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Wstęp
Dzień dobry, kochani! Z tej strony Zenon 'zenfil' Filus. Mam przyjemność przedstawić Wam
już drugą publikację z serii „Cytaty z Sieci”. Jak nazwa wskazuje, zbiór ograniczyłem do cytatów
dostępnych bezpośrednio lub pośrednio on-line w formie pisanej, rysowanej, animowanej lub
mówionej, na które natknąłem się w roku 2014. 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 część odtworzyłem z pamięci, zapominając skąd
dokładnie dany cytat pochodzi..
Nie chciałbym, aby owe cytaty były brane śmiertelnie poważnie. Kilka z nich to ciekawe
zwroty do przemyślenia, pozostałe są zabawne. Staram się nie zamieszczać tutaj wypowiedzi
obraźliwych, dyskryminujących, gdyż takich ogólnie 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.
Ten rok był dla mnie rokiem zmian, dlatego też nie mogłem poświęcić temu projektowi tyle
czasu, ile chciałem, ale wydanie tej publikacji uważam za kolejny wielki sukces.
Na koniec zapraszam do odwiedzenia mojego tumblra z pracami graficznymi, mniej lub
bardziej poważnymi, ale również gdzie potrafię pokazać pazury. 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


Strzeż się tej krainy grzybów, choć słoneczna kusi łaka – kto swe kroki tam skieruje,
temu jeno płacz, rozłąka – Poradnik Uśmiechu, KrainaGrzybowTV 23.12.2013



Jabłko składa się z nadjabłcza, krainy grzybów i papieru - – Poradnik Uśmiechu,
KrainaGrzybowTV 23.12.2013



Nowa telefonia komórkowa Ouija, może trochę dziwna i niszowa […] ale połaczenia
przez zaświaty są naprawdę tanie – Marco Kubis. MarcoMarcoMarco, marcokubis
24.01.2014



Lubię, gdy rzeczywistość miesza się ze snem. Dzisiaj mroczna otchłań brzmiała jak
wiertarka sąsiada - Marco Kubis. MarcoMarcoMarco, marcokubis 24.01.2014



Pamiętaj, że nie ma się czego bać… Chyba – Marco Kubiś, MarcoMarcoMarco,
marcokubis 24.01.2014



To jest totalnie absurdalne, że ludzie budują własną tożsamość na bazie zabawki, którą
kupili – Quaz, Wojna Kosol, quaz9 25.01.2014



Albo pieniądze albo radość. Ja stawiam na radość – prowadzący, czajnikowy.pl
26.01.2014



Jakbym chciał ładnej grafiki, to uruchamiałbym benchmarki na pc-tach – Hed,
Backlog, hedasw 02.02.2014



Tygrysi skok – to jest to, czego nienawidziłem na wf-ie - Hed, Backlog, hedasw
02.02.2014



Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła. Hawajska to pizza – Marco
Kubiś, MarcoMarcoMarco, marcokubis 08.02.2014



Zanim

pójdziesz

swoją

drogą,

zobacz

MarcoMarcoMarco, marcokubis 08.02.2014
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Uzależnienia nie są takie złe. Tak naprawdę ważny jest umiar, by to małe uzależnienie
nie stało się rzeczywistością - Marco Kubiś, MarcoMarcoMarco, marcokubis 08.02.2014



Wyglądasz jak ta osoba ze zdjęcia, ale zupełnie inaczej - Marco Kubiś,
MarcoMarcoMarco, marcokubis 08.02.2014



Miłego dnia i pamiętaj, że nie ma się czego bać, chyba - Marco Kubiś,
MarcoMarcoMarco, marcokubis 08.02.2014



Jeśli jutro zdemonizujemy słowo stół, to stół będzie największym zagrożeniem dla
ludzkich dusz, sumień i zdrowia – Jerzy Urban, Nie Ma Żartów, CEPERolkV9 31.01.2014



Zaćmienie mózgu – straszna rzecz – Hed, Backlog, HedaswX 10.02.2014



Kto ma miecz, ten je kozie mięso – Hed, Backlog, HedaswX 10.02.2014



Posiadanie własnego zdania wcale nie jest niezbędne. Czasem po prostu można się
zgodzić z kimś, kto zna się na danym temacie lepiej – Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę, TheBeeczka 10.02.2014



Kto powiedział, że trzeba mieć zdanie na każdy temat? - Krzysztof Gonciarz, Zapytaj
Beczkę, TheBeeczka 10.02.2014



Każdy z nas lubi żarty z kupy raz na jakiś czas. Nie bójcie się do tego przyznać –
Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, TheBeeczka 24.02.2014



Ja chce dosiąść strzelającego laserami jednorożca i toczyć epickie epickie bitwy, w
których udział biorą olimpijscy bogowie, a całość rozgrywa się na powierzchni słońca –
Bananowy Janek, MegaNeverhood 01.03.2014



Ptaki męczy latanie, jak chodzenie ludzi – Zofia Kopytlanka, Poradnik Uśmiechu,
KrainaGrzybowTV 23.02.2014



Zapach twego dżinsu - Poradnik Uśmiechu, KrainaGrzybowTV 23.02.2014



Polska, proszę Państwa, kraj mlekiem i miodem od czasu do czasu płynący – Ludwik
Montgomery, Videoblog Ludwika, GrupaFilmowaDarwin 01.03.2014
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Czasami wydaje nam się, że prawda jest na wierzchu, ale nie. Często jest ukryta tuż
pod gorącym sosem pomidorowym, serem, kawałkami szynki i odrobiną ananasa –
Marco, MarcoMarcoMarco, MarcoKubis 25.02.2014



Ja wolę jak jest brudno i trochę śmierdzi. Dzięki temu jest naturalnie – Krzysztof
Gonciarz, seria Tokio, WybuchajaceBeczki 04.03.2014



Cisza jest przerażająca, dlatego ludzie potrzebują kotów. Koty zwalczają ciszę –
Marco, MarcoMarcoMarco, MarcoKubis 05.03.2014



Ja bardzo lubię noże, jestem wielkim fanem noży, ale ja lubię mieć noże w kuchni a nie
wewnątrz swojego organizmu – Dem, Zapytaj Beczkę, TheBeeczka 17.03.2014



Dzień dobry. Sanepid! Strasznie tu brudno – Hed, Hed Gra w Dark Souls 2, hedasw
18.03.2014



Wszyscy szukamy odpowiedzi ukrytych w miejscach, gdzie nikt nie zagląda – Marco,
MarcoMarcoMarco, MarcoKubis 13.03.2014



Mój sutek dużo bardziej atrakcyjny od sutka takiej kobiety, która ma sutek na cała
pierś – Stanek, Zapytaj Beczkę, TheBeeczka 24.03.2014



Prawo ‘Dark Souls’: Ty do mnie strzelasz, to ja ci sprzedam kosę – Hed, Hed graw Dark
Souls 2, hedasw 25.03.2014



Moja kondycja fizyczna, jakbym miał ją umieścić na dziesięciostopniowej skali, to bym
musiał dać minus cztery - Hed, Hed graw Dark Souls 2, hedasw 25.03.2014



Weźcie się za coś ciekawszego w życiu, ułóżcie puzzle, idźcie na spacer, pozbierajcie
liście, cokolwiek - Hed, Hed graw Dark Souls 2, hedasw 25.03.2014



Dzień dobry, ależ masz długą dzidę. Po co ci taka długa dzida? - Hed, Hed graw Dark
Souls 2, hedasw 26.03.2014



Dzisiaj zmień swoje życie. Widzisz tego ptaka za oknem? Zamień się z nim ciałami –
Marco, Komentarze, MarcoKubis 27.03.2014

8

Cytaty z sieci 2014



14 miliardów lat temu, w okresie tzw. Inflacji kosmologicznej wszechświat rozszerzał
się z ogromną prędkością, tworząc przy tym duże ilości uszanowanka. I Puh! Tak
powstał Pieseł, tzn Chocapic - Marco, Komentarze, MarcoKubis 27.03.2014



Jestem mistrzem w robieniu uników. Wychodzi mi 1 na 30 – Hed, Hed gra w Dark Souls
II, hedasw 29.03.2014



Drewno świetnie amortyzuje. Gdybyście mieli spadać z jakiejś wysokości to tylko na
drewno - Hed, Hed gra w Dark Souls II, hedasw 29.03.2014



Bo to jest życie i czasami nie wychodzi i musisz zacząć od początku, najlepiej od
reinkarnacji jako puszyste zwierzątko – Marco, Komentarze, MarcoKubis 09.04.2014



Życie polega na znalezieniu tego drugiego ja. Pewnie siedzi w drugim pokoju.
Nienawidzi Cię i ma broń - Marco, Komentarze, MarcoKubis 09.04.2014



