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Wstęp
Dzień dobry, kochani! Z tej strony Zenon 'zenfil' Filus. Przedstawiam Wam tę skromną
publikację ze zbiorem cytatów z sieci. Jak nazwa wskazuje, zbiór ograniczyłem do cytatów
dostępnych bezpośrednio lub pośrednio on-line w formie pisanej, rysowanej, animowanej lub
mówionej, a wszystko to zebrałem na przestrzeni kilku miesięcy w roku 2013. Znajdziecie tu
wypowiedzi youtuberów, myśli wyciągnięte z anime, filmów, gier, książek, blogów i artykułów.
O ile to możliwe, do każdego cytatu dołączam jak największą ilość szczegółów dotyczących jego
źródła. Część cytatów może cierpieć na pomniejsze braki źródłowe, gdyż odtworzyłem je z pamięci,
zapominając skąd dokładnie dany cytat pochodzi.
Skąd wziął się pomysł na tę publikację? Z nudów, z nadmiaru wolnego czasu, być może
kreatywności, chęci podzielenia się czymś ze światem i naiwnością, że nie spotka się przy tym fali
hejtu i trollingu. Jednak główny powód leży troszeczkę dalej – od kilku lat zamiast tradycyjnych
statusów w komunikatorach używam cytatów. Patrząc wstecz, żałuję, że nie spisywałem ich od
samego początku. Lista wydłużyłaby się o kilkaset pozycji.
Nie chciałbym, aby owe cytaty były brane śmiertelnie poważnie. Kilka z nich to ciekawe
zwroty do przemyślenia, pozostałe są zabawne. Nie zamieszczam tu wypowiedzi obraźliwych,
dyskryminujących, gdyż takich generalnie nie popieram. Odcinając się od oceanu hejtu w Internecie
i zasady „Nieważne, jak o tobie mówią, byleby mówili” chcę podzielić się czymś ciekawym,
jednocześnie zachowując przy tym jakiś poziom przyzwoitości.
Zdaję sobie sprawę, że poniżej mogą się zdarzyć drobne pomyłki/literówki i z każdą korektą
mógłbym znajdować ich coraz więcej i więcej, ale uważam, że obecna forma jest o wiele bardziej
dopracowana niż większość gier w wersji 1.0 i nadaje się do pokazania światu.
Chciałbym dodać, że nie chcę nikogo promować. Proporcje cytatów zaczerpniętych od tego
czy innego autora nie zależą od jego popularności, ilości łapek w górę na youtubowym kanale ani
'łapówek’, których miałbym dostawać na pęczki za zamieszczenie tego czy innego cytatu. Są
serwisy, które śledzę. Są youtuberzy, których oglądam. Są autorzy, których książki pochłaniam.
Tak po prostu. Z tych rzeczy przedstawiam myśli, które wpadły mi w oko/ucho i być może warte
są zapamiętania lub tak jak w moim przypadku, wstawienia na status komunikatora internetowego.
Na koniec zapraszam do odwiedzenia mojego tumblra z pracami graficznymi, mniej lub
bardziej poważnymi, ale również gdzie potrafię pokazać pazury i kły. Znajdziecie go pod adresem:
www.zenfil.tumblr.com
Jeśli spodobała Wam się ta publikacja i chcielibyście mnie wspomóc np. finansowo lub
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napisać kilka słów zachęty do kolejnych projektów, zapraszam do pisania maili na adres:
zenfil1@gmail.com

Pozdrawiam i życzę miłego cytowania

pozdrawiam serdecznie
Zenon 'zenfil' Filus
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Youtube.com
cytat – autor/bohater, program, kanał + data


Mózg ma bugi – Krzysztof Gonciarz, thebeeczka



Brak profesjonalizmu nadrabiam swoją geniuszą – abstrachuje, abstrachujeplus



I wiesz, że masz w sobie coś nielegalnego – Matura To Bzdura, maturatobzdura.tv



Wiesz, czemu tak robię? Bo mogę – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka



Nie wiesz, co zrobić? Zapuść brodę. Brody są super – Marco, Nocny Marco, marcokubis



To nie mężczyzna zapuszcza brodę, to broda zapuszcza mężczyznę – Kuba Jankowski,
Nocny Marco, marcokubis 30.05.2013



Youtube się zmienia przez sam fakt, że go obserwujesz – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę, thebeeczka



Buzia na kłódkę to najlepsza obrona przed dentystami – Marco, Nocny Marco,
marcokubis 07.06.2013



Ja nie chcę zjeść tego obiadu, to ty chcesz, abym go zjadł – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę, thebeeczka 07.06.2013



Hejterzy szczekają, a karawana jedzie dalej - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę,
thebeeczka 07.06.2013



Nie ma kultu sukcesu, tylko kult porażki - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę,
thebeeczka 07.06.2013



To nie jest tak, że jesteś za inteligentny, by śmiać się z kupy - Krzysztof Gonciarz,
Zapytaj Beczkę, thebeeczka 07.06.2013



O mój Boże, ktoś nie ma racji w Internecie! - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę,
thebeeczka 07.06.2013



Czy ja wyglądam na budowniczego fortec? Nie, jestem jedynie skromnym handlarzem
bażantami – Krzysztof Gonciarz, Akademia Pieniądza, thebeeczka 15.05.2013



Wszystko jest symulacją – Marco, Nocny Marco, marcokubis 13.05.2013



Lubię puchacić moją brodę – moją wielka puchatą brodę – Marco, Nocny Marco,
marcokubis
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Wrocław nie jest częścią Polski – Lekko stronniczy, lekkostronniczy



Na gałęzi siedzą dwa gołębie: jeden grucha a drugi jabłko – Krzysztof Gonciarz



Złożoność życia rośnie wraz z czasem - Marco, Nocny Marco, marcokubis 13.05.2013



Jeśli chcesz dokonać zmian, najpierw ustal, co Ci nie pasuje – Klaudia Klara, Tajny
Marco, marcokubis 14.05.2013



Jeśli nie masz nic ciekawego do powiedzenia, mów dużo i szybko, nikt nie zauważy Klaudia Klara, Tajny Marco, marcokubis 14.05.2013



Jestem za gruby, żeby umierać – Archon, arhn2eu 02.06.2013



Bądź pozytywnie zakręcony - Marco, Tajny Marco, marcokubis 14.05.2013



Broda przeciwdziała społecznemu wykluczeniu – answear.com, answearcom



Wie sława – bo jestem mądra i sławna – Kisiel, jacekkisilewicz



Gaz łupkowy niedługo […] zostanie uznany kolejnym żywiołem - Hed, Premiery pana
Premiera, hedasw 20.05.2013



Bycie sobą jest podstawą bycia wolnym – Anna Grodzka, 20m2 Łukasza, 20m2lukasza
11.05.2013



Nawet niepalący żyją tylko do śmierci – Maria Czubaszek, 20m2 Łukasza, 20m2lukasza
10.10.2012



Nie strach umrzeć, strach umierać - Maria Czubaszek, 20m2 Łukasza, 20m2lukasza
10.10.2012



Ludzie, którzy dojrzewają w pewnym momencie zostają sami – Magda Gessler, 20m2
Łukasza, 20m2lukasza 27.04.2013



Cieszą mnie myśli, które mi się myślą – Piotr Najsztub, 20m2 Łukasza, 20m2lukasza
18.08.2012



