchiwanie opowieści to ciężka praca – TRZEBA PŁACIĆ 

SŁUCHAJĄCYM… oczywiste… od tego są psychoterapeuci i lekarze oraz 

prokuratury] 

 

3.  

- Ten Pan jest złodziejem. 

- Proszę zgłosić do prokuratury lub na komendę i opowiedzieć. 

 

4. 

- Ta Pani jest nienormalna! 

- Pani ma wybuchy emocji? Pani jest kretynem? 

- Słucham!? 

- Zapraszamy do radiowozu. Za chwilę będzie karetka. 

Podwiezie Panią do zakładu – będzie psychoterapia… 

- Dla mnie!? To ta Pani jest nienormalna a nie ja! Czy Pan 

widział i słyszał, żeby… 

- Pani za bardzo krzyczy. I obmawia Pani inne osoby niż siebie 

samą. Nie ma Pani zajęcia? Pani wygląda i zachowuje się jak 

niebezpieczna dla otoczenia. Pani zawsze tak krzyczy na ludzi? 

Pani chce mnie zabić, czy zastraszyć krzykiem? 

- Jestem na rencie. Mogę zajmować się czym chcę. Mam dużo 

czasu, ale kto by pomyślał, żeby… 
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- Zapraszamy do radiowozu, opowie Pani lekarzowi… 

[hospitalizacja]. 

 

5. 

[..]. 

 

TBC. 

 

- No bo ja nie lubię, jak ktoś… 

- A ja nie lubię, jak ktoś mi mówię, że nie lubi, jak ktoś… coś 

tam… gówno… zapraszamy do radiowozu.  

- Słucham!? 

- Nie lubię, jak ktoś mi mówi, że cos lubi albo nie lubi. Gówno 

mnie to obsmradza, jak ktoś mi mówi że cos lubi albo nie. Mam 

rzygać? O to chodzi? 

- Ja chciałam się tylko poskarżyć, że… 

- Pani ma rodziców? 

- No wie Pan co. 

- Tak. Zaraz na Panią rzygnę… 

- No ja to zgłoszę zaraz do prokuratury! 

- Proszę pokazać ręce. Pani ma schizofrenię krzykliwą? Który 

mamy dzień dzisiaj? 

- W tym stresie zapomniałam. 
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- Hospitalizacja. Zapraszamy do radiowozu… 

- Nie… jak to? Za co? 

- Za rzygi… 

 

[odjazd] 

- Resztę opowie Pani w zakładzie… 

- Jakim zakładzie? Jakie rzygi!? CO Pan do mnie mówi w ogóle? 

- Pani ma dziwną twarz… 

- Nie podoba się Panu moja twarz? To obrażające. Ja to muszę 

gdzieś zgłosić! Pan jest Policjantem? I takie rzeczy opowiada 

na balkonie codziennie rano wieczór we dnie w nocy…  

- Pani potrzebuje pomocy lekarskiej? 

- Nie ja, tylko ten Pan. 

- Jaki Pan. Zna Pani tego Pana? 

- Jakiego Pana!? Ach, tak. Przepraszam… ten, co przyszłam 

naskarżyć, że krzyczy o Żydach i beka… 

- Nie wiem. Skąd mogę wiedzieć. To Pani przyszła naskarżyć. 

- Ja? 

- A kto? Pani pies? Pani ma psa? 

- Psa? Ja? A co to ma do rzeczy? 

- Lubi Pani koty? 

- Koty? 
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- Pani się czesze? 

- Czesze? Pan patrzy na moje włosy!? Ja tu przyszłam złożyć 

zawiadomienie o popełnieniu albo popełnianiu notorycznie 

przestępstw wykrzykiwania nienawiści rasowej do żydów i 

religijnych. Ten Pan ich zjada… i jeszcze do tego beka. Mówi, że 

czeka na pieniądze od tych zasrańców. Mówi, że są robakami i 

jak mu nie oddaja pieniędzy, to on ich zjada. Jak smok. 

- Smok? 

- No gdyby Pan słyszał w dzień albo w nocy. Bez znaczenia. 

Tnie ich żyletkami i beka i łyka… jak jakiś potwór normalnie. 

Nie daje w tym bloku spać ani żyć. Codziennie to samo… jakby 

zbzikował. Zjada ludzi. Mówi, ż Żydami… i robakami… 

- I oni mu smakują?... Pani zna się na czarach? 

