Monkey D. Luffy
Kau sudah menjalankan tugasmu dengan baik.
Aku tahu itu, meskipun aku tidak melihatnya
sendiri. (Chapter 12)
Aku hanya simpati padamu, aku akan
menolongmu. (Chapter 28)
Kau jangan membalas budi dengan
kematianmu. Dia menyelamatkanmu, tapi kau
ingin mati?! (Chapter 59)
Aku yakin aku tidak akan bisa bertahan hidup,
jika tidak ada orang yang menolongku.
(Chapter 90)
Bodoh! Apa kau belum dengar peribahasa ini,
‘makanlah saat kau lapar’? (Chapter 161)
Kau tahu dia, walau terlihat lemah dia berusaha
menyelamatkan semuanya. (Chapter 177)
Mana ada dewa yang bahkan tidak bisa
menyelamatkan apa pun?! (Chapter 298)
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Ini keputusanku! Apa pun yang kau katakan
tidak akan merubahnya! (Chapter 331)
Jangan menyesali apa pun yang akan terjadi.
(Chapter 332)
Yang ingin kudengar adalah kebenaran.
(Chapter 339)
Roronoa Zoro
Aku akan melakukan apa pun untuk bertahan
hidup. Dan mewujudkan impianku. (Chapter 3)
Aku tidak peduli tanggapan orang lain
terhadapku. Aku tidak melakukan hal salah yang
perlu kusesali di masa lalu maupun di masa
yang akan datang. (Chapter 4)
Aku tidak boleh mati di sini, masih ada sesuatu
yang harus kulakukan. Aku sudah berjanji.
(Chapter 5)
Aku tidak peduli apa pun tanggapan orang
tentangku. Aku orang baik, orang jahat, terserah
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mereka. Selama aku bisa meraih cita-citaku
dengan kekuatanku sendiri. (Chapter 6)
Yang harus kau khawatirkan adalah dirimu
sendiri. (Chapter 7)
Laki-laki sebanyak ini mengeroyok seorang
wanita? Memalukan! (Chapter 10)
Nami
Aku lakukan ini karena perasaanku sendiri.
Bagaimana pun juga aku tidak mau berlaku
kejam. (Chapter 10)
Sudah kuputuskan, aku tak akan menangis lagi
dan aku akan bertempur sendiri. (Chapter 79)
Aku harus percaya pada sahabatku.
(Chapter 190)
Kuroashi Sanji
Adalah tugas seorang pria untuk memaafkan
kebohongan seorang wanita. (Chapter 359)
Menangis adalah senjata para wanita.
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(Chapter 449)
Aku benar-benar jatuh cinta lagi. (Chapter 658)
Aku tak kan pernah memukul wanita!
(Chapter 687)
Clover
Masa lalu adalah pengetahuan. (Chapter 392)
Masa lalu adalah milik semua umat manusia,
tidak seorang pun berhak menguasai yang lain.
(Chapter 394)
Tidak peduli apa yang terjadi dimasa lalu, itu
adalah ulah akibat manusia sendiri yang harus
kita terima. (Chapter 394)
Don Krieg
Aku gagal dan kalah karena aku tidak
mempunyai cukup informasi. (Chapter 48)
Kalian marah karena seseorang menyebutmu
lemah, itu berarti kalian benar-benar lemah.
(Chapter 60)
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Donquixote Doflamingo
Berhati-hatilah berpendapat sebelum kau
mengatakan sesuatu. (Chapter 713)
Semua hanya masa lalu. Menyalahkan dirimu
tidak akan mampu memutar balikkan waktu.
(Chapter 747)
Ada jutaan cara untuk mengalahkan musuh
yang lebih kuat darimu. (Chapter 769)
Ada banyak kemungkinan yang terjadi setelah
kebangkitan. (Chapter 785)
Gan Fall
Seorang pahlawan di masa perang mungkin
saja disebut sebagai pembunuh di masa lain.
(Chapter 248)
Orang menjadi lemah saat dilanda perasaan
bersalah. (Chapter 255)
Strategi orang bodoh memang mudah
diprediksi. (Chapter 263)
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Hiluluk
Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak dapat
disembuhkan. (Chapter 142)
Kapan seorang manusia mati? Saat jantung
mereka terkena peluru senjata? Bukan! Saat
mereka menderita penyakit yang tidak bisa
disembuhkan? Bukan! Saat mereka makan
jamur beracun? Juga bukan! Tapi saat mereka
telah dilupakan oleh orang lain. (Chapter 145)
Jaguar D. Saulo
Saat tertawa kau akan merasa bahagia,
kenapa? Sebab saat kau senang kau akan
tertawa. Jadinya saat tertawa artinya kau
merasa senang. Tertawalah! Bahkan saat kau
sedang menderita. (Chapter 392)
Mungkin sekarang kau memang sendiri, tapi
kelak kau pasti akan bertemu teman. Tidak ada
seorang pun di dunia ini yang dilahirkan benarbenar sendirian . (Chapter 397)
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Kaku
Kau harus menerima apa yang sudah tidak bisa
diperbaiki lagi. (Chapter 359)
Magellan
Kau tahu apa yang dibilang orang-orang?!
Racun harus dilawan dengan racun!
(Chapter 528)
Marco The Phoenix
Daripada kau menangis pikirkan cara untuk
membayar kesalahanmu. (Chapter 564)
Marshall D. Teach
Impian manusia tidak akan pernah berakhir.
(Chapter 225)
Biarkan saja mereka tertawa. Kalau tidak pernah
berjuang sampai akhir, kita tidak akan pernah
melihatnya walau ada di depan mata!
(Chapter 225)
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Mr. 3 Galdino
Selama kita memakai otak, gunung setinggi apa
pun dapat kita daki. (Chapter 118)
Pertempuran adalah sesuatu dimana kau bisa
menguasai seseorang dengan mempermainkan
emosi mereka. (Chapter 119)
Nefertari Cobra
Negeri adalah rakyat itu sendiri. (Chapter 167)
Tidak ada orang yang mengabaikan masa
lalunya! Kalian harus bangkit dan melanjutkan
hidup! (Chapter 211)
Kekuasaan adalah sesuatu yang kau kenakan
layaknya pakaian. (Chapter 213)
Nezumi
Pencuri adalah pencuri! Kejahatan tetap
kejahatan! (Chapter 80)
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Ohm
Aku merasa sedih melihat kerapuhan manusia.
Kenapa mereka harus bertempur? Padahal
mereka tahu bahwa dunia ini adalah fana.
(Chapter 266)
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