Mleko, które nie jest masłem, bynajmniej – Adbuster, bankowo1



Jeżeli nie chcecie, żeby zrobił się nam bigos, głosujcie na człowieka, który potrafi
usmażyć naleśniki – Hed, Premiery pana Premiera, hedasw 20.05.2013



Jaka sympatyczna droga nad przepaścią – rec’s play #2, tramwajzgrami 03.06.2013
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Ograniczenia, które sami sobie narzucamy są dobre – Marco, Nocny Marco, marcokubis
12.06.2013



To są ręce. To są ręce, które trzymają pizze – Marco, Nocny Marco, marcokubis
13.06.2013



Marnuj czas, na rzeczach, które lubisz - Marco, Nocny Marco, marcokubis 13.06.2013



Nic tak nie budzi o trzeciej w nocy, jak dane statystyczne – Quaz, quaz ogląda Sony na
E3 2013, quaz9 13.06.2013



XBOX One wygląda jak magnetowid, PS4 wygląda jak… kopnięty magnetowid - Quaz,
quaz ogląda Sony na E3 2013, quaz9 13.06.2013



To jest klątwa pokazywania obudowy konsoli - jeśli ją pokażesz, musisz zacząć gadać o
cyfrowych wypożyczalniach wideo - Quaz, quaz ogląda Sony na E3 2013, quaz9
13.06.2013



Zdejmuję majtki przez głowę - Quaz, quaz ogląda Nintendo Direct na E3 2013, quaz9
16.06.2013



Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć: „Kocham cię, ale muszę odejść” – Archon,
Marudzenie o... Xbox One, arhn2eu 16.06.2013



Karmię się hejtem - Archon, Marudzenie o... Xbox One, arhn2eu 16.06.2013



Tam jest coś, co błyskocze – Hed, Rzut Okiem - The Last of Us, hedasw 16.06.2013



Szanuję go od razu, bo widać, że ma mocny zarost - Hed, Rzut Okiem - The Last of Us,
hedasw 16.06.2013



To nie jest jesień, to jest post-apokalipsa - Hed, Rzut Okiem - The Last of Us, hedasw
16.06.2013



Ludzie z mocnym zarostem budzą moją sympatię - Hed, Rzut Okiem - The Last of Us,
hedasw 16.06.2013



Lubię ludzi, ale pojedynczo – Marco, Tajny Marco, marcokubis 17.06.2013



Nasz mózg […] jest bardzo kiepski w prawdopodobieństwie – Marco, Tajny Marco,
marcokubis 20.06.2013



Łatwiej nam dostrzegać wyjątki niż ogół - Marco, Tajny Marco, marcokubis 20.06.2013

8

Cytaty z sieci 2013



Ciekawość to pierwszy stopień do internetu - Marco, Tajny Marco, marcokubis
21.06.2013



Nasze czasy wymagają zmiany w naszym myśleniu - Marco, Tajny Marco, marcokubis
26.06.2013



Przez to, że żyjemy w ciągle zmieniającym się świecie, […] nie ma właściwych
odpowiedzi - - Marco, Tajny Marco, marcokubis 26.06.2013



Nie bójcie się klawiatur. Technologia to już nie tylko pralka – Krzysztof Gonciarz,
Dżentelmen w Internecie, wybuchajacebeczki 01.08.2013



Szczęście jest procesem. To nie jest jednorazowe uczucie – Andrzej Grabowski,
20m2Lukasza 23.07.2013



Tylko głupiec jest zawsze […] szczęśliwy - – Andrzej Grabowski, 20m2Lukasza
23.07.2013



Nie tyle co narzekam, co mam problem z cieszeniem się – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę #53, thebeeczka 25.08.2013



Moja ulubiona definicja Internetu: […] źródło wiedzy, która została wytworzona przez
praktycznie całą ludzkość od początku istnienia, z której nic nikogo nie interesuje poza
zdjęciami śmiesznych kotów -

Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka

25.08.2013


Siedzenie na kiblu jest najbliższym medytacji stanem, którego zaznaje statystyczny
uczestnik naszej cywilizacji - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 25.08.2013



Zdają sobie państwo sprawę, że wszyscy jesteśmy traktowani jak potencjalni
przestępcy? – Piotr Najzer, Zasady - to nie jest takie trudne!, piotrnajzer 31.08.2013



Żaden komputer nie zastąpi smyrania palcem – Dark Archon, Rayman legends –
recenzja, archn.eu



Wy + zysk = wyzysk – Krzysztof Kanciarz, Akademia Pieniądza, thebeeczka 26.09.2013



Przemeblowanie to taka przeprowadzka za darmo – Marco, Podsumowanie Września,
marcokubis 27.09.2013



Ludzie muszą zrozumieć, że bycie innym jest w porządku. W porządku jest nie
wpasowywać się w normy, gdyż normy nie istnieją - Teenager Suffering From Rare
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Harlequin Syndrome, Barcroft TV 23.07.2013


Kobieta dla siebie samej jest taką samą zagadką, jak dla świata zewnętrznego –
Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 21.10.2013



Wszystko jest możliwe dzięki nekromancji – Krzysztof Kanciarz, akademia pieniądza,
thebeeczka 20.08.2013



Twórca ‘Mortal Kombat’ przewracałby się w grobie, gdyby nie to, że jeszcze żyje –
Hed, #branża, hedasw 29.10.2013



Gdy balon nadmuchuje się za bardzo, istnieje ryzyko pęknięcia - Hed, #branża, hedasw
29.10.2013



Myślę, że każda dynia nadaje się do tego, do czego nadają się dynie – Klaudyna,
ziolowy_zakatek 29.10.2013



Dlaczego

gwałcicie

moją

percepcję

przestrzenną

–

Dakann,

Czarne

Owce,

czarneowceshow 30.10.2013


Gdyby nie ludzie, którzy mówią niepoprawnie po polsku, to cały czas mówilibyśmy
staropolszczyzną – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 03.11.2013



Język na tym polega, że jest żywy. Jeśli odpowiednio dużo ludzi przez odpowiednio
długi czas mówi źle, to to się staje mówieniem dobrze - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę, thebeeczka 03.11.2013



Szukajcie autorytetów, które mają coś do powiedzenia, nawet jeśli przynudzają w tym,
co mówią, nawet jeśli chce się spać - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka
03.11.2013



Czy ten wywód prowadzi do żartu? Nie, prawdopodobnie nie - Krzysztof Gonciarz,
Zapytaj Beczkę, thebeeczka 03.11.2013



Jeśli dasz łapkę w górę, jeden z ostatnich jednorożców zerzyga się tęczą - Krzysztof
Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 03.11.2013



Większą tajemnicą od tajemnicy sensu życia jest tajemnica granic ludzkiej głupoty –
Hed, Rzut okiem, hedasw 10.11.2013



Na Teutatesa, w pewnych okolicznościach ograniczenia są dobre – Marco,
MarcoMarcoMarco, marcokubis 15.11.2013
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Liczy się codzienne życie, to że wstajecie z uśmiechem na ustach i z nim zasypiacie.
Jeśli tak jest, to nie potrzeba wam żadnego życiowego przewodnika– Dakann , piątek –
the series, piatektheseries 21.11.2013



Dla własnej higieny intelektualnej mogę stwierdzić, że coś jest stuprocentową prawdą
albo nieprawdą – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 29.12.2013

Wideo
Cytat – bohater, film/serial + odcinek


Zmiany są zawsze przerażające – Once Upon a Time s01e13



Może ten świat nie jest realny, ale to tutaj czuję, że żyję – Sword Art Online s01e01