Istnienie Pokemonów jest tylko i wyłącznie kwestią wiary. Jeśli odpowiednio wielu z
nas będzie wierzyć w Pokemony, one będą istnieć, bo przecież tak działa świat,
prawda? - Marco, Komentarze, MarcoKubis 09.04.2014



Z reguły w ręce po prawej stronie mam lampę. Pamiętajmy, że w naszych
najmroczniejszych chwilach warto skupić się na świetle, na lampie i patrzeć, czy
przypadkiem nie zgaśnie - Marco, Komentarze, MarcoKubis 09.04.2014



Więc spieszmy się kochać ludzi zanim zacznie się nam wydawać, że zostali podmienieni
przez kosmitów - Marco, Komentarze, MarcoKubis 09.04.2014



Co mi po apokalipsie za 1000 lat? Nie po to robiłem Prawo Jazdy - Marco, Komentarze,
MarcoKubis 09.04.2014



Bądź czujny, zło jest wszędzie. Żądaj bułek równej długości – Hed, Intel Extreme
Masters, hedasw 13.04.2014



Chodź tutaj w drzwi. Spotkajmy się w progu – Hed, Hed Gra w Dark Souls 2, hedasw
18.04.2014



Nie chcę nękać Waszych zmęczonych mózgów taką lameriadą, takim festiwalem
lamerstwa – Hed, Hed gra w Dark Souls 2, hedasw 19.04.2014
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Nie śmiej się tak, bo nas aresztują – Hed, Gameboy, hedasw 22.04.2014



Kiedy byłem w podstawówce wielu moich znajomych zmarło na ulicy, a ja miałem
Gameboya, siedziałem w domu i grałem - Hed, Gameboy, hedasw 22.04.2014



Grajcie na Gameboyu, bądźcie hipsterami - Hed, Gameboy, hedasw 22.04.2014



Ja jestem zaklinacz psów… Zakląłem go na śmierć – Hed, Hed Gra w Dark Souls 2,
hedasw 03.05.2014



To nie jest moment, w którym należy atakować. To jest moment, w którym należy się
wycofywać – Hed, Hed Gra w Dark Souls 2, hedasw 06.05.2014



Gdzie są płomienie, jest też śmierć - Hed, Hed Gra w Dark Souls 2, hedasw 06.05.2014



Lubię piękno, mimo że sam jestem Gargamelem – Grześ, Czarne Owce,
CzarneOwceShow 06.05.2014



Jaki elegancki retro młody człowiek… Jestem hipsterem - Grześ, Czarne Owce,
CzarneOwceShow 06.05.2014



Nic tak nie uczy kapitalizmu jak nalot dywanowy – Quaz, OCP, Quaz9 09.05.2014



Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka – Cyber Marian, Cyberinfo, CyberMarianPl
10.05.2014



Dystanse są coraz większe, a mój wzrok się przecież nie polepsza – Hed, Rzut Okien,
Hedasw15.05.2014



Grawitacja zabija – Hed, Hed Gra w Dark Souls 2, Hedasw 18.05.2014



Matematyka nie kłamie, moi państwo. Chyba nie kłamie, bo ja się na niej nie znam –
Grześ, Carne Owce, CzarneOwceShow 18.05.2014



To jest moc. To jest zaklęcie, które nikogo nie trafia – Hed, Zwiastun Kanału Hedasw,
Hedasw 29.05.2014



Słodycze są po to, aby kobiety odmawiały sobie ich spożywania – Niekryty Krytyk,
Historia świata wg Niekrytego Krytyka, NiekrytyWZet 02.06.2014
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Jestem tu, bo środki antykoncepcyjne są skuteczne tylko w 99% - Niekryty Krytyk,
Historia świata wg Niekrytego Krytyka, NiekrytyWZet 02.06.2014



Żaden wynalazek z natury nie jest ani dobry ani zły. To jego wykorzystanie sprawia,
jak je postrzegamy – Emcekwadrat, Gdyby bomba atomowa wybuchła w Warszawie,
EmceKwadrat 15.06.2014



Pełna broda to taki Święty Graal wśród zarostów – Marco, Co oznacza twój zarost,
MarcoKubis 18.07.2014



100% ludzi, którzy nie lubią zarostu, kiedyś umrze - Marco, Co oznacza twój zarost,
MarcoKubis 18.07.2014

Wideo
Cytat – bohater, film/serial + odcinek


Czas jest jak ocean, a nie jak wąż ogrodowy. Przestrzeń przypomina kłąb dymu-ulotny
obłok – Rastafarianin, John Ginie na Końcu



Zauważyłeś, że słowo, które dopiero poznałeś, słyszysz ponownie przed upływem doby?
– Roger North, , John Ginie na Końcu



Jak masz coś napisane na bluzie albo t-shircie to automatycznie stanie się to prawdą –
Krzysztof Gonciarz, Zapytaj Beczkę, thebeeczka 20.01.2014



Dlaczego zawsze wydajesz się rozczarowany, kiedy cię zawodzę? – David, Dads s01e13



Moim największym marzeniem jest trzymanie się za ręce w Disneylandzie – Annie,
Community s05e04



Czym jest mózg poza neuronami komunikującymi się ze sobą? Zbierz ich
wystarczająco dużo razem, a przekroczysz świadomośc – Grace s02e11



Jeśli podskakujesz do króla, lepiej go zabij – Stewie, Family Guy s12e10



Jeśli my się tym nie zajmiemy, to nikt tego nie zrobi – Annie, Community s05e03



Robicie różne miny. Jesteście na mnie źli, czy głodni – Abed, Community s05e04
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Wiesz, kto ma obsesję na punkcie słabości? Słabi ludzie – Connor, Revolution s02e11



Miło było was gościć, odwiedziny raz na stulecie mi wystarczą – Kain, Supernatural
s09e11



Mam małą radę, weź ją lub nie: Uciekaj! – David, Dads s01e14



Mój lekarz powiedział, że mam co kilka minut wydawać z siebie dźwięki, aby się
upewnić, ze jeszcze żyję – Crawford, Dads s01e14



Nie zdawałem sobie sprawy, jaką mam wygodną kanapę. Nie spałem tak dobrze od
czasu, kiedy byłem w śpiączce przez 2 dni – Warner, Dads s01e14



Pójdźmy do komputerowego i zacznijmy zadawać tyle pytań, że sprzedawca się sam
zwolni – David, Dads s01e14



Nie wiedziałem, że imprezy pożegnalne mogą być fajne. Powinienem odchodzić cały
czas – Troy, Community s05e05



Kiedy chowasz się w cieniu, jesteś mniej widoczny ale masz słabszą ochronę – Cordelia,
American Horror Story s03e13



Żeby zebrać plony, musisz najpierw pozbyć się chwastów przeszłości – Myrtle,
American Horror Story s03e13



Czasem, kiedy próbujemy kogoś chronić, kończy się na tym, że sprowadzamy na niego
jeszcze większe niebezpieczeństwo – Roger, Tomorrow people s01e12



Nie zawsze panujemy nad tym, jak potoczą się sprawy – Roger, Tomorrow people
s01e12



Posiadanie sekretów nie jest czymś złym. Musisz tylko uważać, z kim się nimi dzielisz Roger, Tomorrow people s01e12



Najciemniej jest w momencie na chwilę przed tym, jak włączysz światło - Roger,
Tomorrow people s01e12



Nie wielkość miecza nowicjusza, lecz jego pragnienie chwały tworzy legendy – Hung,
Knights of Badassdom
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Każdy ma coś, co chciałby zmienić. Każdy popełnia błędy – Alice, Once upon a Time in
Wonderland s01e10



Nie dąsam się. Ja dumam. Tak robią seksowni mężczyźni – Raj, Big Bang Theory
s07e18



Możesz próbować ukrywać się przed tyranem, ale ukrywanie się nie potrwa długo –
Elizabeth Grey, Chirurdzy s10e14



Wszyscy jesteśmy workami kości i ciała. W końcu się zepsujemy i będziemy pokarmem
dla robaków. Powstaliśmy z niczego i w nic się obrócimy – Brian, Family Guy s12e12



Życie to żart. To po prostu siedzenie i czekanie na śmierć. Nie mogę tak żyć – Stewie,
Family Guy s12e12



Wiem, że się boisz, ale nie możesz żyć cały czas obawiając się śmierci. Nikt nie wie, co
się zdarzy, więc możemy tylko starać się wykorzystać każdy dzień – Brian, Family Guy
s12e12



Wolałbym być w domu i robić dramatyczne odsłony drzwi garażowych – Peter, Family
Guy s12e12



Zawsze doszukujesz się czegoś złego. Nie musisz tego robić – Czasem dobrze jest
przyjąć, że coś jest dobre – Henry, Once Upon a Time s03e12



Nie ważne, jak bardzo cierpisz, nie możesz tak po prostu zakopać tego w lesie – Mary
Margaret, Once Upon a Time s03e12



Nie uciekam przed potworami. To one uciekają przede mną – Regina, Once Upon a
Time s03e12



