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• Geek-code — skrócon¹ formê informowania rozmówcy o swoich 
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Tabela 1.3. Emotikony opisujące wygląd i cechy — ciąg dalszy

Emotikon Znaczenie

������� Szeryf
��� Ślinię się

��	 Oblizuję się

���

����

Diabeł

��� Palacz
������
 Leżę w łóżku

��� Skąpiec
���� Kujon

����� Krótkofalówkarz

��� Mam pustą szklankę

��� Mam pełną szklankę
���� Unoszę brew

Przykład:

Emotikony pozwalają zachować się subtelnie nawet wówczas,
gdy trzeba komuś powiedzieć coś przykrego. Wyobraźmy
sobie taką rozmowę na czacie:

���������������� !�"��#$��%����&���'�(�)�&�'*��&��+%&,�%���!�)���
,-�)�"%.%����%�/�/%'�0�01�*���2)�*(�3/3%(#��%�(���,�����(%�2%21 %
")����,�*�,%.*���/��%����������� !���!��012�$4

+�������

Gdyby nie było emotikonów, konieczne byłoby zareagowanie
słowne, co czasami kończy się kłótnią. Dzięki emotikonom
lakoniczna odpowiedź załatwia wszystko w sposób właściwy.

Emotikony wyrażające
miłość i sympatię
Jeśli jesteś nieśmiały i z trudem przychodzi Ci werbalizowanie własnych
uczuć, sięgnij po emotikony wyrażające miłość i sympatię. Znajdziesz je
w tabeli 1.4.
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Tabela 1.4. Emotikony wyrażające miłość i sympatię

Emotikon Znaczenie

5��� Pocałunek
�� Pocałunek lub buziaki (im więcej powtórzonych gwiazdek,

tym więcej buziaków)
��6 Tysiące pocałunków (lub gorący pocałunek); częściej ten emotikon jest

interpretowany jako „nic nie mówię”, więc ostrożnie z nim :)
788 Pocałunki (emotikon pionowy)
���!
 Uściski
9���!7 Uściski
999���!777 Wiele uścisków

5��444 Mam złamane serce

���5�� Jestem nowożeńcem

:��������� Róża
������95: Róża
;<8�����: Tuzin róż
79 Spotkanie twarzą w twarz

Przykład:

Jeśli pokłóciłeś się z dziewczyną, napisz do niej list e-mail
o takiej postaci:

=)��2)%��%��������

;<8�����:

Wybaczy.

Emotikony reprezentujące
postaci z filmów i bajek
W uśmieszkowym świecie możesz wszystko — jeśli zamarzy Ci się odgry-
wanie postaci Myszki Mickey lub przyrównanie kogoś do Freda Flinsto-
ne’a, w emotikonowych zasobach znajdziesz odpowiednie środki.

W tabeli 1.5 wymieniono emotikony symbolizujące postaci z filmów i bajek.
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Tabela 1.5. Emotikony reprezentujące postaci z filmów i bajek

Emotikon Znaczenie

���������

::::::���

Marge Simpson

>���� Bart Simpson
9��� Lisa Simpson
?�� Marynarz Popeye, miłośnik szpinaku

@�1� Fred Flinstone


+�� Batman

��+�� Bohater z filmu The Lone Ranger

��7�A
AAA� Król Artur
���� Spock z kultowego filmu Star Trek
B�� Porucznik LaForge z filmu Star Trek
���� Ptaszysko z Muppetów

�5��� Muszkieter lub Myszka Mickey

B��� Mr. Bill

���� Clown Bozo
��� Wampir
��8� Książę Dracula
����� Czarodziej
����C Czarownica

���� Clown

���D Monstrum z filmu Frankenstein

���� Gandalf
��5��E Gandalf, któremu zadano niezręczne pytanie
+�� Batman
F����� Superman

Niewidzialny Człowiek

��@� Cyrano de Bergerac

��� Cyklop

A�� Kot Felix (ze starej kreskówki)

G��� Aniołek
7H�� Diabełek
������������� Bałwanek
A���� Wujek Sam
5��� Robocop
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Tabela 1.5. Emotikony reprezentujące postaci z filmów i bajek — ciąg dalszy

Emotikon Znaczenie

55 Zły Robocop.
�
A Robot

5��9
 Darth Vader
������ Winnetou
,���� Old Shatterhand

Przykład:

Uśmieszek z grupy emotikonów reprezentujących postaci
filmowe i bajkowe pozwoli nadać Twoim wypowiedziom
odrobinkę dramatyzmu postaci, którą wybierzesz.

