
KOLOZNOVA ≡ NOVA BARABIJA 

 

Sedaj smo se naučili, kako zavohati tisto, kar 
bomo morali polizati, sedaj bomo pa poiskali 
možnasti, ki jih daje lizanje tujih riti! 

Kako nobel priti do tistega, kar ni tvoje! 

Kako priti do √ ∛ ∜ in  ffi ffi  fffi iz fi = pi = П. 

 

Požvižgaš na dva prsta pa priteče konj, Ros z njim 
pa njegov »Rozenkranz«    = Rovaš. 

 = Reš    resni    rex   resnica   in Office, Word  

Pokličeš Dr. pa dobiš njegov DDr in njegov DDDr 
= rit, ki jo je naguzil njegov tič, da je prišel do 
DDDr., kajti te morajo biti r4, to pa zahteva kaiserja 
in ni dovolj Caesarjeva. 

Ta mora imeti krono kajserja, ki ga natakne lahko 
samo papež, če ni papeža tudi ni kaiserja, kajser 
pa nima komu vtakniti svoje riti. 

Zaman potem vsa noblesa, vse kolajne, kelihi in 
pokali, piedestali in stolčki, če pa ni Rosa 
[Alessandro Rossi] {Alessandro Rossi. SS 

Lazio. Martín Cáceres. SS Lazio ·}, konja in imate 
potem samo osla, ki vso to nadgradnjo prenaša. 
Potem pa pride do revolta, žabe začnejo regati, 
žabjeki se spravijo nad krote, te pa niso ta pravi 
partnerji za žabe, potem pa vse pocrka.      To je 
pa konec te reklame, ki jo delata Trump in 
Melanija, samo ena napačna Facenews pa vse 
hudič vzame. 

Potem pa zopet vse od začetka, nov vulkan in novi 
oblaki, .....rosno rosni Rosi, pa nove dirke in 
drkanje po napačni strani. Taka je tista muzika na 
Oktave, drugo košnjo po senu, potem po avgustu, 
ko se svet obrne od 7 (septem = sedmi    ber), nato 
oktober (octo = osmica pošvedrana in izkrivljena 
na ∞ in to do konca njegovega štetja. Za deveti ni 
več ta pravega vetra, pa je potrebno kolo poganjati 
z vodo, zato pa imamo še danes elektrarne, ki 
delajo VAM svojo elektriko. 

In Koseli in Paplerji se preselijo v elektrarne pa 
delajo svoje Watte. Za ene so to durca z jajci in 
tičem, za druge pa # pa lojtre s klinci in palicami, 
za katere se primejo s svojimi šapami. 

Red pa mora biti, in to tak kot si ga nekateri sami 
postavijo, drugi morajo ga pa spoštovati. Potem se 
pa začne povzpenjanje navzgor, drugi pa morajo 
pa padati navzdol! To je smisel reda! Primus, osel 
je pa še neotvezen = secundus, potem pa vse kar 
se nabere na štrik = roženkranc, ki ima svoj konec 
na kembelnu (vrhu tiča), ta je pa lahko olupljen ali 
samo zarezan. Tako ločimo Jakoba in Osla, ki 
nikoli ni dovolil, da bi mu olupili njegovega tiča. 

 

 

 Zato pa osel riga, Jakob pa jeka = joče. (na 
Quirinovem mostu П). 

In to od takrat, ko sta se prvič srečala pa je imel 
Pastir svojo palico ↾ in še danes ni končana: 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔 

 

Današnji internetni prenosi dosegajo 16-bitne 
kode, ključi so pa dosegli 64-bitne interpretacije. 

Za 16. bitno kodo še vedno poje samo kot na 4mp, 
ki ga lahko vidite in poslušate na ekranu, ki ima 
tudi zvočnike in video kamere, za vse kar je pa 
potrebno povohati in polizati ste pa prokrajšani.  

Današnji arhivski in knjižnični sistemi niso zava-
rovani pred vdori, vsaka baraba vam lahko pošlje 
signal, ki bi lahko spravil ob dober glas.  

Pritem pa že danes obstojajo 64-bitni sistemi, ki 
vam pošljejo smrtno napoved in si lahko izbirate 
croate = omča = lasso = bič = lok = ali pa top = 
canon = sony = thema = octave = sova.... pa tudi 
dišave Krka = vijolica = roža = .... 

In strupe narejene na 3D scanerjih, na katerih si 
lahko izdelate pištolo, ki vam bo raznesla vaše 
možgane, kar lahko vsak dan lahko zasledujete na 
naših sistemih in na beguncih, ki jih pošiljajo v te 
barabe po sredozemskih valovih.  

 

Pride en »sodnik« v zgradbo Pentagon se vsede za 
mizo, tajnica mu pa prinese kofe, potem se pa 
začne: 

  

Vode pa vedno manj, danes prihaja že iz 
Radovne. Radovna je bila pa nekoč meja med 
Tirolskimi grofi in Koroškimi knezi, meja pa 
na Brunku in Podbrunku (kjer so nekoč molzli 
krave)  l.1040, takrat ko se je rojevala vas Hlebce?.... in 
ko je takrat Gorjak trobil na kresu in grmadi, pa 
ni pobiral bere, ker ni imel zvona. Odgovarjal 
ji je pa lahko samo tisti iz daca, ki je imel ograjo 
in v ograji kole (Vogelnike) <>   , iz Zgoše in 
iz Zapuž pa tamkajšnji Rožič  =  Božič. Potem 
pride šele Pentagon, pa pet kotov, pa baba, ki 
nima repa in ima pod repom luknjo, potem šele 
pride mežnar s svojo 6 in pozneje 6 do 9, 
pozneje 69 (pa lucifer s svojo svečo), potem se 
šele podre most na ------…itd. Vsa štorija se 
pa začne v Zapužah pri petih kočah – tam je 
ogenj, sveča, ……..[..]. 
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Drone to .... 

 

Pa prileti drohne   yyyyy, z ameriške letalonosilke, 
po programu yyyy-a, zmeče na yyyy-b =  

Veliko bolj je podobna usodi ameriškega pilota, ki je 
bil doma iz Zapuž, ki je letal s črncem po Kležneku in 
so mu na koncu postrigli peruti tako, da so mu noge 
vtaknili v škaf oglja in mu odsmodili noge.  

Tisti iz Pentagona je pa opravil svoj program, 
popil še šalco kofeta (poj, ko je osmodil nekaj 
tisoč arabcev) pa se v Ameriki posadil v svoj fotelj 
in pričakoval svoj diner v družbi svoje familije, pa 
zvokih havajskih deklet s »cimbali«. 

Ranes še vohati ne smete svoje lastne smrti, ki ti 
jo pripravi lastna žena (tako kot je Ksantipa po-
smodila peruti Socratesu s strupom). Današnji 
[..] ni tist »kamen« na svečki, tudi ne nekdanje 
bliskanje Iskre (rekli so, da je od tistega s ♆ 
neptun) ki ima svoj  ŷ   ◬    

v resnici je pa od [krona-steblo-koren], ta danes 
pije in žre na kroni in je le Resman    Rozman  

 

Ti si pa nanasprotni strani, kamor prileti pro-
jektil v tvoje telo, ki ga moraš sam zaščititi SS. 

 

V resnici se je pa Brs pretvoril v sodarja, ki je delal 
sode = posode, za posodo ne za denar, za to posodo je 
bilo potrebno plačati delež tistega, kar je naročnik 
nosil, običajno 1/20.  Sodar je bil tesar, ki je sotesal 
sode ) vessel, tudi osel, ki je nosil te posode, bili so pa 
fass, ki je obsegal toliko litrov, meric neke tekočine. 

Ribenski sodar Miklvaž xxxx, je skubel svoje sode, je 
bil sodnik, pa tudi »posodnik« fassa, ...... pri tem je za 
našim plotom ležal tako pijan, ko se je pa zbudil, se je 
pa vrnil v gostilno (kjer je imel svo »kredo« napisano 
s koščem krede na črni tabli) in tako svoj kredit. Ko je 
pa izčrpan, mu pa ni ostalo kaj drugega, kot prespati za 
plotom, potem ko se je pa streznil, je pa moral konec 
svojega potepanja. To je pa lahko trajalo tudi do 14. 
dni. To je vil ribenski M'kvauž, pa Ber (bera, med 
{enina} za žagarja, ki je izžagal les pa sodar, pa 
razsodbi na gorički, kjer imel svoj odločujoči glas (I), 
pa bil doma pri vodi (pil je pa žganje!),   

𓁩 𓁭 𓁰 𓁱 𓁲 𓁳 𓁴 𓁵  
𓂾 𓂿 𓃀 𓃁  
𓃒 𓃩 𓃲 𓃵  
𓄿 𓅀 𓅃 𓅊 𓅍 𓅐 𓅦 
𓅨 𓅩 𓅬  
𓆙 𓆑 𓆗 𓇋𓇌 𓇏 𓇐  
𓉡 𓉢 𓅂 
𓉦 𓉧 𓉨 𓉩 𓉪𓉫 
𓉴 𓉵 𓋴 𓋹 𓋾 𓋿 ㌀ 
𓏋 𓏊 𓏌 𓎸 𓎺 𓎽  
𓀋𓀌𓀍𓀐𓀑𓀗𓀘𓀙𓀚𓀛𓀜
𓀝𓀠𓀡𓀼𓀽𓀾𓀿𓂽𓂞𓂝𓂬
𓂭𓂮𓂯𓂰𓃔𓃛𓃜 
 
𓂭.,  

»prst«, ki jih imate 5 na eni roki ali 10 na obeh rokar), 
imajo svoje širino in dolžino in tudi količino, imajo pas 
okoli svoje mase, teže, pa primerjave prodi vodi.  

Mož = mož, pa če leži na tleh ali stoji navzgor je M'ž'k 
= 𓀾 mož obrnjen proti levi, četudi gleda proti vzhodu, 
kot tisti na kozi pri An Gora = zrcalna podoba. 
Pomembna je samo njegova podoba, pa četudi vidite 
samo njegovo nogo do kolena. 
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𓀾 ali 𓂭 

Palca je palica, pa naj bo to v rokah duhovnika ali 
laika, pastirja ali bojevnika, je kol = col = pa naj bo 
ta pravokoten ali okrogel, namenjen je za vezave 
pa naj bojo te obče ali tate, tete ali matere, gole ali 
kosmate, kol je kol in je gol (pri fusbalu = nek-
danjem tolčenju križelnov na bohinjskem križu, 
kjer so dekleta izgubljale svoje krancelne.) 

  

Na koncu je pa pika pa konec, in je povestice konec, 
konec vaše pripovedi = .   (to je pa pika: moja 
sestrična, ki je imela mamo, ki je imela gostilno pri 
sv. Katarini nad Zasipom, in je imela očeta Pikon-
a, sicer pijanca, ki so ga na začetko vojne ubili 
neznanci, rekli so pa, da ga je odžagal Žalarjev 
Nac,  ki je dobil tekmo na Lovčenu nad Boko 
Kotorsko skupaj z voznikom Koritnikom (ki sem 
ga srečal potem po kakem desetletju kot Koritnika 
na jezeru Lago di Como, na jugozahodni strani 
jezera, kot hotelirja, mene je pa skupaj s sodelav-
cem Jožem Fonum (ne vonjem), zastonj gostil kot 
dobrega gosta = Geista kot hotelir v svojem hotelu. 
(Koritnik je bil pa edini od talcev, ki je skočil v 
prepad v Mostah, takrat, ko so Nemci pogijali 
talce). 

Na severovzhodno stran jezera Como sem pa prišel 
kot »poslanec«  v Sondrio, kjer sem potem nekaj 
desetletij pozneje iskal »Obregje«  - ledinsko ime. 

 

Moja teta Fani in njena hčerka pa počivata na 
blejskem Friedhofu nedaleč od mojega placa = kot 
rdeča kara. In 💔 in 🦐 {škrjanc}in sodje 🛢 

☤ 
☤☮♢ 

mod vodil tekmo na l 

 

Musci, molsti, možici, prsti,  Obregje, Sondrio mi 

sonce in sol. Oni Rio del son. Vsi pa breg. 

 

B'rglez = najmanjši tiček = mezinec na Dolenjskem, 
ima bukovo bajto samo na eno okno, ima peč, .... 

Ima kopane pa copate, prišel ni niti do sandal, kaj šele 
do gojzerjev, ima pa lesene cokle (kokla je pa njegova 
stara mat, ki ima moža kočarja (Kučer doma iz 
Koževja, kamor so pribežali pre Turki, ki so za časa 
Valvasorja kopali rove pod obzidji Dunaja (hrvaškega 
Beča, Turki so pa takrat imeli svoj Peć na Donavi kot 
današnja Budim pešta). 

Berglez je pa Berg-les, tisti, ki nima lastnega hriba in 
je brez gozda, kjer bi si lahko nabiral svojo suhljad = 
je torej nič od niča, ki okopuje tujo zemljo za božji don 
in nič ne zna in ni sposoben nobenega prebliska svoje 
pameti in je vedno odvisen od materi, ki jo vedno cuza. 

Kočar, ki ima 1/6 zemlje, ki mu jo zakoliči njegov 
gospod, od katerega je vedno odvisen kot tlačan in je 
100 % tlačan, brez koša = kosa lastne zemlje in je 
vedno v kotu, kjer lahko poje svoje Slake. Slak je pa 
trta brez uporabnih plodov, ki jih obirajo kosi še celo 
zimo. Ti kosi so pa vedno bosi in imajo samo copate = 
kopate = krampe pa lopate pa ne kopce, so curakarji, 
ki nimajo lastnega orodja, za njih je orodje nič od nič 
ga puščajo na njivi, kjer kmalu propade. Njih »Opcije« 
štejejo samo v cerkvi, kjer imajo svoje kamne, kamni 
so pa napisani s pisavo, ki poteka od desne proti levi, 
ki je pa noben sodoben hudič več ne uporablja, njegovi 
levi so samo še na butanskih flašah, in to namerno, ker 
kisik in plin privede do eksplozij metana, vse skupaj 
pa privede do tega, da vse skupaj zleti v luft. 

 ... vsi v luft, kje jih doživi eksplozija metana. To je pa 
Brglez = B'rglez = »Bergless« = tisti, ki nosi pičo za 
pastirja, ki je petelin in ima svojo rožo (na glavi tako 
kot jo ima 64-bitni bohinjski sveder, pri katerem še 
bog ni mogel najti njegovega tiča.  

𓅦   𓅶 

To je bil Kölnski Bauer s svojimi nojevimi peresi, ki 
je stal za princem in princeso.  

Za nas je bil pa to najmanjši ptiček, ki je imel glas 
Slakov.  »Polsledice« = »posledice« = polsence te 
muzike sta pa dva moja sinova Tomaž in Blaž, ki 
imata svoje babe, s temi pa moje vnuke, ki se pa vsi 
pišejo Jarc. 

Ćud, Čut, imajo pa sosedje, ki so froelich takrat ko mi 
zginemo, zgnijemo, se same sebe izničimo. Takrat pa 
zaigrajo Avseniki, Čuki, Sove, Slaki, vsi svoje ta 
»okrogle«. Na te napeve pa vsi plešejo valček = bolcen 
= bolcer, ... val, bal,     ali pa pojko, bojko, polko, skupaj 
z vsemi ušmi, ki se jih držijo njih riti (tistega, ki orje 
pozimi sneg in pleše z ženo tistega, ki v treh letih ni 
zmogel sam specati svojega naslednika). 
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TO JE PA USODA = posoda wesselov = Danejev in 

Mošnjanov Golcev (z golimi vratovi, ki se jih ne prime 

nobena zanka = sanka = stranka).  

 

ekarbajto na jez( 

 

Verba bajto na jezu = potomec = pitomac (vojne 

mornarice) = polh z luknjo in  z golim repom, ki grize 

Vrba -   drevje polž   polh    rovka, bober dober, deber 

 

Bober = Biber = vrtnar, malar = Piber Ivan = vogal, 

kol na razkrižju Grad < Zasip – Rečica,  

              Y        Ribno < Zagorice - Grad 

           ¥   =  X    ☤Ξ㎷㍳㎐ 

 

Tine Jarc <tine.jarc@yahoo.com> 

Bcc:bizjak.bled@siol.net,medo.pleterski@gm

ail.com,borisjanez.bregant@gmail.com,janez.veber1@

telemach.net,drago.finzgar@gmail.com,anton.koselj@

sel.si,istok.skuplj@ctk.uni-

lj.si,saso.gasperin@hotmail.com,rok.misace@gmail.co

m,kplencan1@siol.net,drago.papler@gmail.com,stane

.adam@gmail.com,jure.sinobad@rad.sik.si 

 

 

Zbiranje znanja in pameti od cuzanja MAT pa do 
luknje na Babci na kozi (cosa nostra = naše zadeve = 
srenjski sistem). 

 

 

 

Mečiž – kmetija na Savici v Bohinju.< 

- Kmetija  

Drmečica potok  V Mošnjah 

 

Meševc _ Kmetija v Nomnju 

Mešišnik  kmetija na Kupljenku 

                Na Mlinem, Javorniškem rovtu, 
Javorniku, .............. 

 

Mešiše je na Kupljeniku zemljišče ob stari poti, ki je 
nekoč vodila s Kreja (Kapelica) na prelaz med 
Gradiščem in Babo, kjer so nekdaj bili razni rovti. 
(Ricman je s travo obraščen žleb (= rovt), torej sta 
Ricman [Reichman=BOGATAJ] in Mešiše identična, 
pri čemer je ime Mešiše starejše ime. 

 

Grad Pilštanj (nemško Peilenstein) je stal v naselju 

Pilštanj v občini Kozje. Od tam je izvirala druga žena 

HenrikaII Celjskega. Pil    piliti, gladiti, likati glavnike 

na obrobju,,,,,  

 

Mače je stara vas [Na Bregu], ki je bila povezana s 
sedli (Mačensko sedlo, Medvedjek, Suha) s potmi, ki 
so vodile skozi rovte. 

 

Ob neki obstoječi poti se naredi rovt, potem se naredi 
njivico, ob tej pa nato postavijo bajto. Vse skupaj nato 
tvori Laz (na poti k prelazu ?). Več hiš in rovtov pa 
nato ustvari Laze (naselje). 

 

============================= 

 

Prvi maj - uniči zimo – zmaja, lintverna  🎄☤ 

Prvi november – prične zimo – Martin – ima zmaja, 
babo? Vodenega lintverna = sod-ja = in začne advent 
= Mart je hin = mrtev = veter poneha,  🎆☤ 

Kvirin ima zmaja,  je Belinov sin, …  

Mark ima zmaja,  je Jupitrov sin, … 

Luknja prazna od marca do septembra – novembra 

 

========================== 

 

Kako pride sv. Martin do zmaja? 