Wszyscy umierają. Jedyne, co możesz zrobić, to upewnić się, że masz na sobie
odpowiednie buty, keidy to nastąpi – John, Tomorrow People s01e15



To natura ciągnie wilka do lasu – Alice, Once Upon a Time in Wonderland s01e09



Każdy ma takie drzwi, za którymi trzyma najbardziej przerażające myśli, swoje
największe obawy – Jabberwocky, Once Upon a Time in Wonderland s01e09
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Karmisz szaleństwo, a ono karmi się tobą – Rumpelstiltskin, Once Upon a Time s03e13



Pocę się jak katolik w Dniu Sądu ostatecznego – Shirley, Community s05e09



To, co kocham w grach RPG to to, że jest dokładnie powiedziane, co masz zrobić –
Jose, Community s05e10



Z mojego doświadczenia podpisanie dokumentacji to pocałunek śmierci. Podpisujesz
papieru małżeńskie, a romans znika – dr Stephanie Edwards, Greys Anatomy s10e16



Zmiana to ruch ze starego życia do całkiem nowego. To może być jak długi, ciemny,
przerażający tunel, ale musisz przejść na drugą stronę – Elisabet Grey, Greys Anatomy
s10e16



Nie powinieneś bawić się zabawkami, które do ciebie nie należą – Jafar, Once Upon a
Time in Wonderland s01e11



Lekkomyślność jest domena młodych, a tolerancja pięknem wieku dojrzałego – Naynta,
Log Horizon s01e04



Jeśli nie jesteś w stanie czegoś zrobić, nie rób tego. Skup się na tym, co możesz osiągnąć
– Shiroe, Log Horizon s01e04



Gdy zbiera się więcej ludzi, wszystko zaczyna się komplikować – Shiroe, Log Horizon
s01e06



Skarb zdobyty bez wysiłku nie zasługuje na miano skarbu – Nyanta, Log Horizon
s01e06



Przywrócenie do porządku dziecka, które za bardzo zbłądziło, to jeden z obowiązków
dorosłych – Nyanta, Log Horizon s01e04



Jeśli nie możesz ich przekonać, zmuś ich – Agnes, Supernatural s09e17



Odpowiednio przyozdobiony każdy może być piękny – Lenessia, Log Horizon s01e13



Gdziekolwiek powietrze by się nie udało, zawsze pozostanie niewidzialnym gazem –
Log Horizon s01e25
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Bycie silnym w pojedynkę nie ma żadnego sensu, ponieważ do użycia tej mocy
potrzebujesz przyjaciół – Shiroe, Log Horizon s01e25



Pojawia się jakiś problem, który tylko Ty możesz rozwiązać. Skoro tego chcą od ciebie
Inni, to nie może być coś złego – Shiroe, Log Horizon s01e25



Czasem dobrze jest mieć przy sobie zarówno bohatera, jak i nikczemnika - Shiroe, Log
Horizon s01e25



Mawiają, że nie samym chlebem człowiek żyje. Jednak gdy ten chleb posmarujesz
fantazjami, będziesz w stanie przebrnąć przez wszystko – Henrietta, Log Horizon s01e22



Śmierć to naturalna konsekwencja walki – Rudi, Log Horizon s01e20



Miłość zmusza nas do robienia szalonych rzeczy, prawda? – Jafar, Once upon a Time in
Wonderland s01e12



Daj człowiekowi odpowiednią motywację, a nigdy nie będziesz wiedział do czego będzie
on skłonny - Jafar, Once upon a Time in Wonderland s01e12



Chcę tego, co chcą wszyscy-wolności – Jabberwocky, Once upon a Time in Wonderland
s01e12



Nikt nie rodzi się potworem. My się tworzymy… Produkt okrutnego świata
wypełnionego okrutnymi ludźmi - Jabberwocky, Once upon a Time in Wonderland
s01e12



Czy jesteś w stanie zrobić wszystko, co niezbędne, aby dostać to, czego chcesz? - Jafar,
Once upon a Time in Wonderland s01e12



Myślisz, że jest tutaj magia? To coś lepszego niż magia… Książki – Niel i Belle, Once
Upon a Time s03e15



Już doświadczyłaś tego, jak to jest kochać i stracić. Przygotuj się na nową boleść,
najgorszą w swoim rodzaju, nigdy już nie pokochać – Jafar, Once upon a Time in
Wonderland s01e13
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Wielu ludzi przybywa i opuszcza Krainę Czarów, ale tylko najbardziej wyjątkowi
odkrywają, o co w tym wszystkim chodzi – Królik, Once upon a Time in Wonderland
s01e13



Ufam jedynie osobom, które są na tyle blisko, bym mogła je zabić – Matka Nicka,
Grimm s03e17



Strach jest sensowną reakcją na prawdziwe niebezpieczeństwo – Peter, Family Guy
s12e16



Magia nie jest tym, co widzisz, tylko tym co czujesz w środku – Rumpelstiltskin, Once
upon a Time s03e16



Nie możesz ukraść czegoś, co zostało ci ofiarowane – Regina, Once upon a Time s03e16



Kto nadaje historii znaczenie? Pisarz czy Ty? – Metatron, Supernatural s09e18



To nie magia zawodzi, tylko ludzie – Zelena, Once upon a Time s03e18



Prawa istnieją tylko do czasu, dopóki ktoś ich nie złamie – Zelena, Once upon a Time
s03e18



Izolacja może określić człowieka, Wszystko sprowadza się do Twojego przeszkolenia,
Twoich wyborów, Twojej intuicji – Meredith Grey, Chirurdzy s10e20



-Co Ty we mnie widzisz? -Mam nadzieję, że to samo, co Ty we mnie – Regina i Robin
Hood, Once upon a Time s03e19



Po prawdziwej miłości nie ma potężniejszej magii niż obuwie – Mary Margaret, Once
upon a Time s03e18



Oczy są od patrzenia, a nie od bycia oglądanym – Petrus, Salem, s01e02



Myślę, że posiadanie serca jest dobrą rzeczą, nawet dla naukowca – Irene, Tomorrow
People s01e21



Jeśli uwierzysz, że jesteś zła, taka właśnie się staniesz – Glinda, Once Upon a Time
s03e20
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Któż z nas jest wolny od wstydu czy skrywanych sekretów? - Cotton Mather, Salem
s01e04



Często jesteśmy najbardziej wdzięczni za to, co kiedyś uznawaliśmy za sobie należne –
Mary Sibley, Salem s01e04



Czasami najlepsza książka ma najbardziej zakurzoną okładkę, a czasem najlepsza
filiżanka jest wyszczerbiona – Belle, Once Upon a Time s03e21-22



Jesteśmy tymi dobrymi. Pora zacząć się tak zachowywać – Miles, Revolution s02e20



Nie walczy się z chorobą przez jej leczenie. Z chorobą walczy się przez jej wyłapanie,
gdy wciąż jest uleczalna – Alec Sadler, Continuum s03e08



Każdy z nas coś ukrywa. Zwłaszcza ci, którzy temu zaprzeczają - Carlos, Continuum
s03e08



Farciarze idą do grobu bez żalu. Ja nie mam dnia, żebym nie żałował – Alden, Salem
s01e05



Kłopot z wiedzą jest taki, że nie możesz jej cofnąć – Salem, s01e07



Nikt nie kontroluje przyszłości. To wiecznie ewoluujący organizm, który może się
zmieniać i adaptować, jak mu się podoba – Kira, Continuum s03e11



Jesteśmy ledwie teraz i na zawsze dziećmi swoich ojców i nie mamy wpływu na to, jak
nas ukształtowali, podobnie jak na wschód i zachód słońca – Anne Hale, Salem, s01e09



Do diabła ze wszystkimi innymi. Musisz robić to, co jest dobre dla ciebie, albo będziesz
nieszczęśliwa – Artie, Magazyn 13 s05e06



Przysłowiowa mądrość mówi, że jedno zgniłe jabłko zatruje całą ich beczkę. Zaczynam
wierzyć, iż jedno jabłko może zatruć cały kraj – Cotton Matter, Salem s01e12



Zabijanie bez wahania dla pieniędzy czy władzy nad życiem, to właśnie ludzka natura,
którą znam – Sebastian, Black Butler: the Movie



Jeśli zanurzę Twoją duszę w ciemnościach jeszcze trochę, może będę mógł cieszyć się
duszą ciemniejszą niż czerń - Sebastian, Black Butler: the Movie
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Podobno jesteśmy rodziną. Powinniście mnie wspierać bez względu nawszystko –
Kiren, In The Flesh s02e05



Babcia zawsze powtarzała, że jestem wyjątkowa, ale myślałam, że to coś, co babcie
mówią – Amy, In The Flesh s05e06



Popatrz na te brwi. To są brwi atakujące. Można nimi otwierać butelki – Doctor,
Doctor Who s08e01



