Psy, pieski, pieseczki

Psie cytaty

- "Ktokolwiek wymyślił powiedzenie, że pieniądze nie przynoszą szczęścia, zapomniał o słodkich
szczeniaczkach" - Gene Hill
- "Pies ma w zwyczaju uważać, że koniecznie musi pojechać z tobą w samochodzie, tak na wypadek,
gdyby zaistniała konieczność poujadania ci zupełnie bez powodu do ucha" - Dave Barry
- "Psia buda nie jest najlepszym miejscem do przechowywania kiełbasy" - przysłowie duńskie
- "Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psów" - Aldous Huxley
- "Pies może nauczyć małego chłopca wierności, wytrwałości oraz tego, żeby przed snem zakręcić się
trzy razy w miejscu" - Robert Benchley
- "Czy zdarzyło ci się wejść do jakiegoś pokoju i zapomnieć po co tam poszedłeś? Wydaje mi się, że w
ten właśnie sposób upływa całe życie psa" - Sue Murphy
- "Pogardzam ludźmi trzymającymi psy. Są to tchórze, którzy nie mają odwagi, by samemu gryźć ludzi" August Strindberg
- "Zastanawiałeś się kiedyś, co one o nas muszą myśleć? No popatrz tylko - wracamy ze spożywczego z
niesamowitą zdobyczą: kurczakiem, wieprzowiną, połową cielaka. Muszą myśleć, że jesteśmy najlepszymi
myśliwymi na świecie!" - Anne Tyler
- "Zastanawiam się, czy inne psy uważają pudle za członków dziwacznej sekty religijnej" - Rita Rudner
- "Czasami jesteś psem, a czasami drzewkiem, które podlewa" - Anonim
- "Nie bierz uwielbienia swojego psa za ostateczny dowód na to, że jesteś super" - Ann Landers
- "Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli
oswajać z tą myślą" - Robert A. Heinlein
- "Aby mieć właściwe spojrzenie na własną pozycję w życiu, człowiek powinien posiadać psa, który
będzie go uwielbiał i kota, który będzie go ignorował" - Derek Bruce
- "Na świecie nie ma lepszego psychiatry od szczeniaka liżącego cię po twarzy" - Edward Abbey
- "Motto kota: nieważne, co zrobiłeś - zawsze próbuj, by wyglądało na to, że to sprawka psa" - Anonim
- "Za pieniądze możesz kupić psa, ale nie machanie jego ogona" - Anonim
- "Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies" - Christopher Morley
- "Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego" - Josh Billings
- "Człowiek to psie wyobrażenie boga" - Holbrook Jackson
- "Przeciętny pies jest przyjemniejszym człowiekiem od przeciętnego człowieka" - Andrew A. Rooney
- "Jest twoim przyjacielem, partnerem, obrońcą, twoim psem. Jesteś jego życiem, miłością,
przewodnikiem. Będzie twój, wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca. Winien mu jesteś zasłużyć
na to oddanie" - Anonim
- "Jeśli w niebie nie ma psów, to chcę pójść tam, gdzie po śmierci idą one" - Anonim
- "Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić - nie
ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem" - Mark Twain
- "Rzeczy, które denerwują teriera, mogą nic nie znaczyć dla doga niemieckiego" - Smiley Blanton
- "Widziałem raz u psa taki wyraz oczu, spojrzenie pełne pogardy, które bardzo szybko znikło i jestem
przekonany, że psy w zasadzie uważają ludzi za kretynów" - John Steinbeck
- "Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować,
czy zrujnować sobie dywan czy życie" - Rita Rudner
- "Jeśli ktoś się nie podoba twojemu psu, najprawdopodobniej tobie też nie powinien się podobać" Anonim
- "Aby właściwie nacieszyć się psem, nie wystarczy po prostu nauczyć go być prawie człowiekiem. Chodzi
o to, by otworzyć się na możliwość stania się po części psem" - Edward Hoagland
- "Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy, ani ile rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa jesteś
bogaty" - Louis Sabin
- "Jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu" Woodrow Wilson
- "Największą przyjemnością w posiadaniu psa jest to, że możesz się przed nim wygłupić, a on nie tylko,
że się nie będzie śmiał, ale też zrobi z siebie głupka" - Samuel Butler
- "Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów, w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości i
zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią" - Zygmunt Freud
- "Życie jest jak psi zaprzęg. Jeśli nie jesteś na przedzie, widok nigdy się nie zmienia..." - Lewis Grizzard
- "Jeśli najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to ten pies ma niejaki problem..." - Edward Abbey
- "Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne" - Andy Rooney
- "Mylić się jest rzeczą ludzką, wybaczać - psią" - Anonim
- "Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa" Martha Scott
- "Kiedy w twoim kierunku biegnie jakiś pies, zagwiżdż na niego" - Henry David Thoreau
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- "Pekińczyk wcale nie jest psem do towarzystwa. To raczej niewyrośnięty lew" - A. A. Milne
- "Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi" - Karel
Capek
- "Mój piesek - serduszko u moich stóp" - Edith Wharton
- "Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie" - Franz Kafka
- "Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym
świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest
pies... Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością
świata... Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie" - George G. Vest
- "Zwierzęta istnieją dla siebie samych. Nie stworzono ich dla ludzi, tak samo jak czarnych nie stworzono
dla białych, a kobiet dla mężczyzn" - Alice Walker
- "Człowiek to jedyne zwierzę, które się czerwieni. Albo ma do tego powód" - Mark Twain
- "Jeśli jesteś psem i twój właściciel zaproponuje ci włożenie gustownego sweterka - zasugeruj mu
gustowny ogonek" - Fran Lebowitz

http://www.pupile.eu

Kreator PDF

Utworzono 26 May, 2018, 15:07