 

Kresnik 

Belenus     Lug  

Lovrenc 10 aug 

 

======================== 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Nem%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pil%C5%A1tanj
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kozje
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Signalni ognji so delovali samo v časih, ko so poti 
bile varovane, potem so se posadke selile navzdol 
v dolino, kjer so prezimile in počele druge stvari. 
Varovani prehodi, opazovališča, gradišča, so mora-
la biti dovolj visoko, da jih je varoval pozimi sneg 
(visoko cca 1000m). Čez take prehode so bili po-
trebni vodniki, varnostniki, rožiči, …zanje je bila 
potrebna kupnina, zakupnina, mošnja, prehod je 
pa peljal čez most (pons), ki ga je varoval ponti-
fex, mostninar, ki je rabil za gradnjo in vzdrževan-
je mostu mostnino, potniki so pa morali odpreti 
mošnjico. Zato so prehodi vodili ali čez gore ali 
reke, kjer je bil most (namišljeni ali resničen, 
duhovni ali naraven) 

Pot od Miklavževega studenca (Kašce) pelje 
navgor med M'kvaužovo kapo in Skavalico, na 
sedlo, ki so mu prvotno rekli Kozjak, nato Gosjak, 
med Vrhom Peči na Grebenu, ki se mu je nekoč 
reklo tudi Tivoli, pa še bog ve kaj (torej razne 
misli, sanjarije, neumnosti). 

 

========================== 

 
Za zmešnjavo je poskrbela nova vera, cerkev, potem 
oblasti (cesarji, kartografske organizacije), nobeden 
pa ni opazil, da stoji grad Kamen na poti, ki stoji 
med prvotnim Lapisom (Kamnom) in strmino na 
kateri stoji stolp (rog, rožič, turn, …) pa poteka 
nekdanja pot. Da vse skupaj stoji pod Jamarskim 
vrhom, kjer je opazovališče (pošta, gradišče (stari 
zidovi, luknje, skozi katere ob določenem času prihaja 
sonce (na kresni dan?, 21. junija ob 12uri ?, (je torej 
observatorij za opazovanje in merjena časa in da je 
to povezano z Svetlinom, z Lugom in Lužami. Da 
so od tod varovali pot na Luže, kurili kres in 
pošiljali signale (kodirane), varovali pot, ki jo se 
varoval Pontifex iz svetišča ob Timavu, pozneje v 
Ogleju (preje pa v bronasti dobi nekje v Srednjem 
Sredozemlju, pa pred tem časom, kjer so častili 
boga sonca (ne lune, luno so začeli s svojim 
»koledarjem« šele Kelti). 

 

 
Pošta (Boschta, Woschta, Woscht,    boršt) 

Na kraju, na katerem so se »razgledovali«, so 
ljudje počeli še marsikaj drugega. 

 

To je bil kraj resnice, kjer so ljudje iskali in delili 
resnico, kraj pod svetim drevesom, na tri vrhove, 
ki so ga bogovi izpulili v raju. To je bil kraj, kjer 
                                                      
1 Pastir ni bil »druid«, ti so nosili srajco in bili skop-
ljeni, torej niso imeli jajc, da bi jih nobeden ni mo-
gel zanje prijeti (kar so delali, storili, govorili,..), 

so stali sveti kamni na katerih so svobodni, pre-
svetljeni ljudje sprejemali in prejemali resnico. To 
je bil kraj z dobrim razgledom, od koder se je 
videlo zemljo, vode, obzorje, sonce in zvezde. To je 
bil kraj, kjer so darovali in slavili. To je bil kraj, kjer so 
se posvetovali, dogovarjali (komunicirali) pod nav-
dihom (mamil) bogov in sprejemali svete odločitve. 
To je bil kraj, kjer so prisegali pod bogom. 

To je bil kraj: 

- kjer je kraljevala pastirska palica, okovana z 
železno konico (v kateri je bilo skrito bodalo), 
ki ima na vrhu »Božje drevce« na tri vrhove 
(resnico svetost, milost), ki ga je Belin izpulil 
v raju in z njim ustvaril svet; 

- kjer je pastir s svojimi usnjenimi hlačami z 
durcami garantiral varnost in moralo udeležen-
cev ter resničnost izrečenega (drugače so mu 
jih odrezali in se spravili na njegova jajca1;  

- kjer je pastir opazoval sonce, (dan), luno (mesec), 
obzorje (leto), skrbel za to, da so ljudje 
spoštovali (upoštevali, pošto) »čas«;  

- kjer se je signaliziralo, z svetim ognjem in 
dimom, z zvokom, …sporočalo svoje odločitve 
in odločitve nadrejenih, kjer se je sporočalo 
nevarnost, itd. 

 

To je bil kraj, kjer so obdelžencu odrezali durca, ga 
zagrabili tam, kjer najbolj boli, odrezali resnico in jo 
s pomočjo svetega dima poslali k zvezdam. Pri tem 
jih ni motilo kakšno je to drevo bilo, ali lipa ali hrast, 
jeuša ali bukev, samo da je imelo tri vrhove 
(pravico, svetost, milost), torej da je bilo sveto.. 

 

To je tudi bil kraj (danes šola), kjer je »Učež« 
poučeval izbrane (dovolj pametne in zaupanja 
vredne) fantiče o njih zgodovini, naravi, bogovih, itd., 
vse kar so morali vedeti splošnega o njihovi vasi in 
celotni deželi (»v Kraju« in »Deželi«).  

Pri tem je bil pa »Učež« kozji pastir, ki je nabiral 
zdravilne rastline (rože), kosil v visokogorju zdra-
vilno travo, imel (pametnega) kozla, (zdravil ljudi in 
živali); (skrbel za razplod – plodnost živine) 
obveščal ljudi u novostih, jim svetoval kaj in kako 
kaj narediti, itd. 

Vse to je počel, a ni bil druid?? Temveč samo kozji 
pastir, pa tudi ne »pastor« ?? 

 

Tak kraj so imenovali Gorica, Gorca, Goričca, skratka 

bili so torej »nedotakljivi« ter upoštevale kline, 
klince, na katerih so stali. 
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majhna gora......An Hrib ali Hribi. 

Podoben je pa še en hrib, kjer so kurili kresove, potem 
razkazovali svojo obrambno in vojaško sposobnost.  

Če so na »Gorici« 🎄 kurili ognje kurci, pečikurci, ki 
so predstavljali mir, pamet, spoštovanje do »svojih 
starih«,  

kjer so ob praznikih darovali bogovom ter se gostili, in 
kjer so sodili in opravljali različne obrede, ki so bili 
»pametni«, beli, modri, resnicoljubni, pravični, itd.;  

so na drugem hribu kurili obrambne kresove. Grmade 
🎆, ki jih je varovala Noč in Prirejali svoj bal, 
balinanje, {imeli roglona glavi}, tam je gorel kres, ki 
je pomenil obrambo in kjer je bil vojni posvet obrambe 
cele dežele, kjer je imel svojo glavno besedo vojvoda, 
oz. njegov namestnik »varnosnik«. To ni bil kraj miru, 
temveč vojne, obrambe, pozneje tudi kraj posvetov-
anja kmečkih uporov, kraj razglašanja vojnih napo-
vedi. Tako selišče, ki je imelo svojo ogrado, je imelo 
tudi svoj hrib, na katerem so kurili obrambni kres. 
Varnostnik je bil tisti, ki je moraj skrbeti za vojno 
pripravljenost, za izdelavo orožja, torej kovač, Konc, 
Videc, Volč (izkovan volk = bikonična kladica) 
nekoliko oddaljen od vasi, ob plotu, ker je zaradi ognja 
povzročal požare na slamnatih (ali tudi s šinkelnih 
kritih) strehah. Ta se je nahajali na vasi na najvišjem 
mestu.2  

Tako so bili pastirji ali na najvišjem ali najnižjem 
mestu, ali ob kresu ali pa ob koritu – kašci, krasci. 

V Radovljici je to Volčev hrib. Tak hrib imajo radov-
ljiške vasi Brda, Lancovo, Kupljenik pa ima svoj še 
starejši (halštatski) Hom. 

 

Toda časi so se zopet spremenili. Vse ugledne funkcije 
so si že zdavnaj prilastili drugi. Pastirju je ostalo samo 
(slabo plačano in neugodno) težko (fizično) in odgo-
vorno (umsko) delo Valentina, Zdravka, Učeža. 

No, in to je bil tisti človek, ki se je »razgledoval« na 
Pošti? 

Včasu Oble Gorice je tam gorel ogenj, ki ga je 
vodil ovčji pastir, na Volčevem hribu je bilo pa 
slavje mladcev, ki so se valjali po travi navzdol 
do vznožja in »balinali« z jajci (križelci), rajali 
svoj ples »kolo«, se »rofkali« za dekleta, itd. 

Bal ob farju (ognju), ki ga je zakuril Volč = 
zadnji na repu bauerjev & fužinarjev, s vojim 
vetrnikom = ad ven = brez vetra, ki je vodil svoje 
ovce po svojem hribu, kjer so popasle vso travo 
do golerga. 

                                                      
2 Zato so tudi imeli hišno ime Kralj, Cesar, Konc, 

Ovčji pastir v času Venetov – Windov opravlja funk-
cije svečenikov, med temi je najpomembnejša darova-
nje bogovom na gorički, svetem kraju na povzdig-
njenim na peč (skalo), pod svetim drevesom. Pred 
zasedanjem je svečenik daroval bogovom »resnico«. 

 𓅠, 𓅡, 𓅢, 𓅣, 𓅤, 𓅥, 𓅦, 𓅧, 𓅨, 𓅩, 𓅪, 𓅫, 𓅬, 𓅭, 𓅮, 𓅯. 

U+1317x, 𓅰, 𓅱, 𓅲, 𓅳, 𓅴, 𓅵, 𓅶, 𓅷, 𓅸, 𓅹, 𓅺, 𓅻, 𓅼, 

𓅽, 𓅾, 𓅿. U+1318x, 𓆀, 𓆁, 𓆂, 𓆃, 𓆄, 𓆅, 𓆆, 𓆇, 𓆈, 𓆉, 𓆊, 𓆋, 

𓆌, 𓆍, 𓆎 ... 

 

 

 𓅠, 𓅡, 𓅢, 𓅣, 
𓅤, 𓅥, 𓅦, 𓅧, 𓅨, 
𓅩, 𓅪, 𓅫, 𓅬, 𓅭, 
𓅮, 𓅯. 
U+1317x, 𓅰, 
𓅱, 𓅲, 𓅳, 𓅴, 𓅵, 
𓅶, 𓅷, 𓅸, 𓅹, 𓅺, 
𓅻, 𓅼, 𓅽, 𓅾, 𓅿. 
U+1318x, 𓆀, 𓆁, 
𓆂, 𓆃, 𓆄, 𓆅, 𓆆, 𓆇, 
𓆈, 𓆉, 𓆊, 𓆋, 𓆌, 
𓆍, 𓆎 ... 
Ovčji pastir je imel pod svetim drevesom, kjer so 
srenjani zasedali na petih sedežih (svetih kamnih), ki so 
pripadali posamezni hiši na selišču. Običajno je bilo to 5 
kamnov, v seliščih s povzdignjeno funkcijo (kjer je v 
»Srenja na 4 vasi«) pa obstaja še »šesti« kamen s 
funkcijo 6 = sex, ki pa nima glasu. Ovčji pastir je imel 
pri razsodbah odločujoči glas (peti glas). 
Vsako darovanje, ki naj bi ga izvajal ovčji pastir je 

Kunčič, Videc, Vidic, …. 
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potekalo po utečenem postopku, ki ga vodi Kral (Karl), 
zadnji v redu, mezinec, najmanjši, ki je pogasil ogenj, ki 
ga je najprej zanetil   »Žebre«. (n.pr. v Zapužah), bil 
Poznik-Praznik na Brdu. Voditelj obreda = peči.  

Ilar (tisti, ki je z ilom mazal peč  ki je bila narejena iz 
protja) je bil Boštjan, ko štajn, bo    v Slatni, in na 
koncu v Begnah   

 

(svetem postopku, molitvi) z žebranjem v obliki pesmic 
in kitic. 

 Ovčji pastir po tem postopku tudi dobil svoje ime kral,  

Ki je bil Koren, korenina, izvor Jožef s pravokot-
nikom,  

 

Mezinec je začel s segrevanjemainec 

Palec = Korošec pri vodi je zsčel trebiti, papler je 
popapal travo, nato je sredinec zakuril ogenj in začel 
osuševati peč, nato je oglar dodal oglje nato rudar 
rudo, potem so pa pihali vsi vsak s svojim mehom. 

  

rudar trebil  

 

 

S tem žebranjem so prisotni pošiljaj spomine na »ta 
stare«, ki so bili zgoraj na mlečni cesti, z žrtvenika z 
žganjem »svetega lesa«, t.j. brina iglavec (dim, prije-
ten vonj), češmina (nobenega vonja, duha, nobenega 
slabega spomina) in tise3 (samo dobro govorjenja), = 
žegnanje (segen) in dodali ščepec soli (zelhanje = 
namakanje v slanico in dimljenje) in zakopali žaro ob 
spremstvu Treh zalih device = Žalovalke, žalovanje – 
ki imajo svoj dom v jami, v sveti votlini – pečini, peči) 
in v položili v izkopano jamo ter čez žaro položili skalo 
(sveto lestvico po kateri je duša umrlega lahko prešla 
na mlečno cesto). 

 

 

Med takimi ljudmi si pa sedaj poiščite tiste, ki so 
uspeli, bili uspešni, pa boste našli resnične umet-
nike, strokovnjake, skratke ljudi, ki so bili nekoč 
karakterizirani kot »Kelti«. Našli boste vrhunske 
orodjarje, zoboderje, dentiste, kirurge, kiparje, sli-
karje, umetne kovače, cimpermane, rezbarje, arhi-
tekte, itd., ki »imajo rokco in glavco«, ki s svojimi 
rokami in svojo glavo tvegajo in uspejo. Njih glavna 
značilnost pa je »uspešnost« in ne »edlingi«, elita, 
…, na to se požvižgajo - kot ris v gozdu. 

                                                      
3 Tiso za uporabljali za izdelavo glasbil, tudi 

Njegov sosed je bil Jur, ki je imel god 3 mesece 
pozneje (bil je torej »drugi«), rekli so mu pa »Papler« 
= spodnji pastir, ovčji in kozji pastir. Kmet na zgornji 
strani poti, ki je tod peljala skozi Poddobrčo že v 
rimskih časih) pa je bil »tretji«, ki je imel svoj god 
zopet 3 mesece pozneje, je bil torej »Janez«, »Johan«, 
»Kresnik«, Krstnik. Četrti kmet naj bi tedaj torej 
»Pavel«. Ta naj bi bil pa tudi pastir, torej konkurenca 
»Palovšniku« in »Avseneku«, mogoče je tudi bil 
»Palovc« preden je prevzel kmetijo, došlek iz Poljč. 
To kmetijo so posvetili dnevu, ko so prignali živino s 
planin, t.j. na »Mali Šmaren«, (pozneje so govejo 
planino imeli na Kofcah daleč tam za Tržičem). 

 

===================== 

 

Ko je umrl moj oče pri starosti 84 let in so ga poko-

pali na blejskem pokopališču, sta mi podala sožalje 

dva Korošca, dva njegova prijatelja, z enim od njih 

sta se skupaj učila v Celovcu za avtomehanika v 

letih 1917-1920. Rekla sta mi »Auf niemehrwie-

dersehen!«, pri tem sta mislila na pokojnika (taka je 

bila pač njih govorica). V resnici se je dogodilo to, 

da se res nismo videli nikoli več, oba sta kmalu 

potem umrla.  

 

============================ 

 

Tako v reklu »stisni ali prdni« je skritega veliko več, 
kot to običajno mislimo. Če se napenjaš, pride lahko 
do prdenja, potem bo zasmrdelo, nekdo bo to opazil in 
običajno ne reagiral; lahko pa gre tudi vse skupaj v 
hlače, potem pa slišimo besedo »sranje«. Rezultat tega 
procesa je torej sranje in posrane hlače, to pa pomeni, 
da nekaj ni ratalo. Partner s katerim se podate na pot 
raziskav, je neprimeren, ker mu že ob tako enostav-
nem poskusu gre vse v hlače, kaj bo šele potem, ko bo 
prišlo do resnih težav.  

 

======================== 

 

 

lesenih rogov – v Švici še danes. 
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Bartol Bart-olo-mew   melo. Bela mela, slapovi kam-
na, grabni v pesku, pesek nasut     Melo – Brunk - 
Podbrunk      Bartolo = Videc – stražar, Merkel, Wart,  

 

Ovčerejci so si pa morali posekati (iztrebiti in počistiti) 
gozd in na  deležu Brst = (spomladi).  

Suho Brdo – Pri sosedu = Suho Brdo (posekano 
drevje, pašnik, …) 

Kolombart = goli part = goli delež Zečje ravni (na 
severni strani) v razmerju 3:2:1. Deleži v času Dolge 
hiše  (tam je jug-sredina, sever). Kdo ima na Jamniku 
največjo hišo in kam je ta usmerjena?, 

1 Obstot pustota     ovčji pastir ? [1/3 je tretjinek]  

2 Vrbanovc             goveji pastir [2/3]   pozneje Jernejc 
= srednji, spodaj pod Urbancem 

3 Jernejc     - Jernej je bartolomeo [1] dvojni   {spodaj 
med 1 in 2} 

8 Petrač            (dvojni kmet) – vsi od Primusa brsa in 
Oblaka navzdol 245/3, 245/2, 245/3 + nekdanji 
studenec že severno od poznejše mežnarije. 

Petrač je naslednik naselja v Govejku, ki vsebuje nek-
danje »kopanja« - majhne njivice obkrožene s travniki. 
Je primus, ki je imel soho na Zečji ravni., celo naselje 
je pa tod imelo vinsko gorico (do l. 1314). 

Jernejc nastane po 1314 potem ko nastane cerkev, 
potem nastane tudi drugi Jernej, ki je sin prejšnjega 
govedarja. Govedoreja se spremeni v poljedelstvo, 
predhodno vinarstvo (kopanje) nadomeste njivice, ki 
jih je mogoče orati. Vsi skupaj živijo od jam, rudarstva 
in oglarjenja (za Kropo in Železnike). 

Naselje je bilo vezano na Selcami v selški dolini (in ne 
s Kranjem) in s  

4 Mežnarija 

5 -  6  - 7 

9 Mohor          Lenart = (lena rit)      Miha 11 

 

Jamnik se pretvori v Vas = Was = laz. Primož dobi 
cerkev, Kolombart pa je (suhi delež = po razdelitvi 
zemlje po božjem pravilu Primus = dvor 2 + (2 = 1 + 
2/3 + 1/3). = Jernejc 1 + Vrbanovc 2/3 + Obstot = 
sosed od Urbanovca in ima samo njegov polovični 
delež – part, bart, prt ᚖ. 

Potem pa postavijo cerkev Primusu, in se pojavi 
Mežnar. Do tedaj dolga hiša [1  do  3]… tam korito.. 

Urbanovc je mali sosed kozjeka, med Jernejcem 
navzdol pa vodi pot k studencu,  tam ima pa svoj vrt 
oblak – Oglar – obstotnik – pustotnik (ker je prenesel 
hišo navzdol k cesti), med obema pa stoji Jamnik = 
rudar, Brs. 