Gra się rozpoczęła. Będziemy potrzebować dużo herbaty – Madame Vastra, Doctor Who
s08e01



Nie jestem zła, ale gdybym była, to byłaby to Twoja wina – Clara, Doctor Who s08e01



Groźby nie działają, jeśli ich nie spełniasz – Clara, Doctor Who s08e01

Twitch.tv
Cytat – autor/bohater, program, kanał + data


Ej, to jest Glikatchu – Muchowski, Symulawtorki, archneu 07.01.2014



To miasto powojenne, bo są kule po dziurach na budynkach – Dorczenzo,
Symulawtorki, arhneu 04.02.2014



O nie! Przytuliłem kładkę – Dorczenzo, Symulawtorki, archneu 01.04.2014



Przepraszam, jestem kozą. Czy mogę sobie tutaj postać? - Dorczenzo, Symulawtorki,
archneu 01.04.2014



Muszę zadzwonić, ale najpierw wytrę sobie tyłek o beton - Dorczenzo, Symulawtorki,
archneu 01.04.2014



Rzuciłem sokiem w stację benzynową i trochę się popsuła - Dorczenzo, Symulawtorki,
archneu 01.04.2014



To jest tunel morderca – wypluł zmieloną kozę - Dorczenzo, Symulawtorki, archneu
01.04.2014
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Gdzie są jeszcze jakieś ciała? – powiedziała koza skacząc po lesie - Dorczenzo,
Symulawtorki, archneu 01.04.2014



Już się boję, że to jest spoiler - Muchowski, Symulawtorki, archneu 01.04.2014



Popsuła się koza, sorry - Dorczenzo, Symulawtorki, archneu 01.04.2014



Nienawidzę pudełek! Jak ja nienawidzę pudełek - Dorczenzo, Symulawtorki, archneu
01.04.2014



Fuck! Tzn. kurcze - Dorczenzo, Symulawtorki, archneu 01.04.2014



Jakiej używki używam do włosów? Mydła – Hed, tvgry.pl 14.04.2014



Jesteś tankiem, powinieneś tankować – Hed, tvgry.pl 14.04.2014



Może twój rysik jest lepszy od mojego? – Dell, tvgry.pl 14.04.2014



Ta gra jest super. Solidne 2/10 – Dorczenzo, Symulawtorki, archneu 15.04.2014



Co jest o 19.00 na Jedynce? Fakty na TVN-ie – Muchowski i Dorczenzo, Symulawtorki,
archneu 15.04.2014



Co bardziej wolicie: kanapkę z chlebem, czy bułkę z kajzerką? - Roman010203,
Pokedziałki, erchneu 21.04.2014



Gdybym miał drugi kontroler, to bym zagrał z przyjaciółmi… Nie mam przyjaciół –
Dorczenzo, Premiera, archneu 29.04.2014

Kwejk.pl
Cytat – kwejk.pl


W niebie mnie chcą, a w piekle się mnie boją – kwejk.pl



Tak naprawdę jedyną rzeczą, której należy się bać jest sam strach… i pająki –
kwejk.pl



Wymarzony ślub? Eeee tam, lepiej planować wymarzoną biblioteczkę – kwejk.pl
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Zanim zapytasz kogoś, dlaczego cię nienawidzi, zapytaj najpierw siebie, dlaczego się
tym przejmujesz – kwejk.pl



Branie prysznica to 2% mycia, 8% śpiewania i 90% myślenia nad swoim życiem –
kwejk.pl



Wszyscy szukają drugiej połówki. A mnie mama w całości urodziła – kwejk.pl



Za każdym razem, gdy nabieram ochoty na spontaniczność, stan mojego konta
przypomina, żeby się uspokoić, poczekać, aż przejdzie – kwejk.pl



Życie jest piękne… tylko trzeba brać odpowiednie leki – kwejk.pl



Zabawne, jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosić o podwyżkę, a jak niezbędna
dla ludzkości, gdy prosić o urlop – kwejk.pl



Pewnego dnia ktoś przytuli cię tak mocno, że wszystkie twoje rozbite kawałki zbiorą
się do kupy – kwejk.pl



Prawdziwi przyjaciele nie pozwolą ci robić głupich rzeczy… samemu – kwejk.pl



Moje życie to ciągła walka pomiędzy moją miłością do jedzenia i niechęcią do bycia
grubą – kwejk.pl



Ludzie są po to, aby ich kochać, a rzeczy po to, by z nich korzystać. Nieporozumieniem
tego świata polega na tym, że zbyt często ludzi się wykorzystuje, a rzeczy kocha –
kwejk.pl



Jedyne słuszne podatki, to brak podatków – kwejk.pl



Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka – kwejk.pl



Zaspałam w niedzielę. Zostało mi mało czasu, żeby nic nie robić – wkejk.pl



Nienawidzę słowa ‘musisz’. Paradoksalnie sprawia, że jeszcze bardziej mi się nie chce
– kwejk.pl



Co masz zjeść jutro, zjedz dziś – wkejk.pl
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Chciałabym zostać gąsienicą. Gąsienica może cały czas żreć, po czym idzie spać, a
budzi się piękna i cudowna – kwejk.pl



Wiążąc się ze mną, wiążesz się z moimi serialami – kwejk.pl



Jedz wszystko, na co masz ochotę. Jeśli ktoś Cię będzie pouczać, zjedz również jego –
kwejk.pl



Straszna choroba, ludzie patrzą na litery i słyszą różne głosy w głowach, a Ty i tak
powiesz, że czytają książki – kwejk.pl



Mama mówi, że piękno bierze się z wnętrza. Przykład: wnętrza lodówki – kwejk.pl



Wszystkie postaci i fakty są prawdziwe, ponieważ powstały w wyobraźni autorów –
kwejk.pl



Jeśli ktoś raz Cię zdradził, oszukał lub skłamał, będzie robił to dalej. Jeśli nie w życiu
to w Twoich myślach – kwejk.pl



Drogie żarcie. Czy zostaniesz moją walentynką? – kwejk.pl



Za słowami ‘nie ważne’ kryją się rzeczy najważniejsze – kwejk.pl



Optymista. Ktoś kto uważa, że krok w tył zaraz po zrobieniu kroku naprzód to nie
katastrofa, lecz cha-cha – kwejk.pl



Logika rynku pracy sprawia, że coraz lepiej wykształcone osoby […] są zatrudniane do
wykonywania coraz bardziej błahych zadań – kwejk.pl



Czas decyduje o tym, kogo w życiu spotkasz. Twoje serce decyduje o tym, kogo chcesz
w życiu zatrzymać. Twoje zachowanie decyduje o tym, kto z Tobą w życiu zostanie –
kwejk.pl



Ten, kto raz nie złamie w sobie tchórzostwa, będzie umieral ze strachu do końca
swoich dni – kwejk.pl



Ludzie często nie zdają sobie sprawy, jak wielką potęgę mają słowa – kwejk.pl
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Tęsknota za ukochaną istotą jest jak ból zęba czy ucha, nie można od niej uciec –
kwejk.pl



Darmowe wifi może sprawić, że zapomnisz o połowie swoich życiowych problemów –
kwejk.pl



Dbam i linię, a linia musi być gruba i wyrazista – kwejk.pl



Dla pieniędzy ludzie są w stanie zrobi wszystko, nawet pójść do pracy – kwejk.pl



Opera to takie miejsce, gdzie koleś dźgnięty sztyletem, zamiast krwawić zaczyna
śpiewać – kwejk.pl



Twoje usta się uśmiechają, ale oczy pozostają smutne. Dlaczego? – kwejk.pl



Do łóżka zawsze zabieraj dobrą książkę, albo przynajmniej kogoś, kto taką przeczytal
– kwejk.pl



Nie chcę wierzyć, chcę wiedzieć – kwejk.pl



Jedyne czego chcę to schudnąć oglądając telewizję, leżąc w łózku i jedząc ciastka…
Czy proszę o zbyt wiele? – kwejk.pl



Mowa jest srebrem, milczenie złotem, a foch to foch – kwejk.pl



Sarkazm powinien być dostępny jako czcionka – kwejk.pl



Najgorsza walka wewnątrz mnie to walka mojego poczucia humoru z moim
wychowaniem – kwejk.pl



To, że nic nie mówię, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia – kwejk.pl



Ludzie są gotowi uwierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę – kwejk.pl



Jeśli chce się być szczęśliwym, nie wolno gmerać w pamięci – kwejk.pl



Nie boisz się ludzi dookoła Ciebie. Boisz się ich reakcji – kwejk.pl



Nie boisz się spróbować jeszcze raz. Boisz się cierpieć z tego samego powodu – kwejk.pl



Nigdy nie rozcinaj tego, co można rozwiązać – kwejk.pl
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Wszystko Ci wolno, ale nie wszystko warto – kwejk.pl