Przemoc jest zła – Jungo, Devil Survivor 2 the Animation s01e06



Nie zgadzam się na świat, w którym słabi nie mają szans - Devil Survivor 2 the
Animation s01e06



Musimy powoli i ostrożnie wybrać najsłuszniejszą drogę - Devil Survivor 2 the
Animation s01e09



Urwałeś róg jednorożcowi, bo chciałeś zrobić z niego zwykłego konia – Wilfred, Wilfred
s03e05



Ratowanie ludzi, polowania - rodzinny interes – Dean, Supernatural



Wiesz co naprawdę ssie? Wszystko – Scott Pilgrim Kontra Świat



Wszyscy mamy jakiś bagaż - Scott Pilgrim Kontra Świat



Każdy pielgrzym osiąga kiedyś cel - Scott Pilgrim Kontra Świat



Bohatera poznaje się po czynach a sędziego po sercu – Dragon Lore: Curse of the
Shadow



Jeśli nie potrafi się używać swojej mocy, równie dobrze można jej nie mieć - Devil
Survivor 2 the Animation s01e05



Nie ma hańby w byciu nienormalnym, o ile nie kłopoczesz tym reszty świata - Yuuko,
xxxHolic



Zemsta nie zmienia przeszłości – Hansel and Gretel Witch Hunters
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Lew lwa pożera – Dungeons and Dragons 3



Tylko pośród mroku ujrzysz własną duszę - Dungeons and Dragons 3



Nie ma nic złego w byziu sobą – Hibiki, Devil Survivor 2 the Animation



Złym się człowiek nie rodzi, lecz staje – Rumpelstiltskin, Once Upon a Time



Bóg nie jest wszechmocny. To jedynie wadliwy system - Yamato, Devil Survivor 2 the
Animation



Każdy ma ciemną stronę – Once Upon a Time



Niektórych nic nie powstrzyma przed niszczeniem szczęścia innym - Once Upon a Time
s01e13



Mam koszulkę z napisem 'podejdź bliżej' i gaz pieprzowy, który mówi 'ani kroku
dalej' - Bernadette, The Big Bang Theory s06e23



Normalność jest iluzją. To co normalne dla pająka, dla muchy jest chaosem – Morticia,
Rodzina Addamsów



Brak dowodu nie jest dowodem – Mental s01e06



Dobro zawsze przegrywa, bo gra fair – Henry, Once Upon a Time s01e08



Sny to wspomnienia z innych wcieleń – Once Upon a Time s01e07



Władza upaja, ale miłość również – Once Upon a Time s01e02



Samotność to najgorsza z możliwych klątw – Once Upon a Time s01e03



Wszystko, by rosnąć, potrzebuje korzeni - Once Upon a Time s01e04



Ludzie całe życie będą ci mówić, kim jesteś - Once Upon a Time s01e04



Jeśli chcesz coś zmienić, musisz zrobić to sam - Once Upon a Time s01e04



Każdy zasługuje na to, by być kochany – Crowley, Supernatural s08e23



Powiedz coś. Złapałeś laga? - Sword Art Online s01e09



Jeśli chcę magii, muszę najpierw w nią uwierzyć – Once Upon a Time s01e17



Im bliżej celu, tym większy strach – Gra o Tron s03e09



Nie można zabić czegoś, co już nie żyje – Regina, Once Upon a Time s02e01
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Chcę żyć po swojemu – Regina, Once Upon a Time s02e02



Nie jestem przyzwyczajona do bycia najważniejszą osoba dla kogokolwiek - Emma,
Once Upon a Time s02e03



Tak długo, jak będziesz żyć przeszłością, nie znajdziesz przyszłości – Rumpelstiltskin
Once Upon a Time s02e05



Najbliżsi są zdolni do zadawania największego bólu – Rumpelstiltskin, Once Upon a
Time s02e15



Przeznaczenie ma wyostrzone poczucie humoru - – Rumpelstiltskin, Once Upon a Time
s02e19



Nigdy nie przeceniaj potęgi wyrzutów sumienia - – Rumpelstiltskin, Once Upon a Time
s02e21



Nie powinno się robić pieniędzy na czymś, co się kocha – Doomsday



A myślałam, że odpowiedzialność jest taka prosta – Doomsday



Cały czas się zastanawiałam, coś ty za jeden, a ty jednak nie jesteś lumpem – Hinako,
Devil Survivor 2 the Animation s01e11



Częstotliwość częstotliwością zwyciężaj – Fumi, Devil Survivor 2 the Animation s01e11



Ludzie z natury są słabi - Devil Survivor 2 the Animation s01e13



Nie można porównywać komiksów do mangi – Falling Skies s03e01



Daj psu kość, a będzie żuł godzinami – Cameron, Continuum s02e07



Miłość nie musi być rywalizacją pomiędzy tobą a kimkolwiek innym – Tara, True Blood
s06e01



Moje całe życie jest tak odmienne od tego, co sobie planowałam – Sookie, True Blood
s06e01



Życie to tylko wyniszczająca walka z pytaniami bez odpowiedzi – Wilfred, Wilfred
s03e01



Te nowe pokolenie jest bardziej okrutne niż my byliśmy kiedyś – Wilfred, wilfred
s03e04



Każdy potrzebuje pomocy – Emma, True Blood s06e03
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Jesteśmy bandą samotnych, nieprzystosowanych zabawek – Steve, Warehouse 13
s04e17



Każdy potwór zaczyna jako czyjeś dziecko – Kiera, Continuum s02e09



Myślisz, że umieranie boli To życie jest bolesne – Maggie, Falling Skies s03e09



Pewne rzeczy zawsze wymykają się spod kontroli – Maggie, Falling Skies s03e09



Po co się martwisz tym, czego już nie zmienisz – Rahan, Rahan: Syn Czasów Mroku
s01e04



Kto nie zadaje sobie pytań, nigdy nie dotrze do prawdy - Rahan, Rahan: Syn Czasów
Mroku s01e03



Gdzie się nie obrócisz, zadek masz zawsze za sobą - Ursus, Rahan: Syn Czasów Mroku
s01e03



Strach jest jak jad. […] Nim zaatakuje umysł, karmi się tym, co znajdzie w sercu
twojego serca, głębiej niż ktokolwiek śmie szukać – Tetja, Rahan: Syn Czasów Mroku
s01e04



Mój strach jest emocjom, gdy ulegam emocjom w moim sercu rodzi się chaos - Tetja,
Rahan: Syn Czasów Mroku s01e04



Wolę jeść niż walczyć – Ursus, Rahan: Syn Czasów Mroku s01e05



Szacunek to oszczep o dwóch ostrzach – Noama, Rahan: Syn Czasów Mroku s01e018



To przez co upadłeś, jest twoim ratunkiem – Krao, Rahan: Syn Czasów Mroku s01e05



Na kłamstwach rosną kwiaty, lecz nie owoce – Krao, Rahan: Syn Czasów Mroku s01e05



Są różne sposoby na to, by pchać życie do przodu – Juan, Juan de los Muertos



Mądry mówi tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Głupcy nie potrafią trzymać gęby na
kłódkę – Apocalypse Z



Budowanie zaufania musi trochę potrwać – psychiatra, Franklyn



Brak wiary oznacza brak kontroli, a ja nie lubię być kontrolowany – John, Franklyn



Jeśli brakuje ci wiary, wszędzie czujesz się więźniem – John, Franklyn



Zdarza się, że jakaś osoba siedzi w nas zbyt długo – sprzątacz, Franklyn
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Zły smak nei zawsze gwarantuje oryginalność – Franklyn