Kje so tisti ljudje, ki so imeli svoj kres in metali svinke? 
– še pred rimskimi časi, do l. 600. V času patriarha 

Pavlina I.-ko se odselijo arijanci – v Istro in ostanejo 
ljudje, ki nimajo več vinogradov pa začnejo pridelovati 
zelje in repo pod takratno soho, ki je gledala na vse 4 
strani in bila sveta. 

Takratna hišna imena se začnejo z Jernejem (Bartolo-
meusom)   

 

Danes pa Kordež na Jamniku, ki kuha »češnovc« = 
(žganje) in je laufar = tekač na smučeh in živi na stari 
bajti /l.1972/ šnops = geist na olimpiadi. 

7 Kordež  Matevž  = Anže =  ki plete kord = blago  

Nekdanji Korbež na Košu, drugi sin Princa (ima 

Koelnsko cerkev in Bauerja za graditelja cerkve, ki ni 

nikoli končana, Kordeževa pa stoji na Zečji ravni, 

danes pa cerkev sv. Primoža. Ta ima pa mlaj narejen 

za 1. maja, na njem pa korbo, iz katere pa strelja lovec 

na prašiče, ki jih nato zakolje, položi v salamuro nato 

pa posuši na zraku (ne dimu) in reše šunko ki jo zaliva 

z češnovcem (Češnovec je pa doma Papler iz Češnice 

spodaj na vasi Češnica. Kordež pa žvižga na kosa, ker 

takrat Primc še ni imel zvona. Kordeč je bil pa laufar 

= tekač na dolge proge, bil je sel (kraljevi sel) in kot 

tak tudi deloval na olimpiadi  

ZOI ST. MORITZ 1948 in CORTINA D`AMPEZZO 1956 

Garač na smučeh ELANA, olimpijski gost, Anže = 

blejski Žvan, vsi imajo mlaj na njem pa svpj koč, na 

katerem piskajo različni tiči princeso in princa ter 

bauerja = graditelja od 3   12 Primca prejemnika 

olimpijske medalje: 

Žebovc = Anže = Žvan  Strelec Sagittarius Kačenosec 

⛎       in     

🧕 🐇 🐈 🧦 🐷 🧛 (zeleno) 🦔 🥪 🥕  vse 
skupaj čez celo leto 

 

170810 

Jernej  

Jarc   : Jerc   jar = jer = zgoden, mlad,  

Jarc = jar mladič = Jerc. 

Jernej je sin od jerega mladiča, torej vnuk. 

Jemc je jedec (ni pivec) in je I sin 

 

Rožič v Doslovčah je verjetno Bartolo-mew – 
Bartolo je hribec (Krnica) mew je melo = Mew  

Grušč   graben   grob   grablje    groblje       mesti, 
pometati, (drobne delčke)   sejati  sew (na sej ano) na 
sel jeno. 

Bart-olo   hribec. (kje na gmajni na  ima svoj  ŷ ◬ ) 

 

Hrib je Breg = Berg = gora, čez katero vodi koren 
(V) v Završnico.= Vrh hriba = Vrh Smukuča. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Strelec_(ozvezdje)
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Pot se cepi na Ravni, prva (glavna) poteka proti 
Klučam, srednja (Bartolomew-ova) navzdol v »trn« 
in od tam na Ježo in nato v smeri Skladarjevca na 
Jelovici. Baba – Babo (Skledarjevec) – Babji zob. 

 

Kržetovc  - Kres – rajanje -  Rožič – mev (Brunek)  :   
Podbrunk      Bartolo = Videc – stražar, Merkel 

Rožič je v Trnu, nad njim kres – na Bartolo je »dolga 
hiša« v Krnici , vzhodno »Zečje ravne« je Krniški 
kres, nato »Anderlova grobla«  [Kluče] v smeri Lesc. 

Z Raven je nato potekala pot mimo Anderleve groble 
v smeri Babo (Skledarjevec). 

 

Če je pripeljal vola pred drevo, je pripeljal konja pred 
plug. Če so Veneti in Kelti uporabljali vole, so uporab-
ljali Kelti konje, da so z njimi orali. Dokler so uporab-
ljali drevo so zemljo grebli. Ko so pa začeli uporabljali 
plug so pa začeli zemljo obračati. S plugom je bilo 
mogoče usmerjati vodo, delati jarke, vodotoke, 
…zemljo navodnjavati in sušiti. 

 

170811 

Z Raven (Ravni = Zećji rovni) je bil možen pregled po 
celi dolini. Če povzamemo sliko 

DEZELA JSD-SLIKE\Pogled s Zecjega grasca 
1960.jpg,  

ki jo je naredil Avguštinov Cena, vidimo, da so 
bile poti iz točke že zdavnaj usperjene proti na 
Babo (Skledarjevec). Vidimo, da so se poti cepile 
na ježi, tod je torej bila naslednja točka v gozdu, 
potem so se pa ponovno ločile na bredišču čez 
Savo in se na nasprotnem vrhu ponovne obrnile 
proti Babi (Jelovica = Baba + Babo + Babji zob). 

 

- Na Anderlovi grobli je Janez Meterc našel 
nožič, ki naj bi bil halštatski. (torej pred late-
nom).  

- Na Krničici naj bi bila od latena (-184 do 
1314) »dolga hiša« kjer so »žvel sam w'n 
koč«. 

- »Pri Rožiču« naj bi pa  zadolžen za kres in 
mel rog (Doslovški kres). Doslovče so pa 
Do-sewče, malo selce ob »dolg koč«, nastalo 
iz »trna« - tamar-ja, obora za govedo ali 
drobnico – jarce + koze.  

- Trna sta bila pa dva, eden za ovce, v njem 
je »vahtal« ovčji pastir, v drugem je bil pa 
goveji pastir.  

- Doslovški kres je pa pripadal ovčjemu 
pastirju na ŷ ◬ ), kjer je bila Pi  zda, kje vin 
to, pa ne tam kjer je jedel I. Sin svoje košt-
rune, ki so bila torej teleta in ne koštruni- 
Noč je kuril kres poniči, kdo je pa potem 

podnevi kuril Grmado ? Tedaj je že obstaja-
la delitev na dvoje Reber na malem vrhu 
(Lovrencu) in na Velikem Vrhu, Smkuškem 
vrhu s svojimi 4 vasmi in pripadajočimi 
planinami na Stolu in Brunjščici. Koroška 
Bela je pa bila koroška z njenim jelenom na 
Vajnežu in svojo ureditvijo.  

-  

Tako lahko domnevamo, da je bil »Vrh nad 
Smokučem« prehoden in uporabljan že vsaj od 
bronaste dobe naprej, da je imel usmeriteve od Homa 
pa do Jelovice in ustrezne poti kot ture (pešpoti) in utr-
jene poti za pešce in konje (osle, mule, mezge), te 
poti so povezovale posamezne dejavnosti. 

Na teh poteh so bila posamezna grobišča (groble). 
Najstarejša je očitno Anderlova grobla, nato 
rimskodobno grobišče pod Doslovčami (laten – 
rimska doba), nato 6. do 8. stol. Smokuč, nato 
Rodine 8. stol. do …, in na koncu Breznica (19. 
stol. do danes). Ali je bila Anderlova grobla pove-
zana z pokopališčem na Mostu na Soči (Lucija, 
Danijel = Dan je) - vzhod-zahod in v kakšnih 
primerih (kateri bog in kdo mu je držal svečo), ni 
razjasnjeno. 

 

Jarci in pastirji, jerneji in jernejci, jari in jarani, 
jeri in jerani, jeseni ali spomladni spočeti, jarci in 
rejci, Jarci in Pastirji, Pavli (tisti, ki pasejo in 
tisti, ki so pašeni), Petri (skale in pastirji, ki 
pasejo), …Rajani in Jarani ….vse je v določenih 
relacijah, v različnih časih.  

 

»Šentjernej« 

Zakaj so hrvati (kroati), ljudje, ki so imeli kravate 
narejene iz las (konjskih las = žime), nagnalu 
Franke (tiste, ki so bili mirni, ker so jih potegnili 
iz vode na drevesa), Zakaj so to bili tisti ljudje, ki 
so imeli loke, ki so metali [puščice narejen iz 
ločja, trsja, trsa, ki so imele železne konice vpete 
v ločje z brezovo smolo in majhna polovična tičja 
peresa, kjer je bila masa konice dominantni del 
puščice, kjer so dosegale take peresno lahke 
puščice hitrosti do 800 m dolge razdalje (Franki 
pa »mirni = Frieden, Friederich-i, (ker so jih 
pomirili).  

Za temi »CROAT-es« so ostali na Krki v okolici 
Otoka,  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gutenwerth 

Peščica preživelih prebegne na sosednji grad zgra-
jen v 13. stol., ki je stal na današnjem Hrvaškem 
brodu in kasneje tukaj ustanovili nov istoimenski 
trg Gutenwerth. Leta 1492 so Turki ponovno 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pogled%20s%20Zecjega%20grasca%201960.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pogled%20s%20Zecjega%20grasca%201960.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gutenwerth
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udarili in opustošili trg, ter porušili grad iz katere-
ga so kasneje verjetno na istem mestu sezidali  
dvor Otok, kateri ….. 

 

 

Leta 980 naj bi prvo redno vojsko iz bizantinskega 
dvora pripeljala na utrdbo Otok Hema Koroška. Leta 
1.139 je pomembno mestece doživelo konec 
zaradi hude poplave 

V Drami je nekoč stal železarski trg Otok, katerega naj 
bi ustanovili rimljani leta 98. Samo ime verjetno izhaja 
iz latinske besede "dromos", kar pomeni dostop.  

Od in ob trgu je teklo kar šest rimskih cest. Ena je tekla 
od Otoka do rimskega mesta Crucium današnje 
Groblje pri prekopi. Trg Otok (Gotno brdo) naj bi bil 
po ustnem izročilu najstarejši trg na Kranjskem 

 

Če zamenjamo OTOK z pojmom LES dobimo 
isto situacijo, zamenjajmo samo GPS. Karni, 
Carnium, Krejna, Creina, …. pa Gozd, Goša v 
otoku,  

 

Iz Okolice Šentjerneja se pa preselijo v 
Mojstrano kosezi 

 

Prekopa Vransko, Prekopa Kostanjevica 

Hemma klobasnica 

Sveta Hema (tudi Junska gora) 

Globasnica / Globasnitz - Kordeževa glava 

(Peca)     Kordež   Jamnik    Korenjak Begunje  

Korenjak    Gošperin 

 

 

 

 

Veronika Celjska            

Hema   sinova ubita  

 

 

 * okoli 980, † 27. junij 1045, Krka (danes Avstrija 

Po smrti moža Viljema II., mejnega grofa Savinjske 

marke, 1016 in dveh sinov 

 

Dežela Kranjska, od Radovne in Zasipa     do 
Bosne od Stola    do  otoka Krka 

 

Prihod Mojstrov s Krke Kovačev 

Dovje in Oproščeni dajatev = Prazniki  

Brda  

Ortenburžani  nasledniki     Orlaműnde-jev    
prejšnji           mejni grofi savinjske marke.  

Zgošani pa pod  

Sv. Hema pa pride na Kupljenik, pa v Bačo      pa 
na Staro goro nad Čedadom čakat svojega 
Viljema l. 1016, ko ta prihaja iz Rima.  Takrat je 
v Creini mejni grof      , ki se je otresel madžarskih 
vpadov, pri katerih so sodelovali tudi Croati z loki 
in omčami in s svojimi vojvoda-mi = Ivani z Gorij 
= Višelnice        Baron    Andrej      grimšic zeleni 
lovec ⛎   Ivan   Žebru    Čeber    Hribar   kapelica.. 
Pikon      Ein grosses Saegewerk..... 

Božič  Rožič  =  Božič     

  П 

Ta proda desetino otoški cerkvi l. 15xx.  

 

Kačenosec = žleb + šalca = {} = kašca Kašca = Woda 
☯ 

 

ANDREJEVI  = en vrtlaj, An dre-je.VI  (je in ne pije, 
je 6. na vrsti, ki se začne zgoraj nad potjo.... 

Ima svoj drevo = mlak, oguljeno drevo na njem pa 
koš in lovi spodaj po polju(divje svinje, ki so se nažrle 
želoda.... 

Tako opišemo iztok Blatnice v Begunjščico 
(»Dragonjščico« = Drachen, zmaj) kot ♏♐♑♒♓ 
kot iztok iz Mlake, torej B 》 == 》 M –    

Mlaka je na zadaj za Lucijo = /pod Kresom brese pa 
ima Baloh in Avsenik   

V času -500-+150 = patriarhata, ki je imel sedež v Sete 
Cura (Sveti Janez, HJ, ...) je svetil po vseh poteh in 
vodah, tisti, ki teh pravic ni spoštoval, je bil izobčen iz 
»božje milosti«, bil je današnji »Outlaw«, (tako kot 
današnji katalonski predsednik), izgnan iz lastne skup-
nosti, katerega je lahko vsakdo ubil brez sodbe). 

 

Nasproti Outlaw-u stoji Full Law ali Foollaw (polni ali 
norec)?? 

Na An Gora je bila cappella = pi = dva pokončna 
kamna pokrita s prečnim kamnom, ali »Stonehenge« 
Π. Za današnjo leso se je začel »sveti prt« (parcela), 
kjer so bila prisotna vsa znamenja pod zaščito 
patriarha = otca vseh otcev, ki je imel »božjo moč«.  

 

Nosilci te moči so bili kosezi, kosci, s svojimi tiči in 
koreninami    s pikelni (sulicami in meči) (ki so 
nepovabljenega »Hosta« = »Geista« = »Gosta« pikali 
tako kot čebela trota, ki je opravil svojo dolžnost = 
opraševanje matice.-Pikel je pa imel rudar = škrat = 
Boltežar, Bolt = valjček med ušesi, ki strašijo prasca. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvor_Otok,_%C5%A0entjernej
https://sl.wikipedia.org/wiki/980
https://sl.wikipedia.org/wiki/27._junij
https://sl.wikipedia.org/wiki/1045
https://sl.wikipedia.org/wiki/Krka,_Avstrija_(kraj)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avstrija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Viljem_Savinjski&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grof
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Savinjska_marka&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Savinjska_marka&action=edit&redlink=1
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Praznik, brez dajatev = bil  sredinec, najvišji prst na 
desni roki,  

»mirni = Frieden, Friederich-i, 

Mezinec je začel s segrevanjem ainec 

Najmanjši začne segrivanje = mezinec = 
srednji prst na desni roki. 

Kje torej začne goreti? 

Pri sistemu 1+4 = na mezincu, pri ovčjem 

pastirju, ki oddaja samo božji lon, ..... V tem 

sistemu je geist ovčji pastir, ki ima osla in 

pesjaka, otroci pa vahtajo ovce; 

Pri sistemu 2+3 pa je fužina = Peč & Kovanje = 

prične pa goreti v letrni peči Ofen = Žebovc = 

🖖🕡.       Torej od 9 do 18,30 v Avgustu = 

VIII.   Primašč ima pa Brsa in Oblaka, ovce ima 

za celo Selo ovčji pastir na Pečani, govejo 

živino pa ima Tomaž na Kupljenski planini, kjer 

so stanovi in majerce.  

 

Babo -     Hrvat, Srb, Vlašič (imel je vse lase, 

tudi konjske, vse kole in kolce (kolca = 

korete.kolesa), Imel je mavrico in aureol. Imel je 

brodove, ladje, splave vse kar je lahko po vodi, 

pod vodo ali nad vodo plavalo, ……in svojo 

zgodovino poznano vse do 4000 let nazaj vse tja 

do zlata za Uralom, z delfini in orli,  pa s svojo 

trdnjavo na koncu Boke Kotorske, s svojimi 

vladikami,…. Imel je torej »dolgo pamet« in to 

urejeno pamet! 

 

Dieter Johannes (Papež, ki je molzel krave pa 
tudi vole in junce) v Karelsruhe-ju,        in Kopt 
iz Aleksandrije,  

Protje     in brod je       brodovje      

 

Protje, ki so imele  

 

file:///C:/Users/tine.jarc/Desktop/Downloads/Hle
bce_Knjiga%20(1).pdf 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hilbertshammer_02.jpg 

 

Wasserrad Schmiede , Wasserstossschmiede 

 

 

170818 

 

Rogač, oven, ofen, Božič, Rožič, tema, luč, 
sveča, Mrak, Mlakar, mežnar,  

Korba, kletka ležajna. Kugellager, Kugelkorb, 
koš 

Widder, oven, Horn, Widderhorn,  

Gollmayer, Galle, Golc,      Gallia cisalpina, 
Galia, Galci, Holci, gošarji, Zgoša, goša, otok v 
lesu, 

Korbar, pletar, maček, gostilna, rovt, Rot, 
Rotung, grablje, grabiti, groblje, kopati. 

 

 

Maček prede korbe = Katerman = Katež = Golmajer 
= Golmajer – Func – Severin – Tonc – Anton, - 
Goveji pastir (na vrhu klanca), kočar 1/6, kmetijo 
6 je prevzel ob lipi Katež (Katerman – dela korbe, 
je pletar), pozneje pa dobi kmetijo za plotom 
Erjavc (je Golmajer- Rosmann, konjar- vozar-
furman,     jahač,  

 

Rogač (na Zgoši) – ovčji pastir (ima svečo, ogenj, 
peti glas,  ki poje, ne govori, ima lipo    lepo poje 
= žvrgoli = žebra  [prej pa III = je in ima kostanj] 

Žebru   5,6  -                 ima lipo  kje je stara lipa? 

Cvru   7   -  goveji pastir  nima lipe  cesta, kapela    
voda Zgoša cvre teleta, ali šiva s šivanko cvirn? 
ali z dreto in šilom ali ima kolo in mlin? 

 

Lipo je odnesel Božič in kot krava odšel k biku v 
Hlebce v 11. stol. Hlebce pa imajo [takrat] hrib v 
vodi, so torej Vodišče, Wodešče, polno voda. 

Današnja lipa v Zapužah je mlada in stoji ob novi 
žebretovi lokaciji (6 – torej po nastanku kapele. 
Žebre je postal mežnar - 6), dobil novo hišo, 
zemlja je pa ostala pri 5. Cvru   7 je pa ostal poln 
kmet ampak na nasprotni strani potoka. Lajštre – 
mize (kamnite) niso imeli, ta je ostala pri lipi na 
Zgoši. Biki so pač božiči = jošti, imeli svoje joške   
(te imajo pa babe). Hlebci so joški bab, te so pa 
bile v Zapužah in ta predel pride l. 1314 in takoj 
po l. 1040 do 1080 pod Briksen (ovco). Takrat 
nastane lulček (žleb) na koritu v Hlebcah in nato 
ograja, zemljišča, ureditev voda, … potem pa 
pride Božič s svojo babo in njenimi joški. 