- Nie chciałabym opowiadać… znam się na tym i owym… trochę 

studiowałam czarna magię… kiedyś… z zainteresowania na 

rencie… mam dużo czasu… ale to nie wpływa… nie o to chodzi. 

Ja się boję, Pani Policjancie… bo On naprawdę chyba ich zjada… 

mówi, że jak nie ma pieniędzy, to musi i tak jeść… no i to 

strasznie słychać. Jak jakiś horror. Pół Żoliborza się już boi 

tego Pana… ma szarą flanelową koszulę… zawiniętą na łokcie… 

jak faszysta jakiś… tak wygląda… może i przystojny, ale to 

tylko gorzej… jak faszysta… ma długie włosy… jak szatan… i 

czarne dżinsy i buty wojskowe… i chodzi spokojnie, jak gdyby 

nigdy nic… jak ich zje… 

- Naprawdę? A Pani uważa, że Szatan ma długie włosy? Pani 

wierzy w Szatana? 

- Co? Słucham, znaczy się? To nie o szatana chodzi, tylko o 

porównanie… 

- Chodzi Pani o to, że ten Pan wygląda jak szatan. 

- Niezupełnie o to… 



Strona 8 z 10 

 

 

- A o co? 

- O jego zachowanie i chód i postawę i wygląd… ogólnie.. jak … 

no po prostu… strach, że tacy udzie istnieją na Ziemi w ogóle… 

- Ale w jakim sensie? To jakiś morderca? 

- Nie wiem, drogi Panie… 

- Ja nie jestem na sprzedaż. Nie wyceniam się… mamunia też 

mnie nie ceni… po co Pani mówi ‘drogi’? 

- Boże święty, nie o to chodzi… Pan chyba nie rozumie, co ja do 

pana mówię, albo próbuje ze mnie zrobić idiotkę, no za 

przeproszeniem, naprawdę… no bo już nie wiem, jak mam 

mówić… 

- Mogłaby Pani opowiedzieć, o co chodzi? Z czym Pani 

przyszła? O co Pani chodzi? Czego lub kogo ma dotyczyć 

zgłoszenie? O co chodzi? Bo o szatanie to w szpitalu – u lekarza 

raczej. My nie przyjmujemy zgłoszeń o istotach 

nadprzyrodzonych. 

- No proszę pana Policjanta… naprawdę. Bo zaczyna się to 

robić groteskowe. Czy ja wyglądam na nienormalną, albo na 

czarownicę? O co Panu chodzi? Czy mówię niezrozumiale? 

- Pani ma jakieś zgłoszenie? 

- Ojej… to mam zacząć od początku? 

- Bardzo proszę… 

- No dobrze. NO więc tak… to ten Pan, co krzyczy na Żoliborzu i 

wygląda jak Szatan… 

- Znowu o Szatanie? Czy mam wezwać karetkę pogotowia, żeby 

panią odwieziono na leczenie? Potrafi Pani wrócić 
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samodzielnie do domu, czy mam zadzwonić po karetkę? Da 

Pani radę sama? 

- Ale ja nie jestem chora! To ten Pan! 

- Jaki Pan? Czy może Pani opowiedzieć. 

- Ten Szatan, co mówię…. 

- No tak… 

 

[999]. 

 [..]. 

 

CDN. 

 

Warszawa, dn. 07.09.2013 r. 

Godz.: 00:32CET. 

 

HorrorNight11-th…  

DS.`.PL.EU.SEP.07.2013T00:32CET. 

 

- Piszczy, jakby ją palili kwasem… jak dzika jakaś… jak 

karaluch… przerażający pisk ma… jakby się bała 

krzyża… jak szatan… jakby ją miało poparzyć… 

krzywi się i ssssyczy… 
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[..]. 

 

TBC. 

 

Aktualności i wydarzenia - Serwis Film Smaku Books (c) 2010 r. Dariusz 
Smakulski  
 
 

 
 
 
film.smakubooks.com 
 
 
Wysokiej jakości produkty i usługi, 
wszystkie informacje o firmie 
i możliwościach zakupu. 

 

DS.`. 

PL.EU. 

https://film.smakubooks.com/news-and-events/
https://film.smakubooks.com/news-and-events/
http://film.smakubooks.com/
https://film.smakubooks.com/news-and-events/