Życie jest zbyt krótkie, żeby się spieszyć – kwejk.pl



Żyć godnie to nie znaczy nie upadać. Każdy robi błędy, ważne jak będziesz wstawać –
kwejk.pl



Nasze szczęście lezy w szczęściu innych ludzi. Daj im je, a otrzymasz twoje własne. I to
jest cel ludzkiego życia – kwejk.pl



To uczucie, gdy czytasz stronę w książce już dwa razy i tak nic nie rozumiesz –
kwejk.pl



Nienawidzę, gdy ktoś próbuje zadawać mi pytania zaraz po tym, gdy się obudziłem –
kwejk.pl



Nieograniczona władza w rękach ograniczonych ludzi zawsze prowadzi do
okrucieństwa – kwejk.pl



Pieniądze nie zmieniają ludzi, tylko pomagają stać im się kim naprawdę są – kwejk.pl



Czasami depiluję tylko jedną nogę. Wtedy, gdy kładę się na łózku, cuję się, jakbym
leżała obok mężczyzny – kwejk.pl



Jeżeli w nocy męczą Cię wyrzuty sumienia, śpij w dzień – kwejk.pl



Jeśli ocenisz rybę pod względem jej umiejętności wspinania się na drzewo, będzie
wiodła całe życie wierząc, że jest głupia – kwejk.pl



Jedynym dobrym powodem do ogolenia brody jest radość z powodu jej ponownego
zapuszczenia – kwejk.pl



Czekolada to odpowiedź, nie obchodzi mnie jakie było pytanie – kwejk.pl



Uważaj na kupy, ale patrz w niebo – kwejk.pl



Relacje pomiędzy regularnymi ćwiczeniami a mną określam jako „to skomplikowane”
– kwejk.pl



Umrzesz na 100%, więc żyj na 100% - kwejk.pl
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Nie jestem leniwy. Ja tylko oszczędzam energię na później – kwejk.pl



Jeśli posiadasz moc, dzięki której potrafisz kogos uszczęśliwić-rób to jak najczęściej –
kwejk.pl



Ludzie, którzy nie rozumieją Twojej ciszy, nigdy nie zrozumieją Twoich słów –
kwejk.pl



Jak ktoś chce szuka sposobów, jak ktoś nie chce szuka powodów – kwejk.pl



Przyszłość jest już za sekundę – kwejk.pl



Los uśmiecha się do mnie codziennie… Ironicznie – kwejk.pl



Zachowuje się, jakbym niczego nie chciała, bo nigdy nie dostaję tego, co chce –
kwejk.pl



Mam takie urządzenie w kieszeni, dzięki któremu posiadam dostęp do całej wiedzy
ludzkości. Używam go do oglądania śmiesznych kotów – kwejk.pl



Odważny człowiek nie zabija smoków, odważny człowiek na nich jeździ – kwejk.pl



Pamiętaj, że dzień dzisiejszy, to dzień jutrzejszy, o który martwiłeś się wczoraj –
kwejk.pl



Życie bez kota jest jak butelka po winie… Puste – kwejk.pl



Pszczoła umiera, gdy użądli. Człowiek krzywdzi milion razy dziennie i żyje dalej –
kwejk.pl



Skąd wiesz, że wszystko pamiętasz, skoro nie pamiętasz tego, czego nie pamiętasz –
kwejk.pl



Zwycięzcą tegorocznej gry w chowanego powinien być 1. Zaginiony samolot z Malezji
2. Wally 3. Pieniądze z naszych podatków – kwejk.pl



Jak poznać nietolerancyjnego? „nie jestem nietolerancyjny, ale…” – kwejk.pl



Śpieszmy się kochać weekend, tak szybko odchodzi – kwejk.pl



1# zasada lenia: jeśli nie możesz czegoś dosięgnąć, nie potrzebujesz tego – kwejk.pl
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Jeśli upadłeś, to dobra okazja, żeby poleżeć – kwejk.pl



Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo szczęśliwymi ludźmi moglibyśmy być, gdyby nie
nasza nieśmiałość – kwejk.pl



Nie módl się o łatwe życie, módl się o siłę, by dać radę przejść przez trudne – kwejk.pl



Nie da się zapomnieć smaku pomidora tak po prostu – kwejk.pl



Nienawidzę, gdy opracuję sobie plan konwersacji w głowie, a ta druga osoba nie
trzyma się scenariusza – kwejk.pl



Zastanawiałam się, jaki zrobić zart na prima aprilis, a potem mi się przypomniało, że
całe moje życie to jeden wielki żart – kwejk.pl



Jeśli myślisz o goleniu, przestań myśleć – kwejk.pl



Psy składają się z miłości. I ogona… ale głównie z miłości – kwejk.pl



Jak dla mnie zawsze był typem gościa, który mógł stworzyć pokemony, ale zamiast
tego stwierdził: „eee tam, malaria jest lepsza” – kwejk.pl



Błogosławiony ten, który śmieje się z samego siebie, albowiem będzie mieć ubaw do
końca życia – kwejk.pl



To taka narodowa gra: połowa chce coś zrobić, a druga połowa podstawia im nogę –
kwejk.pl



Ktoś powinien napisać książkę, w której główny bohater powoli zakochuje się w
czytelniku – kwejk.pl



Nigdy nie rezygnuj z osiągnięcia celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu.
Czas i tak płynie – kwejk.pl



Jestem aniołem, ale gdy ktoś podcina mi skrzydła, lecę dalej na miotle - kwejk.pl



Pewna dziewczyna czytała tak dużo książek, że zapomniała, jak się robi sobie zdjęcie w
lustrze - kwejk.pl
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Jest we mnie pewne miasto, w którym wszyscy normalni ludzie już dawno popełnili
samobójstwo – kwejk.pl



Szczęście nie równa się wielkim pieniądzom – kwejk.pl



Czasami najlepiej jest zachować prostotę – kwejk.pl



Nie ma nic złego w dawaniu małych upominków samemu sobie – kwejk.pl



Czasami każdy z nas potrzebuje dodatkowego wsparcia – kwejk.pl



Niektóre rzeczy zawsze kończą się dobrze, nawet jeżeli czasami wydają się wymykać
spod kontroli – kwejk.pl



Warto czasami poświęcić chwilę czasu, aby usunąc ze swojego życia to, co niepotrzebne
– kwejk.pl



Kiedy czujesz, że się nadwyrężasz poza swoje możliwości-po prostu poczekaj – kwejk.pl



Nie lekceważ znaczenia różnorodności – kwejk.pl



Każdy dobry związek musi być zbudowany na solidnych fundamentach – kwejk.pl



Czasami dobrze jest odłączyć się od grupy i spędzić chwilę w samotności – kwejk.pl



Ważnym jest aby otaczać się odpowiednim towarzystwem – kwejk.pl



Nie ma nic złego w byciu innym niż wszyscy-na pewno znajdzie się ktoś, kto Cię za to
pokocha – kwejk.pl



Czasami zdobycie tego, czego się pragnie jest tak proste, jak zwyczajna prośba o to kwejk.pl



Są na świecie dwa rodzaje jedzenia: te, które już zjadłem i te które zjem – kwejk.pl



Kto rano wstaje, niech powie, ak to robi – kwejk.pl



Na górze róże, na dole padlina, wszędzie cierpienie, życie to kpina – kwejk.pl



Rzeczy wielkie składają się z rzeczy małych – kwejk.pl
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Jeżeli ktoś żywi do mnie uczucie, którego nie da się przekazać w słowach, może
przekazać je w gotówce – kwejk.pl



Mamy prawo popełniać w życiu wiele błędów, oprócz jednego: zasypiania na pasie
startowym, gdy startuje samolot – kwejk.pl



Jesteśmy tym, kogo udajemy, i dlatego musimy bardzo uważać, kogo udajemy –
kwejk.pl



Technicznie rzecz biorąc, cieszą nas tylko dwie rzeczy: serotonina, dopamina –
kwejk.pl



Nigdy nie zostawiaj kogoś, kto częściej dotykał Twojej duszy niż Twojego ciała –
kwejk.pl



Na końcu wszystko będzie dobrze. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że to jeszcze nie koniec
– kwejk.pl



To nie jest tak, że nie lubię ludzi bez powodu. Po prostu przelewam na nich niechęć,
jaką czuję do siebie – kwejk.pl



Robota nie zając, odpoczynek też nie zając. W sumie to nic nie zając. Tylko zając to
zając – kwejk.pl



Serce człowieka możemy ocenić po tym, jak traktuje on zwierzęta – kwejk.pl



Najgorzej jest rano, wieczorem i w dzień. Kiedy śpię, można wytrzymać – kwejk.pl



Jeśli twierdzisz, że Twój ślub był najszczęśliwszym dniem Twego życia, ewidentnie
nigdy nie wyleciały Ci na raz dwa batoniki z automatu – kwejk.pl



Masz dość udawania, że wszystko idzie świetnie? Nie martw się, pesymizm to wbrew
pozorom świetna strategia na kryzys – kwejk.pl