 

Pred 1000 leti polno voda, danes pa suša. Najprej 
na Zgoši odrezali Begunjščico, nato Zgošo spravili 
na novi veliki travnik pod Novo vasjo, od tam v 
Suhi dol k Savi, l. 1771 Zgošo v Vrbo od tam pa   

file:///C:/Users/tine.jarc/Desktop/Downloads/Hlebce_Knjiga%20(1).pdf
file:///C:/Users/tine.jarc/Desktop/Downloads/Hlebce_Knjiga%20(1).pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Hilbertshammer_02.jpg
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Begunjščica je gnala nekoč več kot 30 vodnih 
koles, danes nima niti ene lopate, ki bi delala 
elektriko (V potenciale). 

 

V Hlebcah Kal, tonf, mlaka, ta takala 1 kolo. 4 
konjske moči, na tej vodi Kovač in Mlinar, vode 
pa samo za pokušino. Nisem prepričan, da so 
morali voditi živino ob sušah daleč na vodo. 

Vas naj bi pa imel ovna = norca. Voda na Lipnici 
je pa moral goniti 16 koles  in še potem še isto to 
delati v Kamni Gorici.  

Kovač brez vode = tišler. Mlinar brez vode  pa 
mora gostom ponuditi kofe, postane torej lahko 
gostilničar, naredi klopi, saj ima zemlje samo za 
1/6 kmetije, ta ga pa ne more preživljati. Lahko pa 
dela grable, košare, ne pa kose. To je usoda 
»ovna« brez vode.   

Kje so vinogradi, ….? 

Bajte so koče z ognjišči in ne s pečmi. 

Peči so skupne, kruh se peče na 14 dni, vsaka 
hiša ima svoj dan pečenja (kruha ali tudi prasca) 

Kje je trn, ograd za govedo in ovce 

Kje je plug – drevo   ˙(imajo že plug) 

Kje so grobovi, grabni, (če so pa ljudje Janezi, 
Štefani, Valentini, Martini, ….. 

Imajo pa rog, rajajo in plešejo kolo, imajo platne-
ne obleke, so pa bosi, tudi pozimi? 

Imajo do l. 1848 še govedo, ki tehta odraslo 150 
kg. (terci, buše, ….) nimajo pa fotoaparatov 
ampak znajo risat, pisati, ricati, jekati, …... 

 

Vse to manjka za obdobje 1060 do 1314. 

 

 

170820 

Zgoša <>     

Zgoša voda + Begunjščica. 

 

1734  cesarska cesta odreže bajer nad Hlebcami 

1771     Korošec zorje vodo v Rajso 

177?     Kdo izkoplje Dermičico v Begunjščico? 

Jožef II – reforme, ureditev voda, cest, cerkva, 
… 

Do takrat je voda cerkvena, pristojnost patrierha, 
škofov – Briksenski, ogenj in dim so bili cerkveni 
atributi. (Korošec pa s plugom nad Zgošo!!), hiše so 
morale biti ometane, fajermauri pod strehami urejeni, 
stare hiše že vse požrte od črvov in gnile so pa požgali 
(požgali golazen).  

Kdo je tedaj naredil podboje v zidanih vratih in 
kdo je naredil »ovna«?  Pužman?, Božič, ki je bil 
sina Jožefa?, Jožef II, ki je bil cesar in sin Marije 
Terezije, ki je bila baba in ni mogla imeti jajc. 
…… 

Vode pa vedno manj, danes prihaja že iz Radovne. 
Radovna je bila pa nekoč meja med Tirolskimi 
grofi in Koroškimi knezi, meja pa na Brunku in 
Podbrunku (kjer so nekoč molzli krave)  l.1040 takrat, 
ko se je rojevala vas Hlebce?.... in ko je takrat Gorjak 
trobil na kresu in grmadi, pa ni pobiral bere, ker 
ni imel zvona. Odgovarjal ji je pa lahko samo tisti 
iz daca, ki je imel ograjo in v ograji kole 
(Vogelnike) <>   , iz Zgoše in iz Zapuž pa tamkajšnji 
Rožič  =  Božič. Potem pride šele Pentagon, pa pet 
kotov, pa baba, ki nima repa in ima pod repom 
luknjo, potem šele pride mežnar s svojo 6. In 
pozneje 6 do 9, pozneje 69 (pa lucifer s svojo 
svečo), potem se šele podre most na ------…itd. 
Vsa štorija se pa začne v Zapužah pri petih kočah 
– tam je ogenj, sveča, …………..[..]. 

 

 

180812 

 
Splav <> na Blejskem jezeru = 
pletna + drvak, +    drevaki s koli, štriki, sidrom, 
privezom, … 

Otok     [Hlebce l.1040 še goša] 

Gostilna Legat v Lescah ima še danes mize pod 
kostanjem. Kamnita mensa = koza v leseni kapeli 
kozi je še del oltarja leške cerkve- ki je nekoč tudi 
imele »farovške grobelce« = kluče. 

Integriteta =  

Krmar - kozel - bik - brv 

 

Je razdeljena, na Stol in Triglav, med vodo in 
hribe, luknje in grabne, Triglavu peč in Gradišče 
in otok, Stolu hlebec sira in kamen. 

(napisano 170409  sedaj je pa 170821) --- dolga 
lajt'nga??? 

 

 sta Papler in Pužman!  Med njima pot od 
potoka (Blatnice) do vrha vinogradov, tam se 
sreča s prečno potjo, ki pelje od Svetoga-ja pod 
Pavlovo Goro (danes Sv. Peter) pa na Kališa in od 
tam na Poljško planino (torej iz polj (rimski 
campi) v (rimski albi). 

 

Papler je nekdanji Tršič iz Vrbenj, ki ima rog - 
ovna, Pužman je nekdanji Polž iz Poljč, ko so te 
imele Poljče = »dolgo hišo«, ki je imel svojo klop 
obrnjeno proti vzhodu na zajčjo stran (poslušal je   
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pa pirhe = pofarbane jajca, ker so mu kot volu 
odrezali jajca). Jajca je pa imel namesto njega 
Škof in imel svoj delež na koritu, ki ga je varoval 
Svetina. Svetina je pa gledal na Stol (sedež z 
naslonjalom P Stool stol, stolček (zeleno) in Q 
Hille side         breg, obrežje, strmina.  

To so znaki Imhotepa iz obdobja gradnje egiptov-
skih piramid pred 47 stoletji, tj. bronaste dobe. 

Med temi znaki je pa tudi znak F Horned Viper   
polž rogat. Torej znak polža z rogovi a brez hiše. 

Tisti, ki je mlel moko na kamnu (na žrmljah) ni bil 
tisti, ki je imel rog, bikov rog, ni bil isti, ki je imel 
ovnov rog. Kovač ni mlinar !  Mlinar je moral 
odnehati, ker mu je zmanjkalo vode. Prvotna 
dejavnost (hrana) ima prednost pred kovanjem. 
Kovač je postal tišler, ker ni imel vode. Hlebce še 
danes nimajo vode, in jih napaja vodovod (ki 
prihaja danes pretežno iz Radovne in zahteva 
redukcije tlaka na max 6 bar.). Na »Hlebcu« pa 
stoji steber 400 KV daljnovoda, ta vam pa ne 
pošilja signalov (vsaj vam ne, vam daje samo 
energijo, nekoč KM, danes KW. 1KM je bil takrat 
rjavc, ki se je spomladi gulil in ni bil legatov jur, 
ki je imel šekastefa konja ? žrebca 

 Kdo vam pa trobi, koga pa poslušate s svojimi 
zajčjimi ušesi, kaj vohate z vašimi nosovi, ….  
Tisti, ki je narisal rise v skalo v pentogram je bil 
, bil je ovčji in kravji pastir, ker še ni mel 6. 
ampak samo [1+4] = današnji dropbox = lizun 

To je bilo pred l. 1000. Doma je bil pa iz Zgoše, 
ko je risal svoje namene, želje, interese, … Takrat 
je pa vas Zgoša še ni imela 5 domov, ampak dolgo 
hišo, Zapuže imela 4 domove in »dolgo hišo in 
oba dva trna, pa še ne vode  speljane iz Zgoše v 
Novo vas in skupne ovčje pastirje z oslom in 
pesjakom. 

 

Mačiž     Kater    Mačka    muc 

Močiž    Močnik  Maček  Mačka   muca      »Šmuc« 

Pužman    ima dolgo hišo (polža s hišo)+ dva 
ograda (ovce in govedi)     Polž Šmuc je pa dretar 
s svojimi podplati = Schuhmacher = čevlar, ki se 
rodi šele po l. 1314. 
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170307 
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A  Vulture    🦆 V ☤  albatros, 🦐Caesar V, mrhar; 
jastreb mrhovinar, hijena kamenica = pečnica 
= skala                                             I 

B  Foot           🥄  noga noga    jest   cost      II  

D  Hand           🥃  roka roka     Pit  vino pi  III    

F Horned Viper   polž rogat  rakovica ☤ preje preja 
C ☤ = cuza mater nato, Bauer = Agricola Agris 
= polje 

G Stand        🧕 🐇 🐈      stojišče   

H Twisted Flax 🧦  lan,   cvirn, dreta sukalec 
(sukanec); vrvar; kdor se suče, obrača je 
spletkar, intrigant; slepar, lažnivec, lopov, 
goljuf; sukanec; zapleten, zamotan položaj; 
zaplet; se heca pa prede »he can spin« ~ laže, 
kot pes teče, sanjari, 🐷 prasec 

I Reed     🧛 trs, trsje; trsna piščal, trstenica; 
pastirska pesem, ustnik; cev; (orgle); motek, 
tuljava (za navijanje preje); glavnikast gre-
ben pri tkalnih statvah; piskala; opirati se na 
zlomljen trst, opirati se na palico, pripraviti 
(slamo) za prekritje strehe; lijak, puša, (zeleno) 

J Snake  kača Palica,🌲 modras 🦔 Jež jest = Jaka, 
jakob,  

K Basket    🥪  with handle  košara z ročko (zeleno) 
košara jajc, kos,  Koren  🥕  

L Lion  🐊 🐉 🐩   lev, lintvern, krokodil kačji lev 

M Ovel     🦉     sova 

N Ripple of water 🌫 lahno valovanje, kodranje,  

grbančenje (vodne površine); brzica 

O Lasso  ♌  omča z vrvjo, laso   lasje   🧟 lesa ∏ 
vrata   

P Stool          📈    stol, stolček (zeleno)     

Q Hille side  📉    breg, obrežje, strmina (Brezje) 

R Mouth       👄    usta, ustje     lijak,☄ šoba 

S Folded Cloth    ☄  prepognjena obleka 

T Loaf           🥖    hlebec, štruca; čok, hrib 

W/O Quall Chick    🧙 🧟🧟🧟🦔  muka, izvor, 
piščanec,  

Y  Two Reeds   🧟 ¥∏ dvoje peres, razcep poti, 
cepljena pot, žvižgati na dva prsta, … (zeleno) 

 

S/Z Door Bolt   ∏     vhod, vrata, čep, zapah; 
sornik; puščica, strela; beg; snop, sveženj; bala 
tkanine; vijak z matico 🔩 ( mogoče tudi čep z 
luknjo??) (lesen?) 

Sh Pool            mlaka,  ribnik, tolmun, bajer 
(Weicher) razcep   (modro) 

Kh Unknown          neznano  (zeleno) 

Ah Forearm           iztegnjena desna roka 

------------------------- 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zodiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180813 

 
 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Zodiak
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Niz 12 znamenj po vrstnem redu poteka 
takole: 

1. Oven         ♈ 

2. Bik            ♉ 

3. Dvojčka   ♊ 

4. Rak           ♋ 

5. Lev           ♌ 

6. Devica      ♍ 

7. Tehtnica   ♎   (izjema, ni živo bitje)  

8. Škorpijon  ♏ 

9. Strelec        ♐ 

10. Kozorog    ♑ 

11. Vodnar      ♒ 

12. Ribi            ♓  

 

Papler, Pezdir – Pezdirnik = Liznek = Kropar = 
Urbancelj = Lenče = Tršič - …..,  
Lenče – Lenart – Bodešče – Bedenk, Benk, 

(6.11)   Lenart [Leonhart]+ Mihael + Nikolaj 

 

------------- 

A  Aquila = Adler Bog, Boh, Babo    orel, skobec  

B    Baba   dama 

C            (Celt) šotor 

D   d𓃞𓃲𓅁vojčka = stegnjeni roki = roka 

E           (Est = vzhod, zajec, poslušanje) = uho??  

F  rogat polž = videnje in poslušanje 

G  stojišče, Videc Razgled in poslušanje 

H  zaključevanje, kluči, Kluče 

I  pisanje, zapisi, notarji, pero, piščal …. Risi  
(zeleno) 

J  kača (pot, (katerman, potnik 

K  korito, korba, košara, škaf, čeber(za zelje)     
kovač   (voda) (zeleno) 

L  Lev  Leonhart, Lenart 

M  sova ????? nočna ptica, noč 

N  valovanje 

O  Laso, vrv z omčo 

P  stol, stolček, klop,  (zeleno)  

Q  stol, stolček (sivo) 

R  usta, ustje 

S  prepognjena obleka 

T  hlebec, štruca, čok, hrib 

W/O  izvor, muka, piščanec 

Y  branje, dvoje peres, razcep poti, cepljena pot, 
žvižgati na dva prsta, … (zeleno) 

 

S/Z  vhod, vrata, čep, zapah; sornik; puščica, strela; 
beg; snop, sveženj; bala tkanine; vijak z  
matico ( mogoče tudi čep z luknjo??) (lesen?) 

Sh    mlaka,  ribnik, tolmun, bajer (Weicher) razcep   
(modro) 

Kh   neznano, »ne vemo« (zeleno) 

Ah   iztegnjena desna roka 

------------------------- 

Čas, tempus. 

12                                  Ureditev na mesec   [] 

25 = 7x3 + xxxx = 5 2    Ureditev na mesec, luno 
() 

Mesec = 7x4 + 3?         Ureditev na dan + noč = 24 
ur  {} 

 

 
♀ 👁 👂 👃 👄. 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo_bitje
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170826 

Bilo to v po sv. Martinu [škorpion = ]Priletel je s 
StolaSagittarius 

 (S = dol orel (A = aguila) in se zazarel po pokrajini 
navzdol s svojim pogledom na svoja dvojčka - 
ovčjega pastirja in govejega pastirja dvojčka ovna in 
bika  

Marca (3) in (9 =/11) (mars=8 in neptun=12); 
{Božič in Anton}; [Valentin in Martin], ] 

In iskal:Selo  selišče   zelišče = zevnik = sevnik (kjer 
se seje) in flanca zelenjava, ozeljenjuje. 

♂♆♈♊♋♌♍ 
✝†☮☭☥☉  ♟ 
 

In videl = iskal (25) značilnosti: 

 

https://traveltoeat.com/wp-
content/uploads/2015/10/wpid-Photo-
20151028140143490.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki egipčanski.jpg 

Polž (použ) brez hiše = dolga hiša 

Pužman = prebivalec dolge hiše. 

 

Niz 12 znamenj po vrstnem redu poteka takole: 
1. Oven                mlin, norec   
2. Bik                   žaga, fužina    
3. Dvojčka 
4. Rak 
5. Lev 
6. Devica 
7. Tehtnica (izjema, ni živo bitje) 
8. Škorpijon   
9. Strelec 
10. Kozorog         kovač 
11. Vodnar          mlinar, žagar 
12. Ribi 

 
 

------------------------------- 

Zdravnik= kača na križu Ֆ,  dr, ☿ MS Gothic =☿MS 
Mincho = je torej baba + vol = kača na križu = 
Zdravko = Valentin 
= vodnar = Merkur + ….. = kozorog = mrkač 
= mlinar = žagar (na vodno kolo)     Božič …… 
Janez;        Rožič + Zajc (Zeiss)   Carl Zeiss = vid in 
sluh        + vzhod sonca 
Religija  ♀♁= izvor iz babe in duha = videnje in 
vonjave (od spodaj navzgor in do neba  = sluh + 
vonj. 

 

 

znamenj

e 

latinsko 

ime 

znak 

astrološki datumi astronomsk

i datumi 

(od 

leta 1977) 

tropski 

zodiak 

siderski 

zodiak 

Oven 

Aries 

oven, 

♈ 

21. 

marec - 19. 

april 

14. 

april - 14. 

maj 

19. 

april - 14. 

maj 

Bik 

Taurus 
bik, ♉ 

20. 

april - 20. 

maj 

15. 

maj - 14. 

junij 

14. 

maj - 21. 

junij 

Dvojčka 

Gemini 

dvojčka

, ♊ 

21. 

maj - 20. 

junij 

15. 

junij - 16. 

julij 

21. 

junij - 21. 

julij 

Rak 

Cancer 
rak, ♋ 

21. 

junij - 22. 

julij 

17. 

julij - 16. 

avgust 

21. 

julij - 11. 

avgust 

Lev 

Leo 
lev, ♌ 

23. 

julij - 22. 

avgust 

17. 

avgust - 16. 

september 

11. 

avgust - 17. 

september 

Devica 

Virgo 

devica, 

♍ 

23. 

avgust - 22. 

september 

17. 

september -

 17. 

oktober 

17. 

september -

 31. 

oktober 

Tehtnica 

Libra 

tehtnica

, ♎ 

23. 

september -

 23. 

oktober 

18. 

oktober - 1

6. 

november 

31. 

oktober - 2

3. 

november 

Škorpijo

n 

Scorpio 

škorpijo

n, ♏ 

23. 

oktober - 2

1. –

november 

17. 

november -

 15. 

december 

23. 

november -

 30. 

november 

Kačenos

ec 

 

Kačeno

sec ⛎   
    

30. 

november -

 18. 

december 

Strelec 

Sagittari

us 

strelec, 

♐ 

22. 

november -

 21. 

december 

16. 

december - 

14. januar 

18. 

december - 

19. januar 

Kozorog 

Capricor

nus 

kozorog

, ♑ 

22. 

december - 

20. januar 

15. 

januar - 12. 

februar 

19. 

januar - 16. 

februar 

Vodnar 

Aquarius 

vodnar, 

♒ 

21. 

januar - 18. 

februar 

13. 

februar - 14

. marec 

16. 

februar - 12

. marec 

Ribi 

Pisces 
ribi, ♓ 

19. 

februar - 20

. marec 

15. 

marec - 13. 

april 

12. 

marec - 19. 

april 
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170829 
 
wpid-photo-20151028140143490.jpg 
 

 = oven ovčji pastir  Učež =  za 4 vasi 
/Zagorice je 4. vas, ima Skbleta (Kumerdeja), 
Kamne,   ima Učeža, … 

 

= Kravji pastir =   Hribar     za 4 vasi. 

Ovčji in goveji pastir sta za 4 vasi skupaj. V času 
Marije Terezije Kumerdej je šolski nadzornik 
[Auf-seh-], drugi pastir (goveji) je Vrhunc 
[Hrib- ] je diplomat za časa Tita.- sedaj v 
Zasipu.  