Gdy jesteś zagubiony, rozpaczliwie pragniesz w coś wierzyć – John, Franklyn



Najważniejsi są ludzie, których się jeszcze nie poznało – Emilia, Franklyn



Świat pełen jest ludzi, których zesłano, aby nam pomagali – matka Milo, Franklyn



Jaki bóg zsyła straszne rzeczy na dobrych ludzi? – John, Franklyn



Jeśli w coś naprawdę wierzysz, kto jest w stanie sprawdzić czy to istnieje – Sally,
Franklyn



Łatwiej dokonywać mądrych wyborów, gdy rozumie się do czego jest się zdolnym –
Defiance s01e08



Nie róbcie tego, to zbyt podniecające! – Zoidberg, Futurama s07e14



Przez lata byłam emocjonalnie nękana raniącymi słowami, które nigdy nie padły –
Mincs ,Futurama s07e14



Dlaczego ludziom w związku tak ciężko znaleźć chwilę i miejsce tylko dla siebie – Leela,
Futurama s07e15



-Kochajcie mocniej! –Nie możemy, byliśmy zbyt mocno ranieni– Omicroniańczycy,
Futurama s07e15



By wygrało zło wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie zrobią – Norrie, Under the Dome
s01e12



Nauka jest jak magia, tylko z prądem – Amy, Futurama s07e20



Ludzie stanowią zagadkę. Czasem nawet dla samych siebie – Nolan, Defiance s01e10



Ty decydujesz, kim jesteś – Nolan, Defiance s01e12



Tajemnice są niebezpieczne – Cooper, Twin Peaks, s01e06



Zdradzę ci tajemnicę. Każdego dnia raz dziennie dawaj sobie prezent. Nie planuj tego,
nie czekaj. Niech się zdarzy – Cooper, Twin Peaks s01e06



Intuicyjnie wyczuwam, że czekają nas poważne problemy – major Garland Briggs, Twin
Peaks s02e14



Będę w cieniu, jeśli będziecie mnie potrzebować – major Garland Briggs, Twin peaks

15

Cytaty z sieci 2013

s02e14


Czekanie jest trudne – Andy, Twin peaks s02e14



Jestem czarnym charakterem, a takich nie czekają szczęśliwe zakończenia – Regina,
Once Upon a Time s03e01



Rzeczy, o których nie myśleliśmy latami, wciąż mają moc doprowadzania nas do łez –
sługa Pana, Once Upon a Time s03e01



Jeśli masz prawdziwą miłość, co za różnica czy będziecie żyć w zamku czy farmie –
Gburek, Once Upon a Time s03e02



Czasem myślimy, że znamy siebie, ale czasem potrzebujemy czegoś, co pokaże nam,
jak jest naprawdę – Mary Margaret, Once Upon a Time s03e02



Matka natura to seryjny morderca – Wirusolog, World War Z



Większość ludzi nie wierzy, że coś się może zdarzyć, dopóki się to nie zdarzy. To nie
głupota lub słabość, to leżu w ludzkiej naturze – World War Z



Jeśli dziewięciu z nas dochodzi do tego samego wniosku, dziesiąta osoba musi się
automatycznie nie zgodzić – World War Z



Ciemność lubi twój smak, kochanie. Nie przeszkadza jej twoja zgorzkniałość –
Rumpelstiltskin, Once Upon a Time s03e03



Ciężko jest być znów radosnym, kiedy stracisz kogoś, kogo kochasz – Alice, Once Upon
a Time in Wonderland s01e02



Wszystkie związki są trudne, tym bardziej, kiedy jest się z kimś, kto jest aspołeczny –
Sheldon, Big Bang Theory s07e05



Gdy się o kogoś troszczysz, krzywda idzie z tym w parze – The Walking Dead s04e02



Bez całej twej mocy jesteś niczym więcej, jak tylko niekochanym, samotnym,
zagubionym chłopcem – Pan, Once Upon a Time s03e04



Czasami ludzie, których powinniśmy powinniśmy obawiać się najbardziej są tymi
najbliżej nas - Pan, Once Upon a Time s03e04



Twój brak wiary nie unieważnia tego, w co ja wierzę. To nie tak działa – Supernatural
s09e03
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Droga do męskiej duszy wiedzie przez przyjaciół – Grimm s01e15



Jeszcze nie zdążyłam tego powiedzieć, a ty już to usłyszałaś – Harriet, Spadkobiercy e163



Ciemność posiada też jasną stronę – Monroe, Grimm s02e12



Sporo gram, od kiedy moje życie składa się głównie ze mnie i z mojego kota – Wu,
Grimm s02e16



Obsesyjne pożądanie może być mylone z miłością – Rosalee, Grimm s02e20



Spodobały mi się nasze pogawędki, szczególnie od czasu, kiedy straciłeś język – Fiona,
American Horror Story s03e04



Złość prowadzi do głupoty, a głupota do śmierci – Michonne, The Walking Dead s04e04



Nie musi ci się podobać to, co robię. Mnie również się to nie podoba. Po prostu to
zaakceptuj – Carol, The Walking Dead s04e04



Gdy chodzi o marzenia, człowiek może się potykać, ale upadnie dopiero wtedy, gdy
przestanie marzyć – Dracula, Dracula s01e02



Sprawiedliwość czasem nie jest oczywista – Kapitan, Grimm s03e02



Sekrety zawsze oddalają nas od ludzi, na których najbardziej nam zależy – Mary
Margaret, Once Upon a Time, s03e06



Nie możesz uciec od tego, kim jesteś […] przeszłość w końcu cię dogoni – Miles,
Revolution s01e12



Pomiędzy dwojgiem ludzi najważniejsza jest szczerość – wiedźma, Once Upon a Time in
Wonderland s01e04



Smutna dusza potrafi zabić szybciej niż zarazki – Hershel, The Walking Dead s04e05



Nie wierzę w magię czy szczęście. Obliczam szanse i nie ryzykuję – Sasha, The Walking
Dead s04e05



Wielcy rodzą się w ogniu. Przywilejem mniejszych jest wzniecaniem go – Doctor,
Doctor Who 2005: dzień Doktora



Czasem najbardziej szalone historie są tymi najprawdziwszymi – Jafar, Once Upon a
Time in Wonderland s01e06



Rodzina może stanowić siłę, lecz takie brzemię – wieśniaczka, Once Upon a Time s03e08
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Nikt nie przewidywał jak nudny będzie koniec świata – pielęgniarka, The Waking Dead
s04e06



Chyba mam patologiczną potrzebę bycia lubianym – Stewie, Family Guy s12e06



Wiem, jak to jest być wyrzutkiem, ale to, co uchodzi za cywilizowane społeczeństwo,
rzadko nim jest – Alexander, Dracula s01e05



Jest mi teraz ciężko, bo w moim pokoju są 3 osoby i czuję się jak na dyskotece –
Sheldon, Big Bang Theory s07e10



Kiedyś między ludźmi była serdeczność. Teraz jest tylko fuck you – Krzysztof Gonciarz,
Zapytaj Beczkę, thebeeczka 08.12.2013



Lubię myśleć, że żyjemy w czasach postępu, w których strach nie napędza wierzeń –
Nick, Grimm s03e06



Pamiętasz, jak doiliśmy zebrę, aby napić się mleka? – Harriet, Spadkobiercy e168



Wiem, że gdy ojciec źle traktował dziecko, wymaga to o wiele więcej niż czas, by
wszystko naprostować – Jafar, Once Upon a Time in wonderland, s01e07