W tym świecie należy być szczerym tylko wtedy, gdy ratownik spyta Cię, co zażyłeś –
kwejk.pl



Jeśli możesz panować nad sobą, możesz panować nad światem – kwejk.pl
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Mówić można z każdym, rozmawiać bardzo mało z kim – kwejk.pl



Depresso-stan, jakiego doznajesz, gdy rano wychodzisz bez kawy – kwejk.pl



Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie, byś nie miał go na krytykę innych – kwejk.pl



Dzieci są jak naleśniki-pierwsze idą zawsze na straty – kwejk.pl



Są tacy, co pomogą niezależnie od tego, jaki jest stan Twojego konta – kwejk.pl



Gdy zaczniesz porównywać się z innymi, tracisz swój naturalny potencjał – kwejk.pl



Dyktatura większości jest tylko nieznacznie lepsza od dyktatury jednostki – kwejk.pl



W obliczu ogromu zła na świecie byłoby bluźnierstwem posądzać boga o istnienie –
kwejk.pl



Miłość jest wtedy, gdy myjesz się tylko po to, by pachnieć dla drugiej osoby – kwejk.pl



Tylko niewolnicy i szaleńcy nie interesują się polityką, im wszystko jedno, jak żyją –
kwejk.pl



Każdy myśli o zmienianiu świata, ale nikt o zmienianiu siebie samego - kwejk.pl



Do nikogo nie musiałem się dzisiaj odzywać. Najlepszy dzień ever – kwejk.pl



Spanie jest dla ludzi, którym nie działa internet – kwejk.pl



Czasem próba zrozumienia zachwania ludzi jest niczym próba powąchania koloru 9 –
kwejk.pl



Nie jestem pewien, czy dzieci wrzeszczące na zewnątrz dobrze się bawią, czy są
brutalnie mordowane – kwejk.pl



Dopiero kiedy komar usiądzie ci na jajkach zdasz sobie sprawę, że nie wszystko da się
rozwiązać przemocą – kwejk.pl



Nie tylko z pamięcią krótkotrwałą mam problemy, ale też z pamięcią krótkotrwała –
kwejk.pl



To jest zaskakujące, jak cudownie można spędzić dzień nic nie robiąc – kwejk.pl
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Gdybym mogła mieć super moc, byłaby to umiejętność patrzenia na ludzi, którzy
ćwiczą i przejmowanie efektów ich pracy – kwejk.pl



Dlaczego Ania oblała się kwasem? Bo lepiej jej w rozpuszczonych włosach – kwejk.pl



Zawsze tak jest: przyzwyczaisz się do człowieka, a on wysiada na następnym
przystanku – kwejk.pl



Jeśli weźmiesz wszystkie żyły w twoim ciele i ułożysz je jeden obok drugiego, to
umrzesz – kwejk.pl



Najlepszą częścią bycia w związku jest możliwość bycia samym, jednocześnie będąc z
kimś – kwejk.pl



Nie mówcie nikomu, że się myli, dopóki nie poznaliście punktu widzenia tej osoby –
kwejk.pl



Gdyby ludzie mieli wyskakiwać z łóżek, spalibyśmy w tosterach – kwejk.pl



Im bardziej jesteśmy szczęśliwi, tym mniej dostrzegamy – kwejk.pl



Nie mogę się położyć z laptopem na prawym boku, bo kabel zasilania jest ze złej strony
– kwejk.pl



Odkąd mam pracę, mogę sobie kupować dużo gier wideo, ale nie mam czasu w nie
wszystkie pograć – kwejk.pl



The less people you chill with the less bulshit you deal with - kwejk.pl



Niektórzy tyją tylko na zimę… amatorzy – kwejk.pl



Pizza nie jest sprawą życia i śmierci. Jest sprawą o wiele ważniejszą – kwejk.pl



Gdyby śmiech trenował mięśnie brzucha to już dawno miałabym kaloryfer – kwejk.pl



Jedzenie to najważniejszy posiłek dnia – kwejk.pl



Prawdziwy gracz nigdy nie śpi. On wizualizuje następny poziom z zamkniętymi oczami
– kwejk.pl
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A co jeśli wszystko z Mass Effecta jest prawdą, tylko jeszcze nie odkryliśmy
Proteańskich ruin na marsie? – kwejk.pl



Robię brzydkie rzeczy… Ale bardzo ładnie – kwejk.pl



Scooby Doo nauczył nas, że prawdziwymi potworami są ludzie – kwejk.pl



Moją głupotą było to, że byłam gotowa przepłynąć ocean dla kogoś, kto dla mnie nie
przeskoczyłby nawet kałuży – kwejk.pl

Książki
Cytat – bohater, autor, tytuł + tom


Żyć pragnieniem, żeby inaczej wyglądać to chyba najstraszniejsza z piekielnych mąk.
Jak to musi człowieka wyniszczać – Vinga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom
22



Chrześcijaństwo nie ma wyłącznego prawa do dobroci – Vinga, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 22



Ktoś, kto czeka na coś wyjątkowego, nigdy nie czeka za długo – Sorensen, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 22



Może i ja czasami potrafię choć trochę rozumieć, co myślą i czują inni – Vinga, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 22



Jakie to rozkoszne uczucie – podjąć trudną decyzję. Jakby się człowiek uwolnił od
niepotrzebnych, a dokuczliwych obciążeń – Vinga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom 22



To niebezpieczne być szczerym i spontanicznym, nie można się uśmiechac do byle
kogo, sądząc, że wszyscy są równie mili i sympatyczni – Vinga, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 23



Ludzie inteligentni na ogół zdają sobie sprawę ze swoich błędów i na ogół są do nich
bardzo przywiązani – Vinga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23
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Wiesz, czym jest szczęście. To nie jest coś, co możesz schować i wyjąć, kiedy ci znowu
będzie potrzebne – Heike, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23



To zdumiewające, jak charakter odbija się w rysach twarzy. Może to być nawet coś
nieznacznego: […] sposób mówienia, poprawiania włosów, cokolwiek – Snivel, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23



Zimni, okrutni ludzie bywają często za dnia bezgranicznie zimni, ale sumienie mimo
wszystko wykonuje swoją pracę i wyrzuty pojawiają się nocą jako senne koszmary –
Snivel, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23



To zdumiewające, jak wysokich stanowisk mogą dosłużyć się psychopaci i jak niewielu
bliźnich podejrzewa, że coś jest z nimi nie w porządku – Snivel, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 23



Nie należy przemilczać swoich wcześniejszych miłości, ale trzeba o nich mówić lekko,
jakby w ogóle nie miały znaczenia. Otwartość może sporo kosztować – Heike, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23



Kto potrafi zwalczyć zazdrość? Pojawia się wszędzie żeby nie wiem jak była niechciana
– Vinga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 23



Człowiek cała siła woli dązy do jakiegoś celu, ale kiedy ten cel okaże się niezupełnie
zgodny z oczekiwaniami, to nagle czujemy się po prostu zmęczeni i głodni – Anna
Maria, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 24



Spokojni i cierpliwi ludzie, ci którzy czekają niczym uśpieni, nie przeczuwając nawet
potęgi tkwiących w ich umysłach sił, tacy ludzie przeżywają wszystko w podwójnym
natężeniu, kiedy już pozwolą sobie pójść za głosem natury – Anna Maria, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 24



Zawsze cierpi się bardziej z powodu swoich bliskich niż z powodu własnych zmartwień
- Anna Maria, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 24



Nic nie jest tak martwe, jak umarła miłość – Klara, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom 24
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W gruncie rzeczy samotny jest każdy człowiek bez względu na to, jak wielu bliskich,
drogich ludzi go otacza – Tula, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 25



Dobra materialne są nie do pogardzenia dla kogoś, kto ma duszę pełną ran - Tomas,
Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 25



Droczyć się można tylko z osobami, które się darzy sympatią i wie się, że one
zrozumieją żarty - Eskil, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 25



Miłość jest nadzwyczajnym lekarzem […]. Kiedy masz kogoś, kto jest częścią ciebie,
nie trzeba już wyprawiać się na poszukiwanie przygód - Arv, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 25



Chrześcijaństwo nie ma wcale wyłączności na dobroć. Cudów dokonywali także inni:
afrykańscy magowie, syberyjscy szamani - Arv, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu
tom 25



Tradycja bywa czasami surowym więzieniem – Solveig, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 26



Od czasu do czasu nie zaszkodzi komu ulitować się nad samym sobą; wprost
przeciwnie – może nawet ulżyć, byle tylko nie przeciągać tego w nieskończoność i
zbytnio się nie roztkliwiać - Eskil, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 26



Słowa mogą być niebezpieczniejsze od miecza, trzeba na nie bardzo uważać. Do
takiego stwierdzenia prędzej czy później dochodzą wszyscy ludzie - Eskil, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 26