Na Zazeru je na vrhu hriba Cesar (njegova hči je 
Cesarica in torej višja od kraljice Marije – Kara-
đorđevičeve – njene sosede v Zazeru. Njen oče je 
Pogačar in ima mlin na Mlinem, pišejo se pa tudi 
Hribar na vrhu klanca, na katerem je on kolar – 
dela vozove, kola, kolesa. 

https://milko-bizjak.page.tl/Zupanova-opera-
Belin.htm 

 

             marc      april      Mark   9    Martin 
ovce        april –  8   Anton  govedo 

 
 

170831 

Bodešče = Vodešče = Wodeschitsch Brdo vodnato 
= močilo     vodnar, ♒ 

Oblak – Brst –Primus -  –  

1/3        2/3       1   ♒     1       1        zemlje,  

[Ljubo - Rado – Božo]  

 

Otok                 Wodiše  to ima pa 
svojega pastirja Peklenka na Peči 1+2 +2 

 

Integriteta =  

Krmar - kozel - bik - brv 

 

 
Gradišče Bodešče = ogenj, kres,  [ rog, vidic na 
Straži      ] 

Friedrich – dvor  Krničica   pri vodi              [Mirko 
ob vodi    Prešeren    
 
- Mirko Grižel - Čut  ]      [Heinrich – Fridarich – 
Harold]    
- Prešeren – Mlinar   grižel mirko 

- »Kralj Božji! Služabnik« Fridarich     vodja roja 

{Heinrich je Božič, Kristel je novorojenec, Štefan je 
po Božiču} potem pa Marija in trije kralji}. 
 Božič  8 tednov  Valentin - 9 mesecev  Martin 

  kres   Božič   jurjevo   Janez   –   24.3 Marc   24 6 
Janez   24.9 Anton   24. 9   + 8 tednov Martin 
Brstenje = Brs(t).    rojevanje,  
 
Oblak  sežiganje lesa, oglja           oglar  = ogl  
Rudarjenje = nabiranje rude, kopanje rude    rudar  
= rud  
 
 
 v Lesce in k Polžu v Poljče in na Zečjo Raven 
(Sv. Peter) s rogom + kresom + Stražo 
 k Ovnu ♈ in Dvojčkoma ♊ in sosednjemu 
Merkurju ☿ v Radovljici  s rogom in kamnom. 
 
Wodiše je imelo lastne ograjo, z lastnim 
grobiščem (na Dlescu) in svoj kres (na       
  ..merkur - ☿ .(februar – marc) 
 
merkur, vulkan 
♆ neptun 

Otok                 Wodiše (glej sliko 
DEZELA JSD-SLIKE\Klek 7a.jpg). 

MS Gothic 
Imhotep je pa graditelj (piramid),je Bauer  arhitekt, 
zdravnik, duhovnik = Geist, je pameten in moder 
(plav in pameten), …..  
 
 
170901 
 
V začetku 5. Stoletja se klima spremeni, nastopi čas 
premikanja posameznih plemen. Huni pod vod-
stvom Atile vdirajo ob Donavi navzgor in potiskajo 
ob rekah (Savi, Dravi, Muri, ….) predhodne nase-
ljence (Gote, Slovane, Vandale, Langobarde, …). 
Kranjska (Creina) je že naseljena v posameznih (<>  
 ), vendar še vedno prevladuje gozd, goša, 
neobdelana zemlja. 
 
 
Znaki, ki bi jih morali uporabljati, se zdanašnjim 
dojemanjem več ne ujemajo. Tako Hefajst, ki je 
koval orožje za bogove v svoji votlini ☥ in vulkan 
+ merkur ☿ nista in identična. Primus (Primož), ki 
je bil tako poljedelec (srp) kot tudi kovač (kladivo) 
sta združena v ☭, tako kot sta združena [kozel (kozel 
= mrkač ♈) + (bik = junc )] = [stog (senena 
kopica)+ kozel] = [(Kopač = rudar)+ koza] = 
kozolec = kovač ali fužinar = [streha + križ] =    . = 
/ 
 
http://www.gradovi.net/kamnoseska_znamenja_tujina 
 
Podobno je z radovljiškim Gradiščem. Na Gradiški 
poti 2a je pokojni Dremelj zbral celo košaro starih 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/DEZELA%20JSD-SLIKE
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-x%20(Samodejno%20shranjeno).docx
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-x%20(Samodejno%20shranjeno).docx
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodnar&action=edit&redlink=1
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
http://www.gradovi.net/kamnoseska_znamenja_tujina
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črepinj, ko je zbiral ostanke pod Gradiški potjo, pod 
katero je zgradil svojo hišo. Bil je medaljer (izdeloval 
je medalje) po starih postopkih so to delali tisti, ki so 
delali kovance (denar), bil je torej kovač, torej (streha 
+ križ) kar je pa tudi streha + meč, kar je bil tudi 
»Mečiž« na Savici v Bohinju ali Mežiž v Stari Fužini. 
Kje so stale Žale na Stari Fužini nisem mogel zvedeti, 
vem pa kje so stale radovljiške Žale, saj imam tam 
svojo hišo na njej pa svojega ♈ pa »Mrkača«. 
Nimam kozolca, imam pa barako, ki ima streho 
enokapnico. Sem strojnik, ključavničar, delam 
ključe, »delal« sem tudi ISO »ključe«, torej sem 
informatik. Torej sem naslednik vseh tistih tja do 
Imhotepa, ki je gradil piramide. Koliko lukenj ☥sem 
pa zbral ne morem prešteti, vem pa, da sem videl 
samo 1/3 tistih, ki bi jih drugi lahko zaznali. 
Verjetnost, da bomo našli tisto, kar iščemo se od 
Imhotepa naprej ni spremenila in jo imamo zapisano 
v našo DNA. Če kujemo z vodnim kolesom in 
uporabljamo vodo, smo sami norci, ti pa lahko 
rezgetajo zlatnike ali ponujajo lasten blato, urin in 
smrad, lasten znoj ali izcedke ali pare (pline) 
tekočinske, a tudi strdke. Nikoli se pa ne dokončno 
dokopljemo do najmanjših delcev kvantov, ti se 
 nam pa vedno izmikajo, pa če še tako tanko 
kopljemo naprej. 
 
http://www.rojstna-karta.si/SLIKE/HISE.png 
 
DEZELA JSD-SLIKE\Znamenja - HISE.jpg 
 
170907 
 
Brata Klemenc iz Kaštelirja (Buje),  Kostel  Ciril in 
Metod 
Gostilna, Štrucman, Šmartinska cesta, Ljubljana. 
 
Grosel (Kostel), - Vrata—spodaj Dražgoše, cerkev 
sv. Lucije zgoraj »Majorjev hrib« in Radovljiška 
planina, mošenjski Andrej /Anderle in njegova 
grobla// 
Kaj imajo ti skupnega? 
 
170908 
 
Highway to Hell       
https://www.youtube.com/watch?v=8B0PJkS0iyk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wTcZq6TSgGE 
--------------------- 
 
https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-
lanz/markus-lanz-vom-31-august-2017-100.html 
 
Gesellschaft | Markus Lanz-Markus Lanz vom 

31. August 2017 

Zu Gast sind Philosoph Richard David Precht, 

Pädagoge Josef Kraus, Rechtsanwältin Seyran 

Ates und Notfallmediziner Falk Stirkat. 

Beitragslänge: 74 min    Datum:    31.08.2017 

Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.11.2017, 22:15 

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2017 

Richard David Precht, Philosoph Den Wahlkampf 

bezeichnet der Philosoph als "Kinderkrempel-Wahl-

kampf". In der Sendung erklärt Precht, welche The-

men er vermisst und warum er von einem "politi-

schen   Ohnmachtsgefühl" spricht. 

Josef Kraus, Pädagoge. Er ist der ehemalige Präsident 

des Deutschen Lehrerverbandes. Seit Juli ist Kraus im 

Ruhestand. In der Sendung sagt er, warum Schule 

nicht zur Spaß- und Verwöhnschule werden darf. 

Seyran Ates, Rechtsanwältin. Im Juni hat sie die erste 

liberale Moschee eröffnet. Ates erklärt, was das 

Besondere an der Moschee ist, sagt, wie sie mit dem 

Hass umgeht und spricht über ihr Buch "Selam, 

Frau Imamin". 

Falk Stirkat, Notfallmediziner. Seit 2010 ist er als 

Mediziner im Einsatz. Gerade erschien sein Buch 

"Ich kam, sah und reanimierte." In der Sendung er-

zählt Stirkat von seinem Leben als Notfallmediziner. 
 
------------------------- 
Naša bodočnost je negotova, kritična, nanjo ni 
pripravljena niti politika, niti šole, ne verovanja. Znašli 
se bomo morati sami, ne banke (Benči), bogovi in ne 
priroda se na nas ne bodo ozirali. Na vprašanja »KAJ 
JE BILO PREJE: KURA ALI JAJCE? ALI SO 
KARNI SLOVENCI?...bomo morali sami ukrepati z 
našimi odkloni, našimi pospeški, našo kinematiko in 
najti nove ključe, odgovore, če se bomo hoteli izmazati. 
Prihajajo časi, ko bomo morali odgovarjati za svoje 
napake. Svojo bodočnost smo že zdavnaj zapravili in 
nanjo naprtili dolgove, ki jih bodo morali plačevati naši 
zanamci ter neodgovorno izkoriščali resurse. Prihajajo 
»vindi« ki dosegajo hitrosti 300 km/h, povodnji, ki so 
večje kot jih zmorejo bose noge, zemeljski plazovi iz 
vrhov najvišjih gora, potresi iz tektonskih premikov, 
cunamijih, itd. ki smo jih sami povzročili s svojo nes-
pametjo, neumnostjo, nezrelostjo, nebrižnostjo, itd, jaz 
vam prepuščam pa svoje luciferje, highways to hell, ki 
so plod naših skodranih pameti. Doma me čaka sveti 
kamen snosekov s Krničice, ki so ga neumneži že 
velikokrat oskrunili, pozabili, zavrgli, čaka me moj 
mrkač, ki ga je skoval kovač z Otoka  in zasajena 
gorička ☉☥☮ prepuščeni svoji usodi. 
 

Pa ADIO

http://www.rojstna-karta.si/SLIKE/HISE.png
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Znamenja%20-%20HISE.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=8B0PJkS0iyk
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-zzz-x.docx
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-zzz-x.docx
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-zzz-x.docx
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180314/prijatli-zzz-x.docx
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DODATEK 
 
THETA    Θ = têta       = stričeva žena  σ= sigma 
THATA   τ = ata     = ati    = moj oče       
DEDA   ☥ = djed      = dedi = moj stari oče   ded, 

(djed) = babo 
MAMA ΑΜ= ΑΜΑΜ = jesti (ςι), piti (πι)= Π-ti, 

ti jes-ti ona doji-ti 
BABA      ΒΑ= MAT = stara ženska = stara mati 
BARBA = Stric (moški), ki striže ovce  = 
 Stric, ki striže ovce = τ⇀λ 
 
 
Znaki: 
 
  Sveti na 
 
ɣ˨  ali  ⁎  ali     ogenj spodnji - ocno = v oknu = 

Voklo, Voku, .. 
⁎ ogenj srednji –  
* ogenj zgornji – kres, kresišče 
 
⁎| ali |⁎|  kamnita ograja = stagne, ograja iz skal, 

zaščita peči  pred ognjem 
⁕  duh, Geist 
⁑ fužina na veter = veternik + peč = V⁎⁎ 
⁂ fužina na vodo = W⁎⁎⁎ 
/⁎\ peč z vetrnikom 
/⁎\ ⁑  Kuhinja (peč z vetrnikom + kovačnico  
 
kovač 
‡ kovač primarni, kovanje težko, ̸†‡, ⸍✝ 
✝, †  kovač, mečar, Mečiž 
/✝ Kovač 
/‡   Kovačovc 
ɣ   Primašč oz. 4 
[/†ɣ˨] Primašč kovač oz. 
[/‡ɣ˨] Primašč kovač na Kovačevcu 
[/‡ֵ⅔] Brs        kovač na Kovačevcu 
[/‡⅓] Oblak    kovač na Kovačevcu 
 
Primož W dobi cerkev * , Primož kovač pa tlako 
ɣ 

ֵֶ 
/†⇃  Kovač in zidar= /†﮾ = Zidoven 
   
 
][]                                                      g 
M  mlin         M♈W  mlinar z bajerjem  »Kosel« 

Spodnja Lipnica 
∑  Žaga 

W bajer (Wajer)   
1k ali 2k, 3k, 4k     ) 

K ali V  Veliko kolo, visok žleb 

 
 
∑WK  žaga z velikim vodnim kolesom in bajerjem 
M4k ..Mlin na 4 koles 

 
 

↼ kam-nar = Steinmetz 
⇃ Cim-er-man, tišl-er , cimperman<> 
 
<===>   pot tlakovana, pot z svojnim zidom, kanal, 

stamare, stagne, komura, Komuravšce, dvored 
dvostranski, avtocesta, 

<___> = meja z zidom, drevored enostranski 
 
⁎ = Far = ogenj = kres = Was =  
⁎W = Delo za vas = Was + delo = Woda = »srena«' 
⁎G  = Delo za Gospoda, za farja, gosta = »tlaka«  
 
 
 
Oblak  sežiganje lesa, oglja           oglar  = ogl  
Rudarjenje = nabiranje rude, kopanje rude    rudar  
= rud  
 
Strega peči = ⧫   

➔ =   ⬧ ➔ 
 
◆  = Žebouc  3/3  =  ⁎ fire    = ogenj 

 
         peč                       ♦          =   gozd+Was 
⁎/✝ =žebouc, Primašč    ♥  3/3  =  ⁎  fire   = ogenj 
       =  Oblak          ♣  1/3  = Ψ wind = veter 
      =  Brs, popek   ♠  2/3  = ₼ earth =zemlja 
 

 
 goveji pastir 
 pastir drobnice  
 
Življenje je riziko. Radost,  ♠♣♥♦ 
 

♐                          = Jager, Lovec,  
 
‡ 
 
(☺☻♀♂ ) = božanstvo  
( ♠♣♥♦ )     = življenje je igra, tveganje, sreča, ..  
 
𓃞𓃲𓅁     Mrkač 
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NAPOTKI 
 

Delo je pisano kot računalniški file (nabor) brez po-
sebnih ureditev, te prepuščamo vašemu vprašanju. 
Vse pričakuje samo ukaz FIND (Ctrl F). Iščete pa 
lahko po celotnem računalniku skupaj z njegovo 
opremo, med katero sodi Internet hitrost 120 GB. 

Vse je pripravljeno za Windows 10 in programe: 

 Microsoft  Office, Word, Microsoft.com 

Adobe Acrobat, Auditition, Photoshop, 

Google Chrome, Earth, 

Intel, Iskanje 

. 

S svojimi orodji si nato poiščite želene strukture in jih 
nato predelajte po svojih zahtevah, možnostih, pred-
videvanjih. 

Vse strukture so prirejene gledanju, poslušanja, vide-
nju, tipanju, lizanju in okušanju pa še kaj bi se lahko 
našlo na naših računalnikih. 

 

 

http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8
994&id2=8994 

 

http://www.rad.sik.si/wp-
content/uploads/2017/06/DE%C5%BDELA-DJSD-
Albi-sumitas-campi-1-do-69-LUCIFER-CD.pdf 

 

Ta nabor je na razpolago uporabnikom na gostitelj-
skem sistemu Radovljiške knjižnice kot PDF zapis, ki 
omogoča branje fila DJSD- Albi-sumitas-campi-1-do-
69-LUCIFER-CD.pdf, ki je močno koncentriran in 
ima ~15 MB. 

Ta omogoča branje zelotnega fila in prek njega branje 
referenc dostopnih na internetu. 

Za branje in obdelavo podatkov referenc lastnega 
izvora, običajno slike, risbe, videoposnetki, opombe 
interpretiranih podatkov, itd. pa je potrebna CD   =   

DEŽELA MED JELOVICO, SOČO IN DRAVO 
– CD, 

ki je razpoložljiva na knjižničnem sisitemu Radovlji-
ške knjižnice in tam tudi dobavljiva kot duty free 
kopija po pogojih knjižnice (za duty free kopije ni 
potrebno plačati avtorskih prispevkov). S tem CD-jem 
dobite dostop do lastnih referenc 150 MB in posredno 
prek interneta do ~ 5 TB (2,500 000 listov A4).  

V tej verziji pdf je zaradi koncentracije nekaterih zna-
kov kaj izpuščenega, zamenjano, kakšna referenca ni 
več dostopna. Potem si lahko pomagate s tem, da po-
iščete isto ali podobno prek interneta (običajno je to 
youtube.com) ali pa si pomagate z naslovi, avtorji, 
gesli, prostimi pojmi in si sami popravite – dopolnite 
željeno informacijo. 

 ,  

 

 

Celotni paket je nameljen tistim, ki imajo križe in 
težave, ki jih poskušajo rešiti in ne samozadovolje-
vanju že krščenih. Poskušamo reševati deviacije, a ne 
se zaletavati v cilje drugih. 

Iskali smo mnogo poti, da bi našli zakrito znanje, nekaj 
nam je uspelo, nekaj ne, nekaj so skrivale babe ♀ s 
svojimi luknjami, votlinami, drugih nismo bili več 
sposobni trasirati, izvrednotiti, saj so nam je že 
pojemala moč in čas.  

Mnogo znanja je skritega v majhnih delčkih, ki jih je 
potrebno zaznati in razvozlati in ponovno zložiti v 
podobe, preden pokaže svoje odzive, svoje glasove, 
vonjave, itd. Potrebno je poiskati »vijolice« in po čem 
dišijo ali smrdijo, se morate pa sami odločiti, zato pa 
imate svoje vohalo. 

 

Pomagajo naj vam vaši vnuki, ki se igračkajo s svojimi 
računalniki in telefoni vseh mogočih vrst, saj so ti 
dostikrat bolj adaptivni kot mi starci. 

Ne pustite se spraviti v situacijo ko Martin zamanj 
poskuša Angelo spraviti v luknjo, da bi jo prepričal, da 
Erdogan misli resno, Angela pa po žensko nima časa, 
kar bo pa bo, ali jo bo ta nategnil, se bo odločila 
pozneje, odvisno od tega, kako bo s 6 zadovoljna, 
drugače bo pa pač posiljena. Računalnik ni subjek-
tivna zadeva, deluje samo objektivno, vse drugo je 
megla, oblaki, zvezde, sanje, med Martinom ♂ in 
Angelo ♀ kot volitve tistih, ki se sami volijo in so že 
večkrat in različno izvoljeni.  

Raje se opirajte na svoja čutila in svoje vedenje in ne 
nasedajte tako izvoljenim elitam. 

 

Pa mnogo uspehov, Vaš »tine.jarc@......., ! 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994&id2=8994
http://www.rad.sik.si/domoznanstvo/?single=1&id=8994&id2=8994
http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2017/06/DE%C5%BDELA-DJSD-Albi-sumitas-campi-1-do-69-LUCIFER-CD.pdf
http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2017/06/DE%C5%BDELA-DJSD-Albi-sumitas-campi-1-do-69-LUCIFER-CD.pdf
http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2017/06/DE%C5%BDELA-DJSD-Albi-sumitas-campi-1-do-69-LUCIFER-CD.pdf
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Mlga = pašnik pri Ladinih, pri Albancih pa Priština, pri 
krancih pa kot, kjer se pokopava pod plato umrle = 
britof, Friedhof, krej miru = mir = mirnik. 