���I%��2)�&J���K���.%����0��"*J�"%���!��%�0�)*'%)��"�/%?

+��L13�J�,!���!�)%'�"%$��
+��

W tym dialogu jesteś Batmanem, postacią, która zawsze zjawi
się w porę i zapobiegnie złu.

Emotikony reprezentujące znanych ludzi
i postaci historyczne
Czasami najszybszym sposobem scharakteryzowania cech własnych lub
cudzych jest porównanie. Czy czujesz się Napoleonem? A możesz chcesz
komuś powiedzieć, że wyglądasz jak Marilyn Monroe? W takim razie wy-
korzystaj emotikony z tabeli 1.6.

Tabela 1.6. Emotikony reprezentujące postaci historyczne

Emotikon Znaczenie

5M5�N= Napoleon
�4B5

���A5

Adolf Hitler

A��
 Bill Clinton
@�N� Ronald Reagan
�5A� Jimmy Carter
�O7 Richard Nixon
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Tabela 1.6. Emotikony reprezentujące postaci historyczne — ciąg dalszy

Emotikon Znaczenie

A����

A����A

Abraham Lincoln

P��� George Washington

Q���

Q��L

Elvis Presley

����

���>

Dolly Parton

��97 Mick Jagger

A�+�9�BBB Muzyk z zespołu ZZ Top

55���A�6

����A

Charlie Chaplin

�OG Bob Hope

�����������
���

Shirley MacLaine

7��9� Clark Gable
A��5 Mr. T
��4� Marilyn Monroe, Madonna lub Cindy Crawford

��� Donald Trump

AAA��C Don King

���> Monika L.
��5� lider zespołu Aerosmith
��O Groucho Marx
5���9BBB Niedobry Osama bin Laden
�4�� Madonna ćwicząca jogę

Przykład:

Porównania pozwalają przyspieszyć tok rozmowy.

���R�S"��*���!�"�0J1&���0%)%�0�E�R������T2��"%$E

+��L%0�Q����%J&����5�

I już nie musisz nic więcej wyjaśniać!
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Emotikony przedstawiające zwierzęta
Emotikony reprezentujące zwierzaki to sympatyczna grupa uśmiesz-
ków. Możesz korzystać z nich, aby pieszczotliwie się do kogoś zwrócić,
aby podkreślić jakąś cechę lub wyrazić dezaprobatę. Emotikony te ze-
brano w tabeli 1.8.

Tabela 1.8. Emotikony reprezentujące zwierzęta

Emotikon Znaczenie

5��� Kaczka
>���

>���

Krowa

�N Kurczak
��� Prosiaczek
5�A Bóbr

U��� Słoń (emotikon pionowy, nie przechylaj głowy)

��
 Goryl

��� Dzięcioł
A�8 Króliczek
A�@��� Szczur lub mysz
A9��5�� Małpa
����� Pająk (emotikon pionowy, nie przechylaj głowy)

������ Nietoperz (emotikon pionowy, nie przechylaj głowy)

>�


>��


Ulubione zwierzątko

>� Złośliwe zwierzę (lub byk)

��N44N�� Kotek (emotikon pionowy, nie przechylaj głowy)

�N��N� Kotek (emotikon pionowy, nie przechylaj głowy)
���> Chomik
�>�� Pies
��VW+�� Ryba
�������7 Wąż

�:����� Ślimak

5���� Złota rybka
���� Łoś
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Przykład:

Czy to nie słodkie?

���L��'�T�������N��N�

+��X%0���S(�A�8

I tak dalej…

Emotikony o treści religijnej
Nawet tak specyficzny obszar języka, jakim jest słownictwo religijne, został
przetransformowany do postaci emotikonowych symboli. Emotikony o tre-
ści religijnej zostały zaprezentowane w tabeli 1.9.

Tabela 1.9. Emotikony mające znaczenie religijne

Emotikon Znaczenie

Y�5���

Y����

Przywódca religijny, głowa kościoła

Y�����

Y�5���

YG���

�Y������

�Y��O�

Emotikony reprezentujące papieża

Y���

A�A�

Ksiądz

Y����

Y����

Mnich, zakonnica lub biskup

Y����� Rycerz
Z��

Z���

G����

Anioł lub święty

Y���� Osoba religijna, lecz niezdecydowana