Czasami człowiek znajduje swoje przeznaczenie, czasami przeznaczenie znajduje
człowieka – Max Brooks, World War Z



Nie da się przejść rzeki suchą stopą - Max Brooks, World War Z



Zabij człowieka zostanie zombie, zabij zombie pozostanie tylko trup - Max Brooks,
World War Z



pierwsze prawo chłamu: chlam wypiera nie-chłam – Philip K. Dick, Blade Runner
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Jakże często zdarza się, że ludzkie twarze niepasują do człowieka, jak gdyby ktoś mylił
się przy ich rozdawaniu – Solveig, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 26



Wszystko jest prawda. Wszystko, co kiedykolwiek ktoś pomyślał – Deckard, Philip K.
Dick, Blade Runner



Gwałt nad własną osobowością jest podstawowym warunkiem życia – Mesmer, Philip
K. Dick, Blade Runner



Szczęśliwy jest ten, kto potrafi zachować dziecięcą chłonność umysłu, pozostawać
otwarty na wrażenia i cieszyć się drobiazgami – Heike, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 27



Przestajemy radować się życiem, kostniejemy w swoich poglądach. Widzieliśmy już
wszystko i nic nam nie zdoła zaimponować – Heike, Margit Sandemo, Saga o Ludziach
Lodu tom 27



Niektórzy ludzie już się tacy rodzą, że kiedy podnoszą kęs ciastka do ust, spada im on z
widelczyka – Belinda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28



Nieszczęścia są na ogół wynikiem braku pewności siebie. „Zaraz otworzę nie te drzwi,
co trzeba”, myśli z lękiem nieśmiały człowiek i, oczywiście, wkracza do najbardziej
prywatnego pomieszczenia w domu. Strach przed gafą staje się swego rodzaju sugestią,
która po prostu musi się spełnić - Belinda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom
28



Dlaczego ludzie wyśmiewają się z takich istot, w których nie ma ani odrobiny zła?
Dlaczego jesteśmy tacy złośliwi? – Signe, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28



Każdy człowiek ma swoją wartość, Ty także, i to właśnie jest w każdym z nas
najbardziej interesujące – Viljar, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28



Czasami lepiej jest umrzeć młodo i nie doczekać późniejszych rozczarowań. Ulubieńcy
losu nie zawsze są w stanie wyjść na spotkanie ciężkim czasom – Viljar, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28
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Skoro człowiek przez całe życie słyszy o sobie, że jest głupi i niezdarny, to taki będzie.
A kiedy potem przyjdzie ktoś i powie, że jest co najmniej tak samo mądry jak inni, to
ów biedak będzie musiał stoczyć ciężką walkę z samym sobą, zanim odważy się
uwierzyć tę piękne słowa – Belinda, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28



Zjawiska niesamowite lub nadprzyrodzone lud chętnie przechowuje w pamięci –
Heike, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 28



Serce potrzebuje czesu, by zaakceptować wyroki losu, a gdy się to stanie, najgorsze
mamy za sobą – Saga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 29



Nie można przecież sądzić człowieka nie wysłuchawszy jego racji - Saga, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 29



Ja nie chcę być kochana dlatego, że jestem do kogoś podobna […] Ja chcę być kochana
dla samej siebie - Saga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 29



Ludzie na ogół nie ulegają spokojnym autorytetom. Świadomość ich przewagi dociera
do otoczenia powoli – Marcel, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 29



Nie jesteś tym, co sądzą o Tobie inni ludzie – Alan Falcone, Zmień Swoje Myśli



Ktoś, kto nie ma przed sobą przyszłości, nie ma powodu lękać się tego, co nastąpi –
Saga, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 29



Nawet w grobie nie wszystko bywa stracone – Studnia i Wahadło, Allan Poe, Opowieści
niesamowite



Prawdziwa niewinność nie wystaje na ulicy – Stanisław Lem, Cyberiada



Życzliwość to rzecz względna – Stanisław Lem, Cyberiada



Ten, kto się ładnie pali na stosie, ma z tego przyjemność - Stanisław Lem, Cyberiada



Jak trudno być zakochaną […]. Pozostawać w rozdarciu między nadzieją, a rozpaczą,
rezygnować, by w następnej chwili skakać pod niebo z powodu jednego czułego
uśmiechu i poczucia wspólnoty – Benedicte, Margit Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom
29
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Słowo głód kryje w sobie tak wiele. Tęsknotę, pragnienie, potrzebę, porządanie…
Przede wszystkim jednak jest to uczucie dławiącego niezaspokojenia – Marit, Margit
Sandemo, Saga o Ludziach Lodu tom 32



Dlaczego niektórzy ludzie nie pojmują, co w życiu naprawdę stanowi wartość?
Zwłaszcza ci, którzy nie powinni wydawać sądów – Vanja, Margit Sandemo, Saga o
Ludziach Lodu tom 33

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


Nowa Lara – świetna bohaterka, pomijając fakt, że strasznie dużo jęczy – Dell, top 10
gier 2013 wg Dela, tvgry.pl



Nie obieram stron, bo ciężko jest stwierdzić, kiedy dobrzy ludzie zmieniają się w złych
– Iver, Banner Saga



Na łożu śmierci chcę słuchać dubstepu – Kacper, Przegląd tygodnia, tvgry.pl 31.01.2014



Kiedy gryfy polują, wilki chodzą głodne – Might and Magic Heroes VI



Selekt jo kerekta – Divekick



Mówi się nie ‘ufaj nikomu, zwłaszcza sobie’ – Blackguards



Jestem niewinny, o ile ktoś w moim wieku może być całkiem niewinny – Zurbaran,
Blackguards



Jedyną rzeczą piękniejszą od strzały w locie jest płonąca strzała w locie – Blackguards



Kiedy sprawiedliwość śpi, śmierć wyrusza na łowy – Might and Magic Heroes 6



Bez gramofonu nie byłoby rapu. Yo! – Hed, Flesz, tvgry.pl 19.02.2014



Gdy brakuje grubych ryb, drobnica się mnoży – Hed, Flesz: ryk premier, tvgry.pl
17.02.2014



Bo kto jak kto, ale wiesz. Wiesz jak jest, wiesz jak jest, zawsze wiedziałeś jak jest, więc
teraz chyba też wiesz, jak jest – Dell, Gramy, tvgry.pl 26.02.2014
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Sceny strzelankowe są w sumie nienajgorsze i bawiłem się przy nich. Nie powiem,
żebym bawił się dobrze, ale jednak się bawiłem – Hed, Gramy, tvgry.pl 26.02.2014



Oddajcie zwłoki bez zwłoki - Hed, Flesz, tvgry.pl 12.03.2014



Trzymajcie się ciepło jak ognisty demon – Jordan, Zapowiedź Bound By Flame, tvgry.pl
15.03.2014



Podobno zemstwa smakuje najlepiej na zimno. Nie wiem, nie jadłem – Arasz, tvgry.pl
17.03.2014



Przecież Polska okresu transformacji to taki docelowy punkt emigracji Indian – Arasz,
Franco, tvgry.pl 17.03.2014



Klikaj, żeby zdobyć coś, dzięki czemu klikać będzie można jeszcze efektywniej – Hed,
Flesz: Ryk Premier, tvgry.pl 24.03.2014



Nie lubię, jak obcy ludzie sikają wewnątrz mojego mózgu – Ray, Stick It to the Man



Nie jestem zwariowany, to zwariowane rzeczy dzieją się wokół mnie - Ray, Stick It to
the Man



Jestem kosmitą, tylko noszę ludzkie przebranie. Niestety, zamek się zaciął – pacjentka
zakładu psychiatrycznego, Stick It to the Man



Wszystko z kotami jest lepsze. Jedyna z matematyki? Jest kot, jest dobrze – Jordan,
Facepalm, tvgry.pl 011.04.2014



Rozwijamy czerwont dywan, by zacząć podstawiać nogi – Hed, Flesz, tvgry.pl
01.04.2014



Każdy wie, że kozy są źródlem światła – Johnson, Shadows of the Damned



Kto wyda więcej pieniędzy, ten ma rację – Kacper, Gramy, tvgry.pl 29.03.2014



W sytuacji, w której ktoś chce Cię zabić, warto być asertywnym i wyrazić swoją
dezaprobatę – Hed, Liczę na Glicze, tvgry.pl 03.04.2014
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Wspinam się używając głowy. To standardowe zachowanie – Dell, Goat Simulator,
tvgry.pl 02.04.2014



Ekscytacja skutkuje rozczarowaniem – Jordan, Najciekawsze 10 gier, które nie wyszły,
tvgry.pl 09.04.2014



Wiem, że wszyscy znacie starą rpg-ową prawdę, która mówi, że przed wyruszeniem w
drogę należy wyłączyć żelazko – Hed, Skyrim: wyrmstooth, tvgry.pl 10.04.2014