Dlaczego za każdym razem, gdy czuję się szczęśliwy, ktoś musi to zrujnować – Peter,
Family Guy s12e08



Nigdy nie bój się walczyć o swoje. Tylko bądź pewna, ze masz wtedy rację – dr Bailey,
Greys Anatomy s10e12



Wyjdź z mojej głowy. To bardzo mroczne miejsce, w którym nie chcesz się znaleźć –
Tomorrow People s01e02



Nie możesz wybrać swojego przeznaczenia. Możesz je jedynie wypełnić albo zawieźć –
John, Tomorrow People s01e07



Śmierć jest przypadkowa, tak samo jak życie – The Fades s01e01



Rzeczy, które nas przerażają, sprawiają, że nadal jesteśmy ludźmi – Psychoterapeuta,
The Fades s01e01



Nie pozwól, by strach decydował o twoich wyborach - Psychoterapeuta, The Fades
s01e01



Problem z wyroczniami polega na tym, że mówią ci tylko połowę historii – Hercules,
Atlantis s01e13
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Twitch.tv
Cytat – autor/bohater, program, kanał + data


W Star Treku bardzo popularne jest masturbowanie się światłem – Hed, hedgamer



Będziemy grać tą figurką. Dlaczego? Bo to ptaszko-jednorożco-smoczek! - Neko,
arhneu 10.05.2013



Ulicą szedł Beethoven i Bach – Dorczenzo, Pokedziałek, arhneu



O nie! Zagadka logiczna, co ja teraz zrobię? - Neko, arhneu 10.05.2013



Nie muszę wszystkiego wiedzieć, jestę kotę - Neko, arhneu 10.05.2013



Ja pokemony dzielę na ładne, brzydkie i beznadziejne - Neko, arhneu 10.05.2013



Kosmici przybyli z kosmosu - Hed, hedgamer 17.05.2013



Najlepszą zemstą jest brak reakcji - Hed, hedgamer 17.05.2013



Fajne to jest, takie względnie zabawne - Neko, arhneu 10.05.2013



Ulicą szedł Beethoven i Bach – Dorczenzo, Pokedziałek, arhneu



Jestem, powiedzmy, że niewidzialny - Hed, hedgamer



Fajne gry, szkoda tylko, że takie beznadziejne – Archon, Pokedziałek, arhneu 10.06.2013



O, biedroneczka… giń! – Archon , arhneu 02.08.2013



Walnij go ptaszkiem – Dorczenzo, Pokedziałek, arhneu 14.10.2013



Rozumiemy pana potrzeby, dlatego udrożnimy panu drogi oddechowe – Dorczenzo,
Symulawtorki, arhneu



To nie są glitche, to jest feature – Dorczenzo, Symulawtorki, arhneu 19.11.2013



Raz kozie śmierć, jak mawiał Mickiewicz - Dorczenzo, Symulawtorki, arhneu 19.11.2013



Jakie masz konsole? No mam – Dorczenzo, Symulawtorki, arhneu 26.11.2013



Gwałt to seks-niespodzianka - Dorczenzo, Symulawtorki, arhneu 26.11.2013
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Kwejk.pl
Cytat – kwejk.pl


Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych – kwejk.pl



Co robi szkielet na plaży? Bawi się łopatką – kwejk.pl



Perspektywa ma znaczenie – kwejk.pl



'Życie jest piękne' czujesz ten sarkazm? - kwejk.pl



Nie chcę realizmu, chcę magii – kwejk.pl



Kiedyś myślałam, że cię kocham. Kiedyś myślałam też, ze jeśli nie zjem obiadu, to
porwą mnie kosmici – kwejk.pl



Ja nie przeklinam, ja rzucam zaklęcia – kwejk.pl



Wmawia się nam, że spełnianie oczekiwań społecznych jest ważniejsze od wierności
swoim przekonaniom i marzeniom – kwejk.pl



W moich żyłach płynie lenistwo – kwejk.pl



Chcę zostać śpiącą królewną. Jeżeli nie doczekam się księcia, przynajmniej się wyśpię
–kwejk.pl



Mam nieznośny zwyczaj przejmowania się pierdołami – kwejk.pl



Chcesz zobaczyć idealny związek? Obejrzyj film – kwejk.pl



Jeśli odpowiedzią jest czekolada, to pytanie jest nieistotne – kwejk.pl



Życie jest głupie. Chodź spać – kwejk.pl



Smutni ludzie uśmiechają się najczęściej – kwejk.pl



Nikt nie rozumie tego, jak skutecznie powstrzymuje się od bycia rozszalałym
psychopatą – kwejk.pl



Najcichsi ludzie mają najgłośniejsze myśli – kwejk.pl



Nie jestem księżniczką, jestem Khaleesi – kwejk.pl



To nie lenistwo. Ja po prostu wyraźnie akcentuję, że nie jestem niczyim niewolnikiem –
kwejk.pl
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Nic nie mówisz. To nieśmiałość, czy wstręt o ludzi? – kwejk.pl



Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen? Bo między nimi jest pokój – kwejk.pl



Tylko przyznając się do tego, kim jesteśmy, możemy otrzymać to, czego pragniemy –
kwejk.pl



Rozczarowanie rośnie w miarę istnienia – kwejk.pl



Jeśli upadłeś to dobra okazja żeby poleżeć – kwejk.pl



Zaufajmy władzy, będziemy nadzy – kwejk.pl



Broda zmienia wszystko – kwejk.pl



Dobry kebab piecze dwa razy – kwejk.pl



Hypno + Cloyster = Hypster – kwejk.pl



Gdy Ci smutno, gdy Ci źle, idź do kuchni, nażryj się – kwejk.pl



Jestem samodzielna – sama i dzielna – kwejk.pl



Jakoś to będzie, bo jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było – kwejk.pl



Gdyby czytanie odchudzało, byłbym chudy jak szparag – kwejk.pl



Nie powtarzam plotek, więc słuchaj uważnie – kwejk.pl



Co robi chirurg w operze? Operuje – kwejk.pl



Twój prywatny światopogląd nie ma monopolu na moralność – kwejk.pl



Ludzie kpią z nas, zanim nas zdążą poznać – kwejk.pl



Zwierzęta zabijają z potrzeby. Ludzie zabijają z chciwości – kwejk.pl



Kiedy człowiekowi jest przykro, to sam staje się przykry – kwejk.pl



Robienie czegoś to pierwszy krok do porażki – kwejk.pl



Nie kupuj, adoptuj. Prawdziwy przyjaciel nie ma metki – kwejk.pl



Pieniądze nie dają szczęścia, krowy nie dają sera - kwejk.pl



Uwaga! Czytanie poszerza horyzonty i grozi posiadaniem własnego zdania – kwejk.pl



Jestem gdzieś pomiędzy tym co chcę, a tym co mogę – kwejk.pl
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Zamiast mówić, co myślisz, zacznij myśleć, co mówisz – kwejk.pl



