
Stare przysłowie pszczół mówi: 
„UwaŜaj na chmury, moŜesz zmoknąć” 
 
„Eh Zenek, teraz mamy komputer niewaŜne, co się napisze, on i tak się pomyli.” 
 
„Czy ja mógłbym poprosić 50-siatkę, bo chciałbym połączyć się na płaszczyźnie 
duchowej z Babcią” [Witek – marzec 2005] 
 
„Alpaga za 6.20 nie moŜe być zła...” [Babcia – 27.05.2004] 
 
„JeŜeli robimy tak jak pijemy... 
tzn., Ŝe robimy to dobrze.” [Saigon] 
 
„Lepiej Ŝyć nadzieją bez chleba, 
niŜ bez nadziei i bez chleba” [Prof. K. Fiedorowicz] 
 
"Wiecie państwo, Ŝe im większy udział kobiet w danej dziedzinie Ŝycia społecznego, 
tym większy jej upadek ?" [Prof. K. Fiedorowicz z okazji Dnia Kobiet 2001] 
 
„Lepiej zacząć pić rozchodniaki, bo potem moŜe być cięŜko” [Paweł 7.11.2009] 
 
Stare przysłowie pszczół mówi: 
„Kto ma oczy, niechaj szuka, 
Kto ma serce, niechaj słucha, 
Kto ma łapki, ten wyjada miód” 
 
„Szczęście w miłości jest wtedy, kiedy nic się nie dzieje, nic się nie musi dziać, kiedy 
nie chce się, aby coś się działo i kiedy najbłahsze codzienne zdarzenia wydają się 
szczęściem, bo się je przeŜywa we dwoje” [Jan Lechoń] 
 
„KaŜdy mur 
ma wiele 
dziur” 
 
„Subtelna dawka – niŜsza niŜ śmiertelna” 
[Nauka o szkodnikach roślin uprawnych – Jan Boczek] 
 
„Own, own, everything for own” St. Welsh [“The Thin, red line” James Jones] 
 
4 prawo ogólne Cichego 
„Fajne laski mają zawsze fajniejszych facetów” 
nie mylić z 43 prawem błękitnej ostrygi: 
„Fajni faceci mają fajne laski” 
 
 
 
 
 
 



„Grinjer wysunął z ust czubek języka, z wielką starannością mocując szczypczykami 
malutkie wiosło w doskonałym modelu rzecznej Triremy w skali 1:80. 
(...) Grinjer ma 26 lat, nie znalazł nic, co mogłoby zahamować niepowstrzymany 
rozwój trądziku, (...). Mieszka razem z matką. W domu wieczorami wykonuje modele. 
W głębi serca ma nadzieję, Ŝe pewnego dnia spotka dziewczynę, która zrozumie, jak 
waŜne jest idealne odwzorowanie wszystkich detali ceremonialnego 
sześciokołowego wozu, która podtrzyma słoik z klejem i zawsze chętnie uŜyczy 
kciuka, gdy niezbędny będzie stały nacisk, póki klej nie wyschnie.” 
[Terry Pratchett „Piramidy” str.128; W-wa 1998] 
 
„Mamy są po to by je kochać i szanować, czasami podenerwować po to by się o nas 
martwiły. I są fajne” [Sławek Burbicki] 
 
„Tylko we śnie jesteśmy wolni. Na jawie musimy się spieszyć.” 
[Terry Pratchett „Trzy wiedźmy”] 
 
Pierwsze prawo Cichego dotyczące „Urządzania” 
„KaŜda Twoja kalka to potencjalny brudnopis” 
 
Pierwsze prawo Cichego dotyczące „Dendrologii” 
„Zawsze zaliczysz materiał na poprawce” 
 
Pierwsze prawo Cichego dotyczące „Roślin Zielonych” 
„Zawsze zabraknie Ci 2-3 pkt. do zaliczenia." 
 
1 prawo ogólne 
„Nigdy nie wiesz z której strony nadjedzie autobus” 
 
2 prawo ogólne 
„Nigdy nie zaliczysz od razu banalnych rzeczy” 
 
3 prawo ogólne 
„Wysiłek ponad miarę okaŜe się błędem” 
 
4 prawo ogólne dotyczące starych samochodów 
„Jeśli masz dowolną ilość śrubek do odkręcenia, zawsze okaŜe się, Ŝe ostatnia jest 
najbardziej zapyziała i zardzewiała. Odkręcenie jej zajmie Ci 3-4 krotnie więcej czasu 
niŜ cała reszta śrubek. (czytaj resztę dnia)” 
 
„Świat powstał z Chaosu, w związku z tym porządek jest rzeczą nie naturalną” 
[Diana Walczanow] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(Wyjazd do Przedborza – poranek po wielkiej zwałce) 
„Z pamiętnika Sławka: 
- Faj – pomyślałem, zaraz kiedy złociste promienie słońca zaatakowały moje oczy po 
otwarciu powiek. 
Niestety fajów nie było w pobliŜu. Moja lewa ręka dotknęła prawej. ZłoŜyły się w 
błagalnym geście: 
- BoŜe !!! Błagam Cię – daj mi faja !!! 
 
   Bóg miał tylko „Marsy” w miękkiej ramce” 
         10.05.1998 
 
„KaŜdy męŜczyzna powinien choć raz spojrzeć śmierci w oczy, nawet jeśli będzie to 
ostania rzecz jakiej dokonał w Ŝyciu” [Maciej Zagórski] 
 
„I widzisz Cichy to miało być takie zwykłe Ŝycie. 
Rodzisz się, uczysz się, idziesz do pracy. 
śenisz się, wpadasz w alkoholizm, idziesz na odwyk. 
I patrz kurwa nie wyszło...” 
[„Babcia” po wypadku samochodowym w Bieszczadach w 2001 roku] 
 
„Chciałby człowiek nad poziomy 
a tu ciągle niŜ 
nie podciągnie 
pusta głowa 
cięŜkiej dupy wzwyŜ” 
[Kabaret Koń Polski (?)] 
 
„Cichy o tej porze odbyt juŜ nie działa” 
[Sławek Burbicki, po całonocnej popijawie około drugiej nad ranem] 
 
„Gdyby gówno miało swoją wartość 
to biedacy rodziliby się bez dupy” 
[A. Kondratiuk „Wrzeciono czasu”] 
 
„Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big 
television. Choose washing machines, cars, compact disk players, and electrical tin 
openers... 
...Choose Diy and wondering who fuck you are on Sunday morning. Choose sitting 
on that couch watching mind – numbing, spirit grushing game shows, stuffing junk 
food in to your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pishing your last in a 
miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats 
you spawned to replace yourself. Choose your future. Choose life... 
But why would I want to do thing like that?” 
["Trainspottnig"] 
 
“O miłości wiemy nie wiele. Z miłością jest jak z gruszką. Gruszka jest słodka i ma 
kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki” 
[Jaskier „Pół wieku poezji”] 
 
 



„Im bardziej pada śnieg 
(Bim – bom) 
Im bardziej prószy śnieg 
(Bim – bom) 
Tym bardziej sypie śnieg 
(Bim bom) 
Jak biały puch z poduszki” 
[Mruczanka Kubusia Puchatka] 
 
„Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety nie oznacza jeszcze braku władzy” 
[Niels Bhor] 
 
„Podwładny powinien przed obliczem przełoŜonego mieć wygląd lichy i durnowaty, 
tak aby swoim pojmowaniem istoty sprawy nie peszyć przełoŜonego” 
[Zarządzenie Cara Rosji Piotra I z 09.12.1708] 