Mam odżywkę „Indyjskie Baobaby” – Jordan, Wiosenne porządki w readkcji, tvgry.pl
16.04.2014



To jak postrzegamy problem może się zmieniać za każdym razem, jak go widzimy –
Antichamber



Rozwiązanie problemu może wymagać gruntownego spojrzenia na niego – Antichamber



Sfordowanie problemu nie zawsze da prawidłowy rezultat – Antichamber



Poruszanie się przez problem wolniej, może pomóc znaleźć jego rozwiązanie Antichamber



By zrozumieć problem trzeba wypełnić wszystkie luki – Antichamber



Podobne problemy mogą mieć zupełnie inne rozwiązania – Antichamber



Stare umiejętności są użyteczne nawet po nauczeniu się nowych – Antichamber



Jeśli nie będziesz zwracać uwagi, ominie Cię wszystko, co dzieje się wokół Ciebie –
Antichamber



Dojście tam, gdzie chcemy może wymagać zataczania kół – Antichamber



Pójście w którąś stronę może wymagać zbudowania własnej ścieżki – Antichamber



Małe kroki mogę Cię zanieść na wielkie dystanse – Antichamber



Obranie jednej ścieżki często oznacza ominiecie innej – Antichamber



Porażka w sukcesie nie oznacza porażki w rozwoju – Antichamber
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Życie ma swój sposób popychania nas w dobrym kierunku – Antichamber



To, co wydaje się niemożliwe, może mieć bardzo prostą odpowiedź – Antichamber



Kilka kroków w tył może sprawić, że będziesz poruszać się naprzód – Antichamber



Świat wygląda inaczej z innej perspektywy – Antichamber



Spójrz trochę mocniej, a znajdziesz drogę naprzód – Antichamber



Kiedy zaabsorbujesz swoje otoczenie, możesz zauważyć rzeczy, których nie widziałeś
wcześniej – Antichamber



Jeśli nigdy nie przestaniesz próbować, w końcu Ci się uda – Antichamber



Niektóre wybory mogą sprawić, że będziemy zataczać koła – Antichamber



Surowy upór może być jedyną opcją oprócz totalnego poddania się – Antichamber



Znaki mogą Ci pomóc bardziej niż sobie z tego zdajesz sprawę – Antichamber



Pierwszy krok może być trudniejszy niż reszta wyzwania – Antichamber



Ślepy zaułek może Cię powstrzymać tylko jeśli nie będziesz próbować go przekroczyć –
Antichamber



Upadamy tylko kiedy nie ma nic, co może nas podtrzymać – Antichamber



Ścieżka najmniejszego oporu jest opcją dostępną – Antichamber



Żyj swoim własnym czasem, a nie czasem kogoś innego – Antichamber



‘Sir, You are being hunted’ to idealny tytuł do ćwiczenia fałszywego brytyjskiego
akcentu, który […] wychodzi mi wybornie – Hed, Flesz: Ryk Premier, tcgry.pl
28.04.2014



W tych czasach nic nie robienie nie jest obroną, lecz poddaniem się – Barranca, Radiant
Historia



Niektóre sojusze mogą być zawiązane tylko wtedy, kiedy jedna strona schowa się pod
ziemię – Raul, Radiant Historia
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Musisz być bardzo silny, żeby podążać za tym, w co wierzysz – Teo, Radiant Historia



Klimat jest, jest nocnik – Hed, Gry z Kosza, tcgry.pl 17.05.2014



Pamiętacie stare prawidło, że sztuczna inteligencja jest sztuczna, bo jest sztuczna? Jeśli
nie, to Wam przypomnę – Hed, Liczę na Glicze, tvgry.pl 24.05.2014



Ciekawe, czy uwzględniono kontrolowanie ptaka dotykiem – Hed, Gry z Kosza, tvgry.pl



Ptaszkiem można się bawić na różne sposoby – Mithgandir, Gry z Kosza, tvgry.pl



Tylko gwiazdy na niebie są świadkami tego niezwykłego pojedynku ptaka z rurą - Hed,
Gry z Kosza, tvgry.pl

Inne
Cytat – autor/bohater, źródło + data


Unikanie wyzwań to też jakieś wyzwanie - kotpalilfajke.blogspot.com



Bycie w czymś do dupy jest pierwszym krokiem ku byciu w czymś w miarę dobrym –
Wykładowcy z poczuciem humoru, joemonster.org



Przez ten cały optymizm nie mogę sobie nawet ponarzekać - kotpalilfajke.blogspot.com
10.02.2014



Bogaty nie zrozumie biednego, zdrowy chorego, a szczęśliwy pogrążonego w depresji Mateusz Szymański, komentarz, lukaszpiechowiak.blogbank.pl



Klaskanie to bicie samego siebie tylko dlatego, że coś ci się podoba – głębokie
przemyślenia internautów, joemonster.org



Czytanie książki jest jak branie prysznica - nie chcesz zacząć, ale kiedy już zaczniesz,
to nie chcesz skończyć - głębokie przemyślenia internautów, joemonster.org



Naucz człowieka łowić ryby, to zapłaci ci raz, sprzedaj mu rybę, to będzie ci płacił całe
życie - głębokie przemyślenia internautów, joemonster.org



Japońską flagę można rozważyć jako wykres kołowy, mówiący ile jest Japonii w
Japonii - głębokie przemyślenia internautów, joemonster.org
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Ty

mówisz

na

to

”bałagan”.

Ja

nazywam

to

„Feng

Shui”

–

zyciowe-

randomy.blogspot.com


Najmniej przekupnych ludzi znajdziemy w kolejce do toalety – szczere do bólu e-kartki,
joemonster.org



Jestem ekspertem w byciu amatorem – kotpalilfajke.blogspot.com 06.03.2014



Jedno jest pewne – koło i Internet nigdy nie przestaną być nam potrzebne – Joanna
Tracewicz, spiderweb.pl



Sprzęt jest tak dobry, jak oprogramowanie, które się na nim znajduje – Paweł
Winiarski, antyweb.pl



Pesymista i jasnowidz to właściwie to samo – chatolandia.pl 09.03.2014



Mieszkańcy Indii to Indianie, nie żadni Hindusi. Hindusi to mieszkańcy Hin – Kiken,
Scena mrożąca krew w żyłach, wykop.pl



Każdy wyciąg z konta jest dla ciebie jak zegar odliczający czas do bezdomności –
Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie powiedział, joemonster.org
25.03.2014



Żadna impreza, nieważne jak fajnie by się nie zapowiadała, nie będzie tak przyjemna
jak siedzenie w domu bez spodni i oglądanie serialu - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o
których nikt ci wcześniej nie powiedział, joemonster.org 25.03.2014



Musisz pracować, by móc pozwolić sobie na kupno przedmiotów, którymi możesz
przyszpanować. Jak sztućce. I kosze na śmieci - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o
których nikt ci wcześniej nie powiedział, joemonster.org 25.03.2014



Kiedy osiągniesz jakiś sukces, ludzie, z którymi nie gadałeś latami nagle chcą się z tobą
zakumplować - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie powiedział,
joemonster.org 25.03.2014



Zapisywanie wszystkich wydatków jest równie użyteczne, co dołujące - Brzeziu, 25
prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie powiedział, joemonster.org 25.03.2014
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Gotowanie zazwyczaj sprowadza się do podgrzewania zamawianego jedzenia albo
zrobienia czegoś ze słoika - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie
powiedział, joemonster.org 25.03.2014



Oglądanie seriali to jedna z niewielu przyjemności, które ci jeszcze pozostały i nikt nie
powinien śmieć ci w tym przeszkadzać - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci
wcześniej nie powiedział, joemonster.org 25.03.2014



Twój styl dekoracji wnętrza mieszkania zdominowany jest przez jeden motyw: tani Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie powiedział, joemonster.org
25.03.2014



Młodość ucieka. Nic nie trwa wiecznie. Chyba że wziąłeś kredyt - będziesz go spłacał
do końca życia - Brzeziu, 25 prawd o dorosłości, o których nikt ci wcześniej nie
powiedział, joemonster.org 25.03.2014



Ciągle

słucham

głosu

rozsądku.

Jest

już

strasznie

zachrypnięty

–

kotpalilfajke.blogspott.com 03.04.2014


Człowiek zawsze widzi błędy innych, a nie dostrzega własnych – demotywatory,
joemonster.org



Zbytnia pewnośc siebie może obrócić się przeciwko Tobie - demotywatory,
joemonster.org



Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć – Maria Skłodowska Curie,
http://pl.wikiquote.org/wiki/Maria_Skłodowska-Curie



Życie układa się jakoś... Chociaż układa się źle – Maria Skłodowska Curie,
http://pl.wikiquote.org/wiki/Maria_Skłodowska-Curie



To nie pączek jest ciężkostrawny, ale rzeczywistość wokół - kotpalilfajke.blogspott.com
01.06.2014
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