Nie bójcie się śmierci. W niebie jest Internet – kwejk.pl



Krytykuj przyjaciela w cztery czy, a chwal przy świadkach – kwejk.pl



Gdy ci smutno, gdy ci źle, kup słodycze i zeżryj je – kwejk.pl



Czasem myślę pozytywnie. Tak dla draki – kwejk.pl



Żałuję że nie umiem gadać tych pierdół, których ludzie lubią słuchac – kwejk.pl



Nie jestem leniem. Jestem bardzo zmotywowany aby nic nie robić – kwejk.pl



Co jeśli magia istnieje, tylko nikt nie ma many? – kwejk.pl

Książki
Cytat – bohater, autor, tytuł + tom


Dżentelmen nie ma uprzedzeń – P. Reeve, Kosmiczny Dom Larklight



Cokolwiek myślisz, pomyśl odwrotnie – Paul Arden, tytuł książki



Czysty to zakała – Jeff Noon, Wurt



Nie możemy bez przerwy wytrwać w tym świecie, na który przyszliśmy tak niechętnie
– Zygmunt Freud, Wstęp do Psychoanalizy



Przede wszystkim nie panikuj - Douglas Adams, Autostopem przez Galaktykę



Pomysły mają to do siebie, że przychodzą w chwilach największej rozpaczy - P. Reeve,
Kosmiczny Dom Larklight



Wiara w to, że wiedza składa się z samych ściśle udowodnionych tez naukowych, jest
błędna – Zygmunt Freud, Wstęp do Psychoanalizy



Czy naprawdę mamy prawo oceniać innych? – Silje, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom1



Kiedy nie ma się czym chwalić, potrzebny jest kozioł ofiarny – Silje, Margit Sandemo,
Saga o Ludziach Lodu tom2



Łzy nie mają nic wspólnego ze słabością – Tengel, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom2
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Rozmawianie ze sobą o wszystkim jest dużo ważniejsze niż ciągłe próby udowadniania
sobie kto nad kim panuje – Silje, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom2



Czy zawsze trzeba […] przestrzegać przyjętych norm? – Sol, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom3



Pozbawionego urody człowieka można kochać mniej lub bardziej, ale od nędznika
trzeba się trzymać z daleka – Irja, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom4



Dobrze jest mieć bystry umysł, ale nie należy przesadzać – Cecylia, Margit Sandemo,
Saga o Ludziach Lodu tom5



Każdy człowiek ma prawo zachować mały kącik w duszy […], do którego nikt inny nie
ma dostępu - Paladin, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom5



Ktoś, kto ni chce nikogo zranić, jest odrzucany i otoczony nienawiścią – Tarjei, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom5



Nie chcę, by ludzie byli dla siebie tacy źli – Jesper, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom5



Zło należy wykorzeniać za pomocą zła – Kaleb, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
tom6



Nikt nie staje się szczęśliwy, jeśli wciąż napotyka opór - Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom5



Bardzo wielu możnych chce mieć prawo do […] obchodzenia się z ludźmi jak z psami –
Dag, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom6



Ludzie […] rodzą się okrutni i potrafią to w sobie zwalczyć, czy dobrze, z czasem
nabywając podłych cech? – Jessica, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom7



Kiedy umiera jakiś człowiek, trzeba przejąć jego najlepsze cechy – Hilda, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom8



Jesteś indywidualnością, jednostką wartościową – Mattias, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom8



Podziw ogarnia nas często tam, gdzie nie potrzeba - Hoimar Von Ditfurth, Na początku
Był Wodór



Całe moje życie składa się z dostosowywania do życzeń innych – Mikael, Margit
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Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom9


Nie mam dokąd pójść, nigdzie nie mogę być sobą – Mikael, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom9



Przemoc to upadek rozumu – Mikael, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom9



To ważne, by mieć świadomość, że coś się umie, że można czegoś dokonać - Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom9



Nie ma nic smutniejszego niż nieudana komedia – Mikael, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom9



Myślenie wyłącznie o dobru innych źle się kończy – Mikael, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom9



Jeśli na wyspie znajdzie się setka ludzi i dziewięćdziesięciu dziewięciu z nich będzie
mieć wzgląd na pozostałych, to i tak wygra ten jeden bez skrupułów – Mikael, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom9



Z wiekiem nieubłaganie nadciąga samotność – Liv, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom9



Nie można prosić jednego dnia dwa razy o to samo – Villemo, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom10



Nie wolno eksperymentować na ludzkich uczuciach – Mattias, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom10



Nic nie czyni człowieka równie ślepym jak chęć chronienia kochanej osoby – Villemo,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom10



Próba dominacji budzi we mnie opór – Villemo, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
tom10



Im więcej się o życiu wie, tym bardziej staje się ono niezrozumiałe – Villemo, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom10



Przeciętny człowiek tak bowiem został stworzony, że na to, co odmienne, często reaguje
gniewem i nienawiścią – Eldar, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom10



To nie żadna sztuka kochać człowieka w nieszczęściu. Dopiero w szarym codziennym
życiu miłość wystawiona jest na prawdziwą próbę – Dominik, Margit Sandemo, Saga o
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Ludziach Lodu tom10


Większość dobrych uczynków to postępowanie egoistyczne, bo chcemy czuć się
szlachetni i bardziej wartościowi – Villemo, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
tom10



Dobre uczynki […] nie zawsze wynikają tylko z braku egoizmu – Villemo, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom10



Miłość nigdy nie jest zapeszczonym uczuciem […] nawet jeśli się kocha niegodziwca –
Matka Marty, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom11



Miłość ma też wiele złych stron jak zazdrość, chęć posiadania drugiego człowieka na
własność, brak szacunku – Kaleb, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom11



Miłość jest niebezpiecznie bliska nienawiści – Kaleb, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom11



Trzeba brać z życia jak najwięcej, dopóki się żyje - Sol, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom11



Miłość to coś bardzo trudnego do określenia - Villemo, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom11



Jest wiele słuszności w dziesięciorgu przykazań, lecz chrześcijaństwo nie ma
wyłączności naprawdę - Villemo, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom11



Wielu ludziom wiara jest potrzebna dla stłumienia lęku przed śmiercią - Villemo,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom11



My, biedne ziemskie istoty, potrzebujemy czegoś czy kogoś silniejszego od nas, do kogo
można się zwrócić, gdy wszystko inne zawodzi - Villemo, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom11



Siły natury są zbyt potężne dla małego człowieka - Villemo, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom11



Nie uważam, że istnieje wielka różnica między wiarą a wierzeniami, to jest dokładnie
ta sama sprawa - Villemo, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom11



Byłoby szkoda pozbawiać świat kogoś tak wyjątkowego jak ja - Villemo, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom12
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Zazdrość to nie jest piękne uczucie, lecz, niestety wiąże się ściśle z miłością – Dominik,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom12



Niewinne jak lilie - lub trochę mniej - kłamstwa bywają niekiedy po prostu konieczne Villemo, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom12



Czym innym jest kościół, a czym innym religia – Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
t13



O, losie, jakże bolesne są twoje ciosy – Hildegarda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu t14



Plotka wylatuje wróblem, a wraca wołem – komendant, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu t14



Ludzie odczuwją czasem ogromną potrzebę porozumienia się z kimś, kto jest od nich
silniejszy – Hildegarda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu t14



Samotność, […] uczucie, że pod stopami są tylko bezdenne mokradła. Ale nie można
przecież skarżyć się wszystkim naokoło – Hildegarda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu t14



My, ludzie, tak bardzo chcielibyśmy się do czegoś przydać, a nie żyć wyłącznie na łasce
innych – Hildegarda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu t14



Służymy bogom na różne sposoby, nie tylko te dozwolone – Gabriela, Margit Sandemo,
Saga o Ludziach Lodu t14



Istnieje miłość […] czysta, bez namiętności. Taka, która nie zważa na wiek i fizyczne
ułomności, nie patrzy na to, co powierzchowne, lecz wypływa z głebokiem, prawie
nieziemskiej więzi – Hildegarda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu t14