Kot je pa drek, blato, konec potoka, ki prehaja v mla-
ko, loko. Loka se pa vino = pi sda kje vin to. Pij sedaj 
ko je vino tu. Za Cesaer-ja je pa to V. Za Doslovčane 
in Smukučane je pa to kraj, kjer imajo svojega lintver-
na, nad njim pa svoj kres (Cres je pa za Dalmate 
otok). Zagoričani imajo pa svojega Friedricha l. 1050, 
ki ima svojo pošto na  ŷ   ◬ kot Videc, Vidic, Bišč, in 
pozneje Mežan, .... 

Caesar pa ima svoje naslednike, ki doživijo več polo-
mov in nato zgradijo nov »zid« na katerem imajo 
stražarnice, oddaljene »mile milia« = 1000 korakov 
(pedes), na teh stolpih »stražo«, ki trobi na tromve» in 
ognje, ki segajo MM (7500 m = 1000 x 10 korakov) = 
bakle, .......  

V času Trojanske vojne ima pa vodja spopada na raz-
poljo sistem, ki v eni noči sporoči, ki mu na 550 km 
oddaljeno o zmagu (V). 

Imhotep pa za faraona zgradi tako piramido, njegovo 
sporočilo pa nič ne sporoča in nikogar ne posluša, 
ampak uporabi svojo žnuro na 13 vozlov in na eno 
utež  in njegove piramide še danes stojijo.  

Prvi, ki mu oporeka, je Aleksander Veliki, ki mu 
preseka njegove vozle pa postavi svoj ptolemejski 
žaromet in ob njem svojo liblioteko, ki začne zbrirati 
vse takratno znanje na enem mestu.  

Potem pa pride ta naš Caesar pa jo požge. To je pa 
njegova V.  

Vedno so obstajali taki, ki so gradili in taki, ki so rušili 
in požigali. Vedno so uporabljali pamet, vedno so za 
seboj puščali svoj kres, ogenj, vonjave in svojo slavo, 
ampak tudi svojo moč, ampak je vedno že obstajala 
razlika med umnostjo in neumnostjo, razlika med ci-
vilizacijo in umetnostjo, med pametjo in nespametjo, 
med ramami, ki so gradile in rokami, ki so sanjale in 
bedele, med junci in ovni, poljedelci in živinorejci, 
med lovci in kačami, med otoki in gošami, gozdovi, . 
med tistimi, ki so širili navzgor in drugimi, ki so se 
širili vodoravno (se množili). Eni so bili orli, ki so 
uporabljali svoje klune, da so kluvali druge, drugi 
svoje lulčke, da so delali mlake. Eni so se vsedli na 
vejo in srali po vseh, ki so jih dosegli, drugi, ki so delali 
gnoj in kompost, vsi so pa imeli kole, gole, cilje, svoje 
poglede na svoje okolje.  

Eni so imeli svoje asistente (asinuse, sinuse, kote, 
pospeške, korene in korenčke, potem so se pa malo 
povzdignili in bili dosinusi, dostotniki, saj so bili samo 
desetarji, zadnji so prišli na cento, sto,     itd. Tisti, ki je 
lezel navzgor ni nikoli nehal leti navzgor, dokler so 
bile na razpolago lojtre, povzpeli so se med zvezde, 
potem pa v na vesolje, potem je pa počilo in so se  

spočili, šli v pensio (pen = pero, sio = sij) in nadaljevali 
svoje sranje. Potem so se združili in ustvarili akade-
mija = a-kad-emi-jo = ano kad za moje (sranje) – torej 
specializirano sranje na lastni veji. Tako smo dobili 
gorile, pa paviane, pa,..... Torej so se lotiji de kad en 
ce. Toje pa bilo fijukanje na visoke tone iz vetra, ki 
vleče iz II v VIII. Postali so admirali, ljudje miru, 
mirovniki. Manjka je samo mirnik, pa plata, pa zlate 
zareze. 

 

Bistahor = na desno 

Vista gor, poglej gor na desno, pa na ravnost in na levo. 

 

 

180323 

 

Kresnica se bo zopet spremenila v resnico, praskali se 
bomo po lobanjah brez las = bomo čelavi, lobanje se 
nam bodo svitale kot bile namazane z mastjo, svetile 
se kot 500 W svetlobo.  

Mi bomo pa brez jajc, semen, pečk. 

Govorili bomo po Angelsko kot sveti Mihael, ki je 
privlekel bogu na sodbo Žlanskega petelina, za kate-
rega je celo boh ugotovil, da je brez tiča, ker je mislil 
da se da dobiti jajca lahko samo prek lulčka. Če pa 
imaš pa lulčka navzdol obrnjenega, pa ni ekecije, brez 
erekcije pa ni semena.  

Ponovila se je zopet zgodba, ko je »kuča«, ki je imela 
4 vogale, kole, ni rodila tistega kurca, ki bi imel navz-
gor obrnjenega tiča, povedal pa je to kosec, ki je kosil 
travo z desne proti levi, švical in delal »na spo«, »tebi 
kar je tvojega in meni kar je mojega«, rezultate je pa 
odnesla »baba« v svojo luknjo, pa četudi je bila ta luknja 
pod deščevo plato.  Baba je bila vedno nedolžna, 
čeprav je rodila otroka, ta otrok je bil pa pankart, vtak-
njen v kukavičje gnezdo.  

Danes nobena ženska ne rodi doma, na deščevi postelji 
ampak v »bolnišnici«, je bolna, je plodna, je rodna, 
otrok ima pa vse očetove insignije, nima pa njegove 
pameti, to prinese mat, kraljica = trdnjava,  

(♛♜✠✡) in dedec je »mat-iran« (vsak podobnost z 
današnjim Iranom, kjer danes padajo bombe, granate, 
.... je za nekatere samo slučajna). Spore pa rešuje 
nemški vojni minister, ki je brez jajc, saj je baba = Von 
der Leinen (Leiden = trpeti], ki nima res niti prav 
nobenega drata s tem, saj nima durc) nad begunce tega 
procesa pa prihaja naslednja baba, ki pravi »vse bomo 
zmogli«, da pa nimajo moči (Gigawatov = kako če pa 
njihov gig, ki ima samo 2 kolesa, pa samo eno oslico, 
ki sedi na neosedlanem sedlu brez vajeti ???? se pa 
sprašuje ves svet (svet ki ga volijo volilci, ki se pa ne   
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more sestati, čeprav je izvoljen zato, da bi reševal 
probleme volilcev in ne »svetnikov = svečnikov«, ki 
sedijo na svojih stolčkih = svečniki, ki imajo luknjo, v 
katero se vsedejo izvoljenci).  

ANALIZA : SVET JE NOR, brez OR, Brez ALL 

t.j. takrat, ko nima kurca, pa se vtika v luknje, ki jih 
lahko reši samo kurc (pa ni samo slučajno avstrijski 
zunanji minister, potem pa avstrijci izvolijo Kurca za 
predsednika vlade, ki je pa samo 1/28 delež vpliva 
evroskega sveta EU, je torej nemerodajen, neroden = 
jalov).  Torej je vse skupaj »mat« = pat = vse brez jajc 
in semena, celotno seme je vredno toliko kot 
MONSANTO = sveta gora z njenim samostanom, 
kjer so menihi brez jajc, imajo pa celoten vpliv (priliv, 
odliv, lulčke, kanone brez granat, letala (adlerje = 
Hitlerje (hit = zadetek na roleti, ler je pa prazen zade-
tek, torej Feller). Hitletjev pa polni svetov v vseh ev-
ropskih svetih, ti pa sprejemajo zakone, ki jih nato 
izvajajo vlade. Ves svet je pa v Mat poziciji, ko samo 
eden od teh »roparjev brez gat« začne »posiljevati« 
druge, potem je pa »Hallo«, kjer se sliši samo tisti »KO 
ME JEBE«, pri tem imajo pa vsi kurci svoje tiče, v riti 
svojega soseda. 

Odgovor SOCRATOVES« ov odgovor pa je: kdor 
koga jebe, lahko to počne takrat, ko tudi serje tisto, kar 
je požel in požerel.  

Tisti, ki nekoga »jebe sa strane« , v njegovo stegno bo 
ob tiča, saj tam ni luknje, kjer bi se pod repom videlo, 
kaj prihaja ven iz riti. 

Tisti pa, ki je slep naj posluša in povoha, kaj prihaja iz 
losedovih lukenj, pa naj primerno ukrepa. 

Briga naj se za svoje lastno kožo, kozo, gos,   pa ne 
prepuščaj to Martinu, ki bo ločil tisto, kar je zasrano že 
na začetku ne more rešiti noven Martin. Pridi na 
veselico Sv. Valentina, takrat se raja in pleše ob ognju, 
skače čez ogenj, dekleta delijo svoje »fantovce« = 
božje kruhke, iz katerih se potem zliže in nato rodi na 
sv. Martina, ki ima svoje peklenščke, pa svojega zmaja 
= lintverna. Dekleta in žene naj pa svoje mulce pustijo 
cuzati samo do naslednjega Zdrakota, potem pa na 
naslednji ples, požgat svojo muco do golega in se 
znebiti uši (uši = kol med ušesi = Velika noč), zatrite 
ogenj svojemu lintvernu, da ne bo mogel bruhati 
ognja, če hočete, da se bo celoten porod srečno končal, 
pojdite žet tisto, kar je bilo posejano, ko je za to cajt, 
povežite tisto, kar ste požele v snope, te pa zložite na 
lastne njive, pustite, da gospod požre svoj delež, ki je 
namenjen za tisto, kar mora on narediti, pa naj jih sam 
odnese svoj delež na lastnem svojem hrbtu in ta delež 
je 1/10 posameznega pridelka, pa ne več in ne manj. 
Taka je božja delitev, božji delež. (danes je pa ta 22 %, 
potem pa še, pa še, pa še vsemogoče izmišljutine ), 
Danes nekdanji »na spo« = 1 polovico, večinoma 
samo 1/3 ali ¼. Mnogobrat he po le 9/10.  Banka 

pograbi vsaj 1/20 % od kosmatega za svojo 
avtomatično obremenitev. Včasih je to bila judovski 
delež 5% = letnih obresti. Včasih je to pomenilo »va-
rovati«, danes je to pomeni: verjeti, da boš od »maske 
na novcu« dobil nazaj 95 %  kar si vložil in je banka 
sebi »zavarovala« svoj delež, tistega, ki so pa odnesli 
»voditelji tega cirkusa pomo pa lepo plačevali prek 
dolgov pri mednarodni banki, »per capita« in jih pla-
čujejo naši zanamci. 

Okuževani (ogroženi) volilci, avtomatično plačujejo 
razlike za tisto kar so banke » zasrale« prek prodaje 
bank tujcem, ki kopujejo opcije (naša upanja) za tisto, 
kar naše vlade še lahko iztržijo za zasrane banke, mi 
pa nikoli ne vidimo več tistih novcev, ki so jih »tujci« 
plačali mednarodnim bankam. 

Nekoč je bilo tako »judovsko poslovanje«, za katero 
je Hitler pognal 6 000 000 judov v KZ, danes pa 
narodne banke zahtevajo pa cele Elane, .toplice,    

  

MORALA TE DRAŽBE = ZA POSRAT.  PAMET 
TEH VOLILCEV, KI SO TUDI IZOBRAŽENI V 
TEJ državi, je »NA PSU« lahko bi rekli  ANGEL 

MERKEL svojo funkcijo ni oravil, volilci pa volijo te 
tiče že veliko mendatnih dob.   

Kdo je pa NORC, IDIOT, je pa odgovoril 
SOCRATES: 

ZATO JE POTREBNO SOCRATES UBITI (ne 
samo obiti po ovinkih). 

ZATO JE TUDI VSE SKUPAJ SAMO OBJOKO-
VATI,  točiti solze, solze morajo padati v mlake, pa 

ne na robce! 

 

KAKŠEN BO CELOTEN KONEC TEGA 
SRANJA SI LAHKO PA SAMI NAMALATE! 

 

ČRN IN KRVAV! 

 

MI PA ČIČI PA ČAKI 

OB POLNI ZAVESTI! 

 

SOKRAT JE PA POŽVIŽGAL SVOJI KSANDRI! 

 

PLEMLJA IN PEKLENIKA NI VEČ! 

NJIH KAMNI SAMEVAJO! 

 

LJUDJE SE NISO NIČ SPREMENILI! 
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180325 

 

Človek je toliko vreden, kot lahko naserje, koliko res-
nic lahko požre pod muštace, moške tace, kolikor lah-
ko predela in prebavi in kar od tega ostane v moški 
lobanji, vse drugo je drek, ki ga serje na svoj drat in ki 
potem pada spodaj na žalujoče ostale. 

 

Če Primus še tako laja, objokuje, moli roke k višku, 

Če Brs tako nabira smolo, kamenčke (za fajercajg) 

Če pa ni iskre, ki bi vse to zažgala. 

 

Če Oblak še tako piha, pa diha, kuri oglje in se pri-
duša na svojo črno dušo,  

 

Ko je pa Baba tista, ki skrbi za vse 4 vogle, postavljene 
na 4 Querce (4 lege = leges = pravila, ki jih je stesal 
sam boh, pa na duri postavil svoje znamenje. 

 

Če se vsede baba na dilo, se vsede lukna na lukno,  

Potem je popolnoma vseeno, kaj pride pod dilo ven, 
vse je samo eno neplodno scanje in sranje. 

 

Brez vtiča (BS kluča) ne hodite na ohcet, kjer so sa-
me babe, kajti potem bosto tudi vi buzeranti.  

Babe bodo gostolele, žvrgolele, kazale svoje Jožke , 
mleka pa ne bo nobenega.  

 

Zamanj hodite na otoke, če ni kurca, ki bi naredil red, 
vse to je samo neko nespametno, neplodno spočetje.  

 

Tapravi lintv'rni porabijo svoj ogenj zato, da letijo po 
zakonih aerodinamike in lepo pristanejo na svojih no-
gah in ne v nederjih svojih oboževelk, ter odletijo s 
svojimi muštacami (s katerimi pograbijo kolajne in 
nagrade) lepo zopet med svoje 4 lege podprte s 4 kur-
ci in se ne menijo za babe, te pa pustijo vse solzne 
našim osmojencem, ki slavijo »svojo« zmago, ki je 
samo na papirju in plozana z vsem pompom, skupaj s 
kupom dreka, ki ga povzročajo take prireditve, ki se 
na koncu leta prikažejo kot finančni dolg nas Kranj-
cev (pri mednarodnih bankah). 

 

Flet'n jpa le bvo! 

 

170327 

 

Val ba Don           DOL AN GORA       =☤=     
(krilna matica)  Val en tin   JARTS      JANTS   
COSINUS 60   SINUS 30  

Wallant = Škof = čaša z 2 ročajema  

JARTS      Zdravko 14.2      JANTS  24.6. 

 

Na MLAC pa SAN ATORIJ in huzana bogu na 
višavah. 

 

180401 

 

Sv. Peter  AN GORA, Capella      Capra,  Tore, 
Caesar, August, Heiliges Deist, (vz)duh iz kapele na 
Sv. Petru, ki pomaga za težavah z ušesi. 

 

Apis = Črni bik junc, ki ga bohinci mežejp z božjo 
mastjo = kostanjem namočenem v zdrobljenem 
kostanju, namočenem v špiritu (Spirit = sv. duh) 

adjunkt, pravnik pripravnik 

adjunkt je pomožni uradnik, zlasti na sodišču po 
končani pripravniški dobi in opravljenem 
strokovnem izpitu.  

(Divji) kostanj je četrti prst = prstanec. Je prvi za 
bogom, ki ga pozdravimo »zbogom«, ko ga srečamo 
»med vrati«, Vrata so pa tor = drugi dan v tednu = 
torek. Vrata so part, prt, vrata imajo pa svoj rigelc in 
svoj ključ (cerkev pa svoje klučarje, svoj most pa 
svoje klošarje [pod mostom]. 

Cerkev je obrnjena proti vzhodu na svojega svetnika 
[H] = Heilige Geist, tako je Sv. Hema HEMMA = 
teta christusa, po grško θ, po rimsko tĕta njen mož 
pa adjunkt, ki ni izvoljen kot sodnik, torej ne more 
soditi, pa presoja (seje = sedi na sodišču) = on ne 
more s kurcem mahniti po mizi (mensa) in mora 
imeti trdega tiča (orla na drogu zadaj v ozadju, kjer 
je zastava, ki mu priznava njegovo moč, torej drža-
va moč države, (kje dava svojo moč). 

Država je BABA, ki je Država, ne na sodnik brez 
kurca oz. »Kein Schwanz am Steuer« če sedi baba 
za volanom. 

 

Ujec, ki se ukvarja s špiritom, zato je vedno pijan in 
prešeren {frölich}   (vsaka slučajnost z našim Fran-
celnom iz Vrbe je samo slučajna, kakšna je pa ver-
jetnost, pa preberite v njegovem življenjepisu). 

 

Tako stanje pri »bogovih« in »skalah« = pečeh = 
Windi nach Osten =  
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Pri nas vete s Mensa na današnjem Sv. Petru k 
današnjem Sv. Andreju v Mošnah, od tam pa na 
Mosatschno = Vreče (kjer so zašili v svinjski meh, ki 
so ga prek Wode in nato čez Sedla (Globoko), ga nesli 
čez Sočo k Sv. Andreju, kjer so ga sežgali, vtaknili v 
žaro, to pa pod plato, da za njim več nebi smrdelo, tam 
je bilo pa duha konec. [To naj bi se dogodilo zadnjič v 
Vodnikovih časih]. 

Vrečo v dol = Val =  pa gor na hrib     do Sv. Primoža 
na Jamniku in na Mošenjsko planino na Jelovici. 

 

                           Cost an  / 

              Mensa                hrana 

Gottesschall      Cappella/ ast ca 

 

Srečo 

 

 

 

POD RATITOVCEM 

 

Povden    Torka     Pod Brdom    Froelich      Dane 

Mali prst prstanec zgoraj Brdo    Veselko      Danej 

Woda (Sora)  TOR = vrata   hrib                

                                                        Francel 

                                                    Krancel = razdevičenje 

 

 

  « «. Krancel = Lintvern = Kozorog(ova mošnja z 
jajci)=     . »» 

 

»Kein Schwanz am Steuer«    »nobenega tiča za 
volanom« 

Zato Francel nima šoferskega izpita, zato se Čopov 
Joža vozi z biciklom in ima rit na sedlu tega bicikla, 
zato ne fotografira tistega kar vidi, ker nima mošnje 
in je brez jajc, torej kastriran = CASTRA rirano gra-
dišče = uničeno gradišče. (na katerem Učež pripo-
veduje trem Joškom strofe na Gitari #. narejeni iz 
kozjih črev in lokom = Kolom »Na Mvac«, sedi na 
kamnih, ki ima luknje v katere lahko zabijejo 
»Babce« na katerih tolčejo (torkajo) s »Kladivom« 
po »kosu«, ki pripeva svojo pesem, ......... 

