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Jei einant žvejoti, kas nors palinkėjo geros žvejybos - nekibs.
Jei katinas tavęs neišlydės - gali neiti žvejoti.
Jei eidamas ryte žvejoti, pamatei moterį - tai blogas ženklas.
Jei eidamas žvejoti, pamatei moterį su tuščiais kibirais - dvigubai blogai.
Niekada nesiimk į žvejybą žuvies, o ypač šprotų - nesiseks.
Jei žmona pikta iš ryto išlydi į žvejybą - nesiseks.
Jei žūklei ruošeisi ilgai, tai garantija kad tą ilgai lauktą dieną lis arba visiškai nekibs.
Jei nuėjęs žvejoti pirmas metimas bus pro šalį - žvejyba bus bloga.
Jei netoli žvejybos vietos pamatei nardančią antį - eik namo "kliovo" nebebus.
Prieš žvejybą bent jau parą nevalgyk žuvies - nesiseks.
Jei pamatysi žiemo ant ledo moterį - nesiseks.
Nesugalvok prieš pat žvejybą skustis - nesiseks.
Jei namie pamiršai masalą - nekibs.
Jei rūkysi upėtakius gaudydamas - nei velnio nesugausi.
Jei jau isejai tai negrizk-nieko gero nesigaus !
Jei kas peržiangia meškerę - nekibs.
Jei sveikata bloga - tik arkliai "kibs".
Jei pirma žuvis užkibs vos užmetus masalą - nesiseks.
Prieš žvejybą visada tame vandeny išsimaudyk.

Jei pirma žuvis - smulkmė, žvejyba bus prasta, jei didelė, gera.
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Jei pavasarį pamatei pirma varlę, žvjejybos metai bus prasti, jei gandrą - geri (išskyrus žvejus
vairuotojus).
Jei į žvejybą nepasiėmei rūkyti - tai mesi rūkyt!
Įpilk į vandenį (kuriame žvejoji) šnapso, jei turi - pagausi daug žuvies.
Jei pramiegojai - geras ženklas.
Jei katė perbėgo kelią iš dešinės į kairę - vyrams seksis, iš kairės į dešinią - moterims seksis
Jei važiuodamas žvejoti pamatysi laidotuves ar katafalką - seksis.
Jei ką nors namie pamiršai - pasiseks žvejyboje.
Jeigu nekimba viena savaite,kips kita !!!
Varnos rėkia - bus kibimas.
Jei pasimsi į žvejybą "Starkos" , kibs starkiai ! :)
Jei važiuoji į žvejyba daug nesiruošdamas - tikrai bus gera žvejyba.
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