Naprawdę trudno pogodzi się z losem, który jakby na przekór sprawia, że dobrzy
ludzie cierpią, podczas gdy łotry prą naprzód, odnosząc zwycięstwa – Villemo, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu t14



Żal musi się wypalić, jest jak próba sił, której trzeba się poddać - Margit Sandemo, Saga
o Ludziach Lodu t14



Mróz nie szkodzi temu, kto sam jest jak lód - Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu t14



Ludzie robią to, do czego się ich zachęca, a nie to, co im się każe – Motywacja bez granic,
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Nikodem Marszałek


Mądry człowiek potrafi cieszyć się drobnymi rzeczami – Maria Szulc, Spotkania z
Podświadomością



Obowiązek idzie przed przyjemnością – C. S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego



Obowiązek planowania jutrzejszego jest obowiązkiem dnia dzisiejszego - C. S. Lewis,
Listy Starego Diabła do Młodego



To, co zaczyna się od próżności łatwo zastąpić przyzwyczajeniem - C. S. Lewis, Listy
Starego Diabła do Młodego



Prawdziwe przywiązanie do świata jest kwestią czasu - C. S. Lewis, Listy Starego Diabła
do Młodego



Doświadczenie jest matką zguby - C. S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego



To, co ludzie nazywają normalnym życiem, stanowi raczej wyjątek – C.S. Lewis, Listy
Starego Diabła do Młodego



By stać się wielkim grzesznikiem człowiek potrzebuje jakiejś cnoty - C.S. Lewis, Listy
Starego Diabła do Młodego



Nienawiść najlepiej jest łączyć ze strachem - C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do
Młodego



Ludzie są dumni z większości swoich wad, strachu jednak nadal się wstydzą - C.S.
Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego



Piłat był litościwy, dopóki litość nie była niebezpieczna - C.S. Lewis, Listy Starego
Diabła do Młodego



Środki ostrożności wykazują tendencje wzmagania strachu - C.S. Lewis, Listy Starego
Diabła do Młodego



Przynieś nam strawę lub sam bądź strawą - C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego



Umiarkowane zmęczenie jest podatniejszą glebą dla złego humoru niż totalne
wykończenie - C.S. Lewis, Listy Starego Diabła do Młodego



Tak zwana schizofrenia nie jest chorobą, tylko walką duchów – Małgorzata Kondas,
Krawędzie Czasu
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Najlepszym sposobem niezapamiętywania swoich wad jest upatrywanie ich u innych Małgorzata Kondas, Krawędzie Czasu



Uważasz pachołków śmierci za coś niecnego? A iluż takich jest na świecie, pomimo że
nie ciąży na nich przekleństwo – Tun-sij, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 15



Jedynie nieudolność gwarantuje pełne oddanie – Dygnitarz, Małgorzata Kondas,
Krawędzie czasu



Zauważyłem, że artystą nazywa się każdego, kto jest życiowo nieprzystosowany do
wykonywania uczciwej, systematycznej i ciężkiej pracy – Maciej Frączyk, Zeznania
Niekrytego Krytyka



Przywyknij do tego, że w swoim życiu będziesz bardziej ograniczać nieszczęście do
minimum, niż czasem się z nim spotykać - Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka



Początki zawsze są trudne, jak fizyka kwantowa i bolesne jak hemoroidy - Maciej
Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka



Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać - Maciej Frączyk,
Zeznania Niekrytego Krytyka



Przeminę jak gil wytarty pod szkolnym krzesełkiem - Maciej Frączyk, Zeznania
Niekrytego Krytyka



Mamy prawo do wyrażania własnej opinii. Jest jednak różnica miedzy „nie zgadzam
się z tobą” a wbiciem komuś tasaka w twarz i nasikaniem na jego grób - Maciej Frączyk,
Zeznania Niekrytego Krytyka



Pamiętacie, jak ginął Mario? Robił minę „mam zatwardzenie” i leciał w przepaść Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka



Internet to hydra, której ucięta głowa odrasta bardzo szybko - Maciej Frączyk,
Zeznania Niekrytego Krytyka



Jakiekolwiek obnoszenie się ze swoją innością w naszym akurat kraju może oznaczać
nieprzyjemności z bardzo wielu różnych stron - Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego
Krytyka



Równie dobrze gigantyczny gnom mógł złożyć pierwszego człowieka z opakowania po
chipsach i żarówki - Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka
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Hejtowanie to nowy cybersport ludzkości. Igrzyska, które organizujemy, żeby zdalnie
łamać ludzi - Maciej Frączyk, Zeznania Niekrytego Krytyka



Moc decydowania o czyimś losie to też jest władza – Małgorzata Kondas, Krawędzie
Czasu



Czasami wolność można odczuwać jako pustkę – Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu 16



Nędza czyni człowieka twardym – Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Zdradziłem cię w imię ludzkości. Mam tylko nadzieję, że ludzkość okaże się tego warta
– Irovar, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Czy ty naprawdę wierzysz, że to bogowie stworzyli ludzi […] to przecież ludzie
stworzyli bogów poprzez to, że w nich wierzą – Shama, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 17



Podburzającym do wojny zawsze żyje się dobrze, podczas gdy ludzie walczący o pokój
na ziemi przegrywają – Shama, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Człowiek powinien cieszyć wszystkim, co życie niesie i wykorzystywać to do ostatniej
kropli – Irovar, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Zasady moralne są proste: rób wszystko, na co masz ochotę, byle byś nie czynił
krzywdy ani nie ranił innych – Irovar, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Wiesz, co tracisz, nie wiesz, co zyskasz – Shira, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
tom 17



Awersje takie jak nienawiść czy obrzydzenie to uczucia fundamentalne. Ty nad nimi
nie panujesz, one przychodzą same z siebie – Teczin Chan, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 17



Pożądanie samo w sobie nie jest złym uczuciem. Staje się nim dopiero wtedy, gdy
przyczynia innym szkód – Teczin Chan, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Czy można mówić o błędach, kiedy chodzi o nieświadome sprawianie przykrości? –
Shira, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Dobre uczynki mogą ranić bardziej niż cokolwiek innego - Stara kobieta, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17
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Duch kończącego się życia, duch gasnącej nadziei jest gorszy niż sama śmierć – Shira,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Jak myślisz, jakie to uczucie, kiedy człowiek ciągle jest na łasce innych, wciąż musi być
im wdzięczny? – Stara kobieta, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 17



Nieszczęśliwą miłość uleczyć może tylko inna miłość – Elisabet, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 17



Emocje są jak dzikie konie. Trzeba je w końcu uwolnić – Brida, Paulo Coelho, Brida



Brak wątpliwości oznacza, że zatrzymałaś się w rozwoju – Wicca, Paulo Coelho, Brida



Człowiek budzi się zawsze z uczuciem, które pozostało mu od wczoraj, przyjemnym
albo nieprzyjemnym – Elisabet, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 18



Jaka niebezpieczna jest wiara w idoli. Jakie groźne są silne osobowości, ideały, wielcy
mężczyźni i potężne kobiety. Powinno się ich podziwiać na odległość, ale nigdy nie
wiązać życia – Elisabet, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 18



Człowiek nie ma obowiązku kochania swoich rodziców […] Czy tamtych dwoje ludzi
naprawdę zasługuje, byśmy się na zawsze pogrążyli w Rozpaczy? – Karin, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 18



Kto czeka na cos dobrego, nigdy nie czeka zbyt długo – Renate, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 19