DEZELA JSD-SLIKE\kosi & zvonovi-stereo.mp3 

 

Naš Joža, ki je Čopov, je pa tudi električar (elekt = 
izvoljen, elektrar pa čara elektriko, ki ima svoje W, 
V, A, Fi, kote, Cote = zanke, ...). 

 

 

 

 

Tako me je tisti visok električar, s katerim sva vsak 
dan vozila z vlakom v Ljubljano in je bil šef gradnje 
nove elektrarne v Savi pri Mavčičah prosil, da naj bi 
napisal mnenja, kajti, on je odhajal v penzijo in  naj bi 
se rad znebil vseh dosedanjih brig. 

Bil je vovčjak, kraški pes, ki je grizel ovce v noge ta-
krat ko s pastirjem in oslom peljejo vsi trije jarce skozi 
Pekel ob reki navzdol (tam je pa Emona, Zagabria in 
Belgrad).  

Jaz sem pregledal elektrarno, vse »vrtauke«, moralo 
naj bi jih 4, toliko je bilo gnezd, v teh gnezdih je bil 
pa samo en par tičou, »Ja če so pa ta druj?«, to je bil 
pa uprašane. Foglovž napou prazen, vrti se pa samo 
prti, samo en samcat tič ♂, ki ima svoj vtič ⇡pripojen 
direktno na visokonapetostno omrežje #.  

 

                      CRONA u   /Kranjska gora/               kostanj        krona, kos (tič)      Heiliges 
Geist   /Gottesgeist/ 

SREČA = LUCK = FELIX = CAPPELLA   Fell koža -IX devet (deblo + razgled + vino + 
pečenje) 

                  LUKNA       Gottesschall             Kašca /Woda/ 

 

                          Straža            Hutt       Obhutt 

 

GRMADA     

KRES              

                          Ravnince = »hišce« = Abhutt 
 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/kosi%20&%20zvonovi-stereo.mp3
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Kje je pa potem tisti »pečikurc«, kje use to spohou«! 
Iskal so ga od Jesenic (tam je bik Peter Kunc, kje delou 
želez, pa do Beugrada, tam je takrat bil za prisojnega 
ministra, ki je bil Pavel Kunc, ta dva Kunca sta pa bila 
brata dvojčka (jest pa Jarc, pa njihov sošolc, ksmo sk'p 
gulil strojno fakulteto). 

Nobeden ne dolžen, nobeden dolžen, vsi »deve« = 
device. Vsi sk'p smo pa vedel, da bomo enkrat ulek'l 
penzijo, ki jo mi ne bomo plačal sami ampak vsi drugi 
(mi pa vsi samo »ta prvi«), vsi na sedlih pa ne od 
biciklov, vsi »regal« k't žabe, pa sral sam drek pa 
nobenih cekinov!   Pa nedouž'n, k't d' nas b' upral u 
»Sete Cura« p'r svetmo Janezo u Bohin, tam k še sam 
Boh (kje biu Bohinc) s Svetmo Mihaelom in Svetmo 
Gabrielom, vsi s svojmo H pa s svojmo »JEMA«   niso 
mog'l ugotovil, ke ma đlansk petel'n svojo curo = 
rorček = lulek, pa svojo jajca, pa mošno. 

Ne nismo jed'l ampak žrl, tist kje bvo prvezan pod 
»žrdjo«    = seno, kso ga pokosil pa posuš'l naš kosez, 
zaprav'l pa naš vrhov'i ∧( III, IIII. IIIII)  

 

Povden = poldne = jug = južno od vrha Ratitovca, 
Golega vrha 

 

Gottesschalch  = sin božjega glasu, na vzhodu 

Kamnita miza, obrnjena k bogu na poldne,  

Froelich = veseli, Trojer = zvesti proti zahodu ,  

Trojer = Froelich    = zvesti 

Severno je kostanj s svojo korenino v kašci, deblom, 
ki ščiti tistega na (božjem stolu obrnjemu k poldan-
skemu soncu).  

 

Bog je obrnjen k vzhodu, tisti, ki nazdravlja proti seve-
ru, tisti, ki daje bogu hrano, pa proti jugu. 

Bog meče kosti svojemu psu zadaj, tam sta grmada in 
kres, kres se pa vidi iz vzhoda, juga in zahoda, tam je 
Triglav Bohinjski boh, bukov boh. Na severu pa je 
Belin.  

Na X je Reber s selišči, na nasprotni strani »Pod dobr 
ča« in Dobr ave.   [Bukev, Dob, Kostanj, Lipa, Tisa]. 

 

Rotek   = večerna zarja = rdeči kot = rdeči vogel, kol 

Na Mensi so pa razvrščeni tako kot pod lipo: 

I je Jarc (Geisten) duhovni, II je Govedar, (Meso),  
III je Videc (gleda na sončni vzhod in na Kappello, 
voha disto, kar smrdi pod kozo,     na drugi strani pa na 
svojem kamnu  ∧I vinar, zadnji je Vojvoda  I∧I (ki 
goni vso to svojat pred seboj, ki so Ehrmani, Hermani, 
imajo kozja kopita in počrnjene larfe, ...Vojvoda pa 
gleda na Triglav in Stol in je Froelich = veseli, Trojer 
=  bogu zvesti.

Tako je stanje za cajta Iulia in Augusta pred leti 00.00., 
ko so peli kosi & vladali Ad-ler-ji. 

Spodaj pod An Gora so pa spravljali današnjo Blatni-
co v novo strugo in jo spravljali dol k Bodeški Straži. 

 

 

180403 

Takrat, ko je na »An Gora« bil postavljen kostanj, po 
katerem so se vzpenjali kozli, 

DEZELA JSD-SLIKE\Lintvern -IMG_0326c.jpg 

Se je dotedanja Blatnica, ki je do tedaj tekla po svoji 
strugi mimo »Strevca navzdol k Begunjščici (Ljubljeni 
= Dragi = Froelich = ), ki je tekla navzdol po svoji 
strugi mimo današnjega Kamna, nekdanjega Lapisa 
navzdol v svoj »tomf«, Mvako, od tam pa skozi 
Drnčo (ostra trava navzdol po »mlakar« proti Mošnja 
= Vreča = Beutel = navzdol v Globoko, kjer je bila 
»Vrša« = Brkonšca, otok v potoku ali reki in prehod 
za »Bosance« = ljudi = sclavi & konje = Rose.  

Tedaj je pod današnjim mostom, tam kjer ima Vreč-
ko Max svojo bajto, začel nastajati nov »graben«, ki 
ga je zoral z drevesom velik siv vol (in ne črni junc) 
in si za grabnom naredil svoje »Nograde«, ki so poz-
neje imeli »3 luknje« /Zgoša, Zapuže in Hlebce/. 

Tisti (H)Ermani, ki so sedeli ob kamniti mizi, v kate-
ro so s kamnom zarezali svoje znake (pa še mnogokaj 
potrebnega), so morali porabiti vse svoje kW, če so ho-
teli preživeti. Morali so biti modri in beli (sivi) ljudje, 
ne se veliko naslanjati na menso, ampak ves čas skr-
beti za svojo varnost, kajti povsod je bilo mnogo 
rokomavhov z črnimi larfami in kozjimi parkli.  

Takrat še ni bil čas Lintverna, ki je bruhal ogenj, Voj-
voda je svoje »srčne pube« pošiljal na »Sete cura« po 
sol pa kakšen priboljšek za njih deve (9), imel so pa 
že svoje »rjave rose« ♞ s katerimi so tovorili po 
»viam solem et ferrum«. 

Takratna Blatnica je tekla izpod An Gora navzdol do  

Prangerce, kjer se je razvejila na dva vodotoka in v 
vmesno pot. Ki je potekala proti Lescam in naprej k 
Sotočju Save Dolinke in Save Bohinjke.  

Iz Prangerce pa je že prej potekala skozi Hraše 
(DOBJE, TIB'R'NCA) in JARŠE – Hišce = IARTSE 
☤ - na nasprotni strani Dolinke), nekdanje Gmajne z 
gomilami = Tumulus = G/H = Grabhűgel. 

Tiberij I., rimski politik in cesar (vladal od 14-37),  
*16. november 42 pr. n. št., † 16. marec 37 n. št. 

 

Dobje, Hraše, Tise so prti kjer rastejo drevesa, ki 
ljubijo kislo zemljo, kjer se nahaja tudi želod, hrastov 
plod. Tod so tudi mlake solitra, po katerih se valjajo  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/Lintvern%20-IMG_0326c.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rimljani
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://sl.wikipedia.org/wiki/14
https://sl.wikipedia.org/wiki/37
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/42_pr._n._%C5%A1t.
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._marec
https://sl.wikipedia.org/wiki/37
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 divje svinje, ki jih prebivalci predelajo v klobase in 
gnjati, ki so po navadi glavna hrana v velikonočnih 
verskih obredih. Ti prebivalci se pa praskajo tam, kjer 
jih srbi in valajo s prasci po blatu in se »hrvajo«= 
mečejo po zemlji in to okoli l. 00.00. (latinsko Publius 

Quintilius Varus), rimski politik in general cesarja 

Avgusta, poznan je predvsem po katastrofalnem 

porazu v bitki z germanskim generalom Arminijem v 

Tevtoburškem gozdu, v kateri je igubil tri legije in 

svoje življenje l. 9. 

 

Naši Begunci so pa takrat nad Blat'nco postaviti 
Nograde pod An Gora s svojim kostanjem, Ovnom, 
kamnito menso, velikonočnimi obredi, s prhi in zajč-
jimi ušesi, svojimi kovanci (noriki so bili vse to, tudi 
sclavi, pa nekateri tudi liberi in legati in še pa še). 

 

Wasserhammer Geschichte 

 

180404 

 

Kačenosec⛎ = žleb + šalca = {} = kašca  

DEZELA JSD-SLIKE\ANDREJEVI-mezani - 
VRATA-b (2)-aaaa2 copy.jpg 

Ob hišnem znaku Andrejevih v Zagoricah je na levem 
robu opazen dvakrat znak (ni interpretiran) kačenosca, 
ki ga interpretiramo kot {}, ki ga običajno najdemo na 
ograjah izžaganega v balkonske deske = dile (dele, 
parte, pare).  

Kašca = Woda ☯ 

Tako opišemo iztok Blatnice v Begunjščico 
(»Dragonjščico« = Drachen, zmaj) kot ♏♐♑♒♓ 
kot iztok iz Mlake, torej B 》 == 》 M –      

V času -500-+150 = patriarhata, ki je imel sedež v Sete 
Cura (Žvan, Janez, HJ, ...) je svetil po vseh poteh in 
vodah, tisti, ki teh pravic ni spoštoval, je bil izobčen iz 
»božje milosti«, bil je današnji »Outlaw«, (tako kot 
današnji katalonski predsednik), izgnan iz lastne skup-
nosti, takerega je lahko vsakdo ubil brez sodbe). 

Nasproti Outlaw-u stoji Full Law ali Foollaw (popolni 
ali norec)?? 

Na An Gora je bila cappella = pi = dva pokončna 
kamna pokrita s prečnim kamnom, ali »Stonehenge« 
Π. Za današnjo leso se je začel »sveti prt« (parcela), 
kjer so bila prisotna vsa znamenja pod zaščito patri-
arha = otca vseh otcev, ki je imel »božjo moč«. Nosilci 
te moči so bili kosezi, kosci, s svojimi tiči in 
koreninami    s pikelni (sulicami in meči), ki so 
nepovabljenega »Hosta« = »Geista« = »Gosta« pikali 
tako kot čebela trota, ki je opravil svojo dolžnost = 
opraševanje matice.- 

Imeli so svoj red, rod, trud, boj in voj, rad in rat, svojo 

svobodo in disciplino, svoje parte in vrte, vrbe in hoste, 
itd., itd.. vse razporejeno na pare (pa ne dinarje in ne 
vodne pare, ampak na kompatibilne »dvojice«, brez 
lizbijk in buzerantov, ti so bili »outlaw«, ni jih bilo, 
niso obstajali, ni se jih videlo, nobeden jim ni dal »niti 
vina, niti mesa«, niti kruha, niti soli, niti prenočišča niti 
šotora, štale, ograje. Ostal je samo stol (na Karavan-
kah) in njegov Svetina, s svojim »štrikam♌ in 
tong'lnam☥(zvoncem)«     

      po domače     »za crk'nt«. 

Ljudje pa »sclavi« pa tisti s svojim redom, vse od ♐
pa do Vojvoda I∧I. Potem so se pa privlekli 
#Rimljani# in potem tudi zginili, ker so jih pregnali 
#Huni#.    Ti so pa lahko tudi »H(a)r(v)ati« ali S(o)rbi, 
tam izza reke Morave in/ali Tise, Donave, ..... 

Nobeden pa ni poznal »morava« delati skupaj kot 
brata, kot en par, ampak vsak po svoje. Poznali so 
samo jaz in mi, jez, jest, kol, col, ošpičena drevesa 
povezana v splave, .....ki so plavali ali pluli (pluvali),,, 
imeli so pa svoje babe in ovce in kako kolo nataknjeno 
na drevo. Ti so se nato potem pomešali med tiste, ki so 
bili Sclavi, pa so imeli svoje Kašte, Kašce, Koce, Koče 
(Kotsche), Kutsche, Gute, Bajte, Wadje, Ajde in Heite 
(pa žgance, pa na Barju Ižance)...pa na koncu ustano-
vili SAZU in UNIVERZO (po 10.000 letih), vid'l pa 
poslušal, pa vohal, pa lizal, pa sam tisto, kar so vid'l 
pred nosam, tam so bile pa lojterce #, pa skale, pa 
opera (zavržena dejanja), pa cirkus poln klopi (vašk = 
uši = vsi).  

 

Tako je v rimskih časih prevzela An Gora vlogo hriba, 
ki jo je imel hrib »Jamarski vrh« v »bronasti dobi« in 
»železni dobi« od -1500. do 00.00., Oglejte si pa tudi  

slike na str 47. – klimatski pogoji, na prvem delu 
Sumitas Campi.... 

 

Edling, Freiher, Gast/Heist, Kost/Host, Grad(išče), 
Krona, Kraljica, Trdnjava in vrata, Dvor in vrat, 
dvorišče in vrata, zapor in mreža, rigelc in oko, regelc 
in pravica, ...... 

 

Motvoz in podvoz in nadvoz     logistika. 

Vojaščina v Vršcu s svojo Kulo, 

Preskušanje v Westfaliji pri Victorju Werquetu, 

Preskušanje na Nizozemskem pri Philipsu, 

Preskušanje v Dalmaciji pri admiralu Mamoli,  

Pa kuri, petelini, pa benti boga blesovog!! 
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V Valbadonu v Istri je pa Otočje Brioni, kjer je imel 
jugoslovanski predsednik Tito Bros svojo residenco 
(rezino kruha), kjer brije burja z 2/8 pa tudi vsi drugi 
vetrovi. Ti nosijo svetje in semena v zamočvirjen zaliv 
s slano morsko vodo (sa morem, ali salinam kot temu 
rečejo stari prebivalci Jezuli (Esuli   cittadini di etnia e 

di lingua italiana dalla Venezia Giulia e dalla 

Dalmazia).  

Ti poznajo svojo zgodovino daleč nazaj tudi še do tam, 
ko je Ötzi nosil svojo bronasto sekiro in lesenim 
ročajem pred 5300 leti in so uporabljali kamnite 
puščice kot Donski Kozaki svoje wadje s gredlom, 
rebri, posmoljeni oplato, s klunom z orlom in krmo na 
riti, z jadri na prečki »gabeli« ↗, s pokončnim kratkim 
drogom kurcem »qurinom« in s vodoravnim drogom 
»drevo« = xxxxx. Krmila (deske) in vesla so uprabljali 
za spreminjanje smeri in hitrosti.  

Te wadje (danes čolni) so prek valjev skotalili prek 
sedel med porečij in tako prešli iz morja v morje (Črno 
morje - Baltiško morje, Sredozemsko morje- severno 
morje, ..... To so bili pomorščaki iz Lesbosa, Feničani 
s svojim škrlatnim barvilom (škrlatne kapice na svojih 
lobanjah kardinalov in vino kvintal iz trte kvinton, ki 
raste v Beneških Brdih v vasi Hlodič ob poštni poti , ki 
je stara toliko kot ta vas Hlodič = gostilna »Pri pošti« 
in rod star več kot 700 let, ob isti poti je pa bila nekoč 
stara figa v vasi Kozica. 

DEZELA JSD-SLIKE\Hlodic.jpg 

 

Jaz sem pa poiskal tisto trto v Valbadnu in jo posadil 
na svoji parceli v bližini Bora, ki je imel polno storžev 
iz katerih so padala semena pinete, ki smo jih potem 
doma posušili in luščili kot semena in iz njih delali 
velikonočne potice. Pod svojo teraso sem posadil novo 
vrsto kvintona, ki sem ga izkopal na zemlji, ki je bila v 
»moru« = močvirni zemlji prepojeni s slano morsko 
zemljo, kjer so rasli Bori (semena), Brinj, Češmin, 
Dren, (jagode), Jeseni (listje), Mandeljni (semena), 
Quinton trte, in Rožiči (stroki). 

Sedem rastlin dev = Setem cura = sedem tičev in 
sedem semen za sedem devic, vsaka ena za eno dan in 
in eno noč.  

To je ali cerkev ali bordel, bela luč in rdeča luč, pri-
stanišče, kjer so cerkve ali bordeli, Pavli in Sanpauli, 
Benetke ali Hamburg (ham = slanina), Amsterdam 
(dam = jez) tam kjer se pije, je in zadovoljuje svoje 
potrebe. To je vsako pristanišče, tudi če je Aquilea 
sedež patriarhata, pa če tudi preneseš šolo za druide iz 
Setecura = sv. Janez = v Čedad, ali v Constantinopel 
(Koper = sveta Kosa. Koza, ), četudi Opel gradi tudi 
Diesel avtomobile in ga začopatijo tako kot tudi vse 
druge, kurbereja je pojhujšljiva, pa če je kurbir sam 
predsednik ZDA, ki zadovoljuje svoje potrebe. 

Ko so v Radovljici ustanovili Mraka, spremenili Pavla 
= pastirja s palico v Sv. Petra s svojim turnom, pa 
vtaknili v turn zvon, ki je donel do sv, Petra na Gori in 
do Brd nad Lancovim in Gradišča nad Lipnico in so za 
to rabil 600 do 800 let, neko celo klimatsko obdobje. 
ko so za to porabil wuč in zvok, smrad in lizane, celo 
Deželo, Lipniško dolino in Blejsk kot vse če gor do 
Triglava pa Stova pa Jevouce.  

 

 

Do l. 800. so potekale poti tako, kot so jih gradili in 

vzdrževali patriarhi, ljudje z zakrivljeno palico, ki so 

obvladovali tako vode kot tudi zemljo po kateri so se 

kačasto vile tako vode kot tudi poti. {}. Kača ima pa 

polža, polž pa hišco, hišca je pa zabita v kamen = plato, 

na to se pa pojavi povodni ptič = Aquarius   

(A𓅆𓅆 �𐨞𐨝� dler, Albatros, Jastreb, gos, labod, ...pelikan), 

ki ima svoj kožo zavito na dva cveka, tisti, ki pa to 

sporočilo bere (javno) ima pa rolo (kozjo kožo na dveh 

cvekih), tisti, ki pa to rolo napiše ima pa dve peresi 

[hieroglifi in Imhotepa pred 4700 leti, Egipt   potem pa 

Aleksandrijska biblioteka na svitkih] /moj pathe – 

boter je pa Kopt iz Aleksandrije, nekdanji direktor te 

ustanove, ki je begunec pred muslimani/. 

 

Mi pa imamo l. 00.00 na An Gora pa koza = kamnita 

klop = Π in .......pa spodaj v koritu »Blatnico« nato pa 

»Gače« = »soprogo«, ki ima na sebi Jamarski vrh 

preluknjan s tremi (in še več ) luknjami, na vrhu pa še 

nepreluknjano Astrološko opazovalnico, ki ima svoj 

»Fehrnrohr« oprt na Sedemzvezdje tako kot nemška 

»Himmelsscheibe«, ki je pa takrat že prazna, ker »so-

proga« in več rabila bakra ampak ferrum. Gača = frača 

= O.  Blatnica in Begunščica pa v svoji kači 𓌌. Vse 

skupaj je pa Baba, ki ima svojo kiklo (čik-wo) = 

CHIQUO svojo »šik wukno« spuščeno dol v mlako 

(mleko na dveh dojkah). Kaj pa bengel, ki je na štriku? 

 

Takratni bik = junc je pa tudi Valerian, Valentin,  

 

Na K'plenk je takrat pogledal lulek na katerem je bila 
šalca. Zvečer je bil pa kres, pri katerem so dekleta 
dajale svoj'm šoc'lnam svoje fantouce, prežagane 
maslene kruhte. Na kresu so si posmodile svoje 
brkonšce in se tako znebile uši (uši = ušesa veliko-
nočnega zajca) in se s šoc'lnam povalale dol v dolino 
(val, valjanje) in se ustavile šele v grmovju (grmole =  
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Pa se znajdejo na klopci med zidom in cerkvijo Sv. 
Petra trije možje s svojimi lulki, »ta parvi« je oče 
Milke /Mu = modras, pametna krava/e = Gorjak, ki je 
državni lovec in ima tudi svoj Stan pri Lovski koči na 
Stanu in svoj drvošc pod Plečam pa svoj revir na 
Polškem svetu, tako kot vsak lovec, bil je 

Velkavrh Joža in bil Močnik in Gorjak, imel brke kot 
vsak možak, vahtal cerkev in vlekel za štrike tako kot 
vsak mežnar, kresal kres tako kot vsak Mežan, pripo-
vedoval lovske zgodbe, jih zabelil tako kot vsak jager 
(pri njem je bil polški junc dolg širok med rogmi 1 
seženj = med dvema dlanema s po 5 prstov, na rogeh 
je pa imel »zlate« ku-gelce). Njegova kapela na koncu 
»božjega sveta« je pa imela polški ror zvit tako kot 
»morski polž« /je polšk použ kma tri wukne pa junca 
pa kamen ♐☤☣☥♌Π》♓♒♑♏☯ = v's svet = je 
12 vetrov, pa lizane pa poslušane pa videnje, pa pošto 
na sv. Petru pa Pavlu, kje pastir z ukriuleno palco z 
»vokam« pa »oslam«, s »kosam« paz us'm »vuknam«. 

Tako sva sedela na klopi Jarc♈ pa Gorjak☥, potem 
je pa pršu po svoj pot tud Martin Erklavec, fajmošt'r 
Π v Begnah. Tako so stali trije gorjaki, dva Tina in en 
Joža en Tine, ki je imel rehenšiber za palico z logiko 
kot osnovo in mnogimi zarezami, ta drugi Tine s 
palico veliko kot sam (rovaš s katerim je lahko zmeril 
wukno pod kapelo, njeno dolžino in zavitost /zabitost/ 
koliko je dolga pa zavita) in tretji kot jager♐ s puško 
/kanonom/, ki je vse to spesnil in zložil v strofe - stroke 
(pomagala mu je pa poj njegova hči Liza). 

Pogovor se je pričel s tem, kako so včasih Podrašc z 
banderami na sv. Petra dan prihajal na goro Sv. Petra, 
potem kako sta obe dve svetovni vojni in njih grozote 
prizadele celo Deželo, ki smo jo videli s klopi pod 
nami pa vse tja do Jamnika, Jošta, Šmarne gore, in 
Kuma v ozadju, se nadaljeval z doživetji mojega očeta 
v Celovcu in njegovega lintverna in državne meje na 
Karavankah pa do odrezane jadranske obale pri 
Tržiču, kako si Hajder (H-ajd-er = sveti Ajd) želi priti 
na Jadran in narediti vse to ozemlje »Deutsch« in naše 
prigode pri tem »Osvajanju«, ki traja že več tisočletij. 

http://www.rad.sik.si/wp-
content/uploads/2012/08/dok_jarc_tine22.pdf 

 

Kostan = Castellan = gradišče = turn z vrati, vrata = 
duri = turi = junci =  

Capella je pa njegova »soproga« = koza. gos, gostitelj, 
četudi je kamnita in v obliki Stonehenge = requirement 
= spomenik na padlega lulčka, ki pripada staremu 
DEDu = Ötzu = Otecu vseh otcev = patri-arhu 

Patriarhat = klobuk Dežele. Ki je stara dežela = patria 
alta = to je »Gorenjska« njena pastirja sta pa Peter 
(Peč, skala) in Pavel s palico.

Spremljata ga pa Osel, ki riga in pes volčjak, ki grize 
ovce v noge. Vsi skupaj pa se pomikajo po stezi, ki 
vodi <.....> nad vodo 〰, pa naj bo ta Blatnica (blatna, 
nečista, umazana,..) ali Draga (bista, hladna, priljubljena, 
..). Vsi skupaj pa pazijo in varujejo čredo, drobnico.  

Takrat še ni razbojnikov, mikvaužev, škofov, knjazov, 
so pa sovražniki, zveri, pred katerimi je potrebno 
postaviti ograje, kole, plote, v teh pa kašce s lulčki in 
čašami (chasha-mi = kasami), voda je pa zastonj, saj 
jo daje bog, božje darilo = dež, deževnica (ki je lahko 
tudi blatna ali Blatnica).  

Če pa ljudje kopljejo zemljo, jo rijejo in postane blatna, 
jo usmerjejo tja, kjer jo potrebujejo, jo pretakajo od 
zgoraj navzdol, pa postane blatna, in na koncu vsede 
na Blata (ki nimajo rib, ampak mokro travo, kislico, 
drmčo, lahko pa tudi »piro«, ki je tudi kisla rastlina. 

 

Istrien 
Aus der Reihe "Der Geschmack Europas" 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=56124 

 

Ljudje so se naseljevali že tisočleta, glavni vzrok so 
bile klematske spremembe. Ljudje so prihajali v tropih 
pa tudi posamič, tako so tudi izginjevali. 

Tisti ljudje s severnih obal so morali nekoč tudi enkrat 
tja priti, uporabljali so pa svoje znanje in pripomočke, 
svoje glave in svoja jajca (semena), svoje navade in 
svoje občutke (senzorje), da so lahko preživeli. Tisti, 
ki so prej nekje živeli, so se morali umikati tistim, ki 
so zasedli boljše, bolj odmaknjene predele, v doline, te 
so pa imele svoje konce, za seboj so pa vrata, ki so 
ločevala begunce od prišlekov. Postavljale so se 
krnice, vreče, žakli, riti, reti, v koncih dolin, tam pa tudi 
zgostitve, kocentracije, entropija,  .... 

Do sedaj so se naučili to, kako se mogoče izogliti ritim 
in so poiskali luknje, previse, znali so se povzpeti po 
plezalkah (»sroubrat« [pa ne morem], ker je tam že 
moj sobrat, ta drugi, II, ki ima tam svoj ♥). No tako 
morajo vsi drugi poskakati na Mirnik! Ja samo takrat, 
dokler ne iznajdejo »orle« se pa vzpnejo visoko pod 
nebo in imajo tam svoje loke, ki imajo za tetive ovčja 
čreva, pa svoje lase spletene v kite, potem ko pridejo v 
Zauralje in tamkajšnja povodja, ki imajo depresije, v 
njih pa jezera, tem pa rečejo Kozaki, Kosaki, Kacigi, 
Pečenegi, Huni, Ogri, Obri, Tatari, Turki, .....vsi tisti, 
ki prihajajo izza Urala. Tako so prižebrali nekoč tudi 
Indoevropejci, ki jim Germani rečejo Indogermani 
(germani so videli samo sebe in ne ostalih Evropejcev, 
ker so se že takrat šli kot Führerje in Adolfe (odrasli), 
Adlerje (orle). Vsaj že 4 tisoč let so pa že imeli jurte in 
kosmate konje, na katerih so lahko celo spali (kinkali).  

Konjske lase zvite v kite z ročajem so uporabljali za 
pokanje in zato, da so jih ovili okoli zadnjih nog živali 
in jih tako spravili v tla.   

http://www.rad.sik.si/wp-content/uploads/2012/08/dok_jarc_tine22.pdf
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Lase narejene iz pramenov kože, narejene iz okrogle-
ga kosa konjske kože, tako pa so med rob kože na 
določeni razdalji zabili nož in tako naredili neskončni 
trak, tega natrli z mastjo in smolo in ga tako zvili v 
špiralo tako kot vrv in dobro posmolili ter nato na 
koncu naredili zanko, to pa potegnili skozi začetek te 
naprave. To napravo so pa uporabljali za metanje prek 
rogov ali glav živali.  

Take naprave so bile osnovno orodje živinorejcev ali 
pastirjev in to tisočletja prej preden so se začeli začeli 
postajati poljedelci. Skupaj z lokom in sulico je to 
postalo osnovno orodje in orožje vsakega lovca in 
pozneje tudi živinorejca. 

Potem pa se je človek začel ukvarjati s nabiranjem 
trav, jih kositi, uporabljati rastlinsko hrano. Dokler je 
jedel živalsko hrano, ni rabil dodatne soli, sedaj je pa 
rabil sol zato, da je lahko prebavil rastlinsko hrano. 
Torej ali sol ali sir! Ta dilema se je pojavila pred 6000 
leti. 

Ozi še ni bil golšav! Kamena puščica, ki ga je zadela 
in bakrena sekira, ovce in zvinje, ki so se valjale po 
blatu (tako kot hrvati), so zadoščale za potrebe, ki so 
dajale nitrati, silikati, fosfati in solitri. Njegove potrebe 
po »pameti« = možganih« so dovolj razviti njegovi 
stopnji razvoja. Živel je v takih krajih, kjer je bilo 
dovolj soli! 

Tisti »gospod« = pan = (kruh + sol), ki je sedel na mizi 
= »mensa« in imel na desni strani tistega, ki mu je 
natakal »vino = kislina« in imel ob svoji levi strani 
tistega, ki mu je ponujal meso (slanino = sol + meso) 
in kruh).... (hlebec kruha narejen na »Peki« [lončena 
posoda s pokrovom] iz »pira« (že 10 000 stara žitarica, 
ki je kisla in njeh kruh namakamo v soli). Na nasprotni 
strani »gospoda) pa stoji obtoženec (Krjavel = ∽). 

Kdo je potem cesar ♚, Lambergar  /tisti, ki ima znak 
ovco, in ima danes hotel Lamberg v Dvorski vasi, ki je 
neskončno zapufan in ga prodaja radovljiška občina in 
ne more najti pametnega kupca = junca). Kaj nosi 
Krjavel na svojem kljusetu, da ga z lahkoto prenese ob 
cesto! Kdo je konj ali vitez, kdo tič ali vol? 

Kdo komu pomoli fige : Vsak da tist, k'r ma! 

DEZELA JSD-SLIKE\Imeti denar.jpg 
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Med Gačami = med dvema potokoma, ki sta bila bistra 
in ne kalna, ki sta prihajala s krnic na koncih dolin, ki 
so bile pogozdene do gozdne meje (okoli 1700 m, 
odvisno od vsakratne klime), je greben danes imeno-
van Gače. Gače pa imajo dvoje hlačnic , v teh pa noge. 

Noge so pa lahko kosmate, bele, umazane, blatne, rav-
no tako so lahke umazane tudi riti, kot tudi blatne od 
luleka ali dražice = [pizda, kje (Ge)win to]. Hlače se 
zgoraj končujejo na grebenu, ki se vleče od Tolstega 
vrha pa do Poljške planine. 

Obe dolini in potoka imata zajezitve in vodovode, ki 
rabijo čisto vodo. Obe dolini imata mostove skozi 
katere potekajo poti, a tudi nakazujejo mejo čistosti 
obeh potokov, potem se šele pričnejo dejavnosti, ki 
nakazujejo kalnost, umazanost, blatnost.  

Med obema dolinama se nahajajo prve železarske 
dejavnosti povezane s kopanjem, pa tudi ritjem po 
zemlji (Kopavnik, Zakopavnik, Njivice), kjer se naha-
jajo prve kultivirane rastline, vsajene s palico zemljo 
obogateno z ogljem, človeškimi in živalskimi odpadki 
= terra preta, z rastlinami, ki imajo korenino (korenje, 
repa, zelje, ..) in vsebujejo veliko vode in ne žitaricami 
(Hp vrednost je kisla in ne bazična). Kovine, ki jih 
iščejo, so imajo kisle reakcije, take so tudi zemlje, ki 
jih uporabljajo živali, ki pasejo in mulijo travo. Mi pa 
poznamo Liznike, ki uporabljajo žrmlje za »mletje« 
žlindre ob starih vetrnih pečeh in ugotavljajo kislost. 

Lintverni se valjajo po blatnih (kalnih) vodah in upo-
rabljajo svoje Krale = kremplje za praskanje in ne za 
božanje kot mačke; risi so mački ♁ in ne mačke ♀; 
tiči in ne vagine (pozneje tovorni vozovi = Wagni in 
ne kočije = Kutsche; Kutsche-varji odidejo na Kočev-
sko, Wagni se pa vselijo v Dvor-ec = Zagorica= Au-
ritzhof, Mački (kmetija) niso Baroni iz Drnče, hotel ni 
bolnišnica, Gallenberg ni tisti iz dunajskega Kallen-
berga.  

Begunjščica ni tista voda, ki je kot Draga in priteče 
mimo Črnega potoka proti Kamnu in naprej v mlako 
pod Zadnjimi oji na Dobravi in od tam v Mošnje in 
njih Graben, ta je morala doživeti veliko kopanj, ritij z 
drevesom in plugom in nakoncu kopana z bagri in 
buldožerji. Na bistro vodo v obeh dveh potokih so se 
v zadnjih 25 stoletjih spravili vsi pribivaljci, ki so živeli 
v tej kotlini in ob njenih obrobjih. 

Prvi so bili tisti, ki so živeli v jamah v Jamarskem vrhu 
v jamah in previsih in te uporabljali takrat, ko so 
potovali s Podravja v Posočje in naprej proti Jadran-
skemu morju, potem tisti, ki so pasli ovce po hribih, 
drugi tisti, ki so nabirali živorodne kovine (zlato, 
srebro, svinec; potem tisti, ki so začeli topiti take 
kovine, nato tisti, ki so topili baker, nato tisti, ki so 
pričeli pretapljati kovine in jih mešati in kovati, nato je  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Imeti%20denar.jpg
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 prišel bron in šele potem železo in jeklo. Vedno so pa 
iskali sol in kamne, tudi so bili skriti v blobokih jamah. 

 

Človek ni gledal samo na ravnost, temveč tudi navzgor 
v nebo (kjer je bil boh in zvezde, sonce in luna, ....) in 
navzdol, kjer so bile doline, kamni pod katere se je 
spotaknil in so ga zaboleli (no sedaj veste od kod tisti 
»jebentiboga« od tistega kar je požr'l in je nato zadaj 
prihajalo ven, pa od tistega. kar je še »uboh« lahko 
nabral, ter postal boh in bahat, poln bouh pa uši in 
vsekaterih golazni. Zavedal se je pa tudi ravnosti, 
direktnosti, tegob in nesreč, neumnosti in norosti, 
ovinkov in brezpotij, ki so ga ovirale pri tem. 

Dokler je sadil korenje (pa še ne √ ∛ ∜ ) in uporabljal 
»ušpičeno palco« in z njo naredil luknjo, vtaknil v 
luknjo koreninico rastlinice nato pa z boso nogo vse to 
zasul ter nato z lulčkam vse to poškropil, da je dobro 
raslo, je lahko nato tudi počakal in opazoval kaj raste 
in bil »zadovoljen« = befriedigt. Ni uporabil pojma 
zadovoljevanje (onanija = ona nina (spi) – jaz 
(zadovoljen) spim, ni poznal pridig, prediger, teatra pa 
cirkusa, spravil se je na »pišuko« /piskalo, pišalo, 
lulek/ pa vsem skupaj nekaj lepega zapiskal, t.j. takrat, 
ko je neandertalec pustil kosti in v njej luknje, pri nas 
pred 40 000 leti/ Takrat je bila na »An Gora k' sija« še 
tak k't »na guna gora k ma vukno u skal pa se posije 
skoz« /počrnjeno vukno/ »Sedem zvezdje/ = Himmels-
scheibe. Tisti »Cura«, ki je gledal na isti dan in isti cajt 
isto »sedem cura«, imel isto napravo, isto znanje, iste 
želje in istega kurca = pečikurca, t.j. pred 3600 leti na 
današnjem Jamarskem vrhu.  

DEZELA JSD-SLIKE\Jamarski vrh 2.JPG 

Potem se je pa vse to spet ponovilo pod kostanjem, pri 
♐☤☣☥♌Π》♓♒♑♏☯ = v's svet = je 12 vetrov, 
samo da je bil prej sam v luknji, imel kost z več 
luknjami in tudi glasovi, ki jih je spuščal spredaj in 
zadaj so bili drugačni.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Kacenštajn 

 

http://viharnik.com/downloads/Oprvihcerkvah_2izda
ja.pdf 

5. Primorska: Oglejski patriarhat 

=========================== 

Josef Ludvík František Ressel,   iznajditelj 

vodnega vijaka = propelerja 

Josef Wessel župan v Zagoricah    = Froelich  
uporabnika vetra z vetrnico na solinah, ki prečrpava 
»mare«. 

 

Na Sv. Petru smo sedeli:         

 Zdravko Tine 

Potem je prišel Gorjak  

Nato pa Martin.  

Prvi sem prišel jaz = Benč (Val en tin-a) ☤ in se 
vsedel na klop ┥⑤ pred menoj je bila dolina Val      

Zadaj je bila cerkev, pod ritjo klop┥, pred mano