Słowo „kochać” ma dwa znaczenie […] Jedno dotyczące uczuć, i to drugie, bardziej
ziemskie – Heike, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 20



Kiedy nie zna się odpowiedzi na wszystko, chadza się okrężnymi drogami, by nie
utracić prestiżu – Arv, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 21



Mali ludzie, którzy pragną wielkiej władzy. Niepozorni, a rzucają długie cienie – Heike,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 21

Gry i serwisy o grach
Cytat – autor/bohater, gra/program, serwis + data


The Sims 4: depresja – poczuj, że nic nie znaczysz – Hed, Flesz Extreme, tvgry.pl
13.05.2013
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To są […] Polacy, po brodach poznaję, że hipsterzy i pewnie stawiają kawę
bezdomnym - Hed, Flesz Extreme, tvgry.pl 13.05.2013



Niech moc będzie z wami. Mówię oczywiście o napięciu i natężeniu - Hed, Flesz Extreme,
tvgry.pl 13.05.2013



Wolność musimy sobie wywalczyć sami, bo nikt nam jej nie zwróci – Wiedźmin 2



Ludzie gadają, co im się każe – Geralt, Wiedźmin 2



W razie implozji patrzeć bezpośrednio na implozję – Portal 2



BOOOOO... YAH – Maya, Borderlands 2



Nikt nie lubi być krzywdzony – Fryderyk Chopin, Eternal Sonata



Uważajcie na tornada i nie dajcie się zakręcić – Hed, Flesz, tvgry.pl 10.05.2013



Elektroniczna zabawka do wanny? Wiem, że to nie to samo co suszarka do włosów,
ale.... - komentarz Martines_online nt konsoli, polygamia.pl



Zakończenie gry nie zgwałciło mnie – Dell, tvgry.pl



Śmierć jest tylko kwestią perspektywy – Castlevania: Lords of Shadow



Co może zmienić naturę człowieka – Planescape Torment



Będziecie się smażyć w piekle za te reklamy – komentarz, oskar, antyweb.pl



Jestem [...] celebrytą, który jeszcze nie jest sławny - Hed, Flesz Extreme, tvgry.pl
16.04.2013



Nie weźmiesz mnie żywcem, na szczęście jestem zombie – Family Guy: Back to
Multiverse



To jest niesamowite, ale nie ma w tym przypadku – Kacper Pitala, tvgry.pl



Żyjcie eko, pijcie mleko – Hed, tvgry.pl 05.06.2013



Ludzie boją się wszystkiego, co inne – Geralt, Wiedźmin



Jaka jest definicja szlaeństwa? – Vaas, Far Cry 3



Muszę się bardzo koncentrować, by się nie rozpłakać – Hed, Flesz Extreme, tvgry.pl
19.06.2013
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Dolarom, a nie jenom w kaszę się nie dmucha - Hed, Flesz Extreme, tvgry.pl 19.06.2013



Trup oraz kupa ścielą się gęsto, a pokręcona intryga goni jeszcze bardziej pokręconą
intrygę – Sting, gry-online.pl



Lud zawsze pragnie igrzysk. Krwawych, wesołych – nie ważne – Jaskier, Wiedźmin 2



W bajkach, szczególnie tych kiepskich wszystko kończy się dobrze – Fillipa, Wiedźmin
2



Niektórzy rodzą się zwycięzcami, niektórzy mną – Sam Watts, Shadowrun Returns



Osoby prześladowane udają kogoś twardego, bucowatego, aby samemu poradzić sobie
ze sobą i niskim poczuciem wartości - Mateusz Gołąb, gamezilla.komputerswiat.pl



Nadzieja jest silniejsza niż każda broń, niż każda zbroja – Viking: Battle for Asgard



Ja widzę orła, a ja reszkę. To tylko kwestia perspektywy – państwo Lutece, Bioshock:
Infinite



Słabe jest obgadywanie kogoś, jak wszystko słyszy – Hed, Kulisy Targów Gamescom
2013, tvgry.pl 26.08.2013



Mój ojciec powiedział mi, bym nigdy nie bała się ciemności – Ann Bryson, Mass Effect 3



Przyszłość jest złudzeniem – Wendaroo, Aarklash Legacy



Słyszę dźwięk leczenia – Kacper Pitala, tvgry.pl



Jedyną rzeczą, na jaką mogę się spóźnić, jest mój własny pogrzeb – Flashback



Assasin’s creed […] powraca tak regularnie, że na jej podstawie zwierzęta wiedzą,
kiedy zapadać w sen zimowy – Hed, Flesz: Ryk Premier, tvgry.pl 28.10.2013



Uczyć się to żyć – Wiedźma, Path of Exile



Radioaktywność! Zabawa dla całej rodziny – Oozi



Nie zapomnij oddychać, to wazny aspekt życia – Quantum Conundrum



Przeszłość, przyszłość? Cóż one znaczą? Dzień jutrzejszy stanie się dniem wczorajszym
– Jacomo, The Dark Eye: Chains of Satinav



W każdym człowieku drzemie bohater - Jacomo, The Dark Eye: Chains of Satinav



Gdy ludzie naśmiewają się ze mnie […] ignoruję ich i nie zniżam się do ich poziomu.
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Nie zmusisz innych do tego, by cię zaakceptowali – Iselor, Icewind Dale 2


Miłość zmienia się w nienawiśc, nienawiść zmienia się w voodoo – Sweet Violence, Holy
Avatar vs Maidens of the Dead

Muzyka
Cytat - piosenka


Mokre po policzkach rozpłynęło się – Drekoty, Tramwaj



Wciągnij mnie jak zapach, jak dym – Muzykoterapia, Dym



To ciągle jest świat, gdzie lepiej mniej – Muzykoterapia, Dym

Inne
Cytat – autor/bohater, źródło + data


Rzuć monetą - wypadnie orzeł lub reszka ale może tez ona upaść na kant – reguła trójek,
http://sfery.wikia.com/wiki/Wieloświat



Wiedza

leży

gdzieś

w

Internecie.

I

koty.

Skakają.

–

Marco,

http://pinterest.com/nocnymarco/


Jestem do niczego, nic nie potrafię zrobić, na dodatek potrafię to dostrzec –
kotpalilfajke.blogspot.com 03.05.2013



Dobieraj słowa ostrożniej, bo mam wyjątkowo dobrą pamięć - www.zdaniaproste.pl



Kiedy Państwo utrudnia Ci działać uczciwie, możesz oszukiwać – Marcin M. Drews,
antyweb.pl



Aby zrozumieć drugiego człowieka wystarczy postawić się w jego pozycji dannythegrizzly.blogspot.com



Jestem fanem bardziej bezpiecznego życia – Marco, pierwszystopien.pl



Każda generacja ma swoje #YOLO - Marco, pierwszystopien.pl



Jak już raz masz za dużo masy, już prawdopodobnie zawsze będziesz mieć dużo masy
– Chata wuja Freda, chatolandia.pl



Ogłaszam świętą krucjatę powszechnej miłości na wszystkie strony, narodową bimanię, karnawał uścisków chłopców z dziewczętami, chłopców z chłopcami, dziewcząt
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z chłopcami i dziewcząt z dziewczętami! Och, migdalcie się młodzi, migdalcie, a my
sobie chociaż popatrzymy! - prof. Jan Hartman, www.hartman.blog.polityka.pl


Wszystkie moje pomysły są genialne, dopóki nie zaczynam ich realizować kotpalilfajke.blogspot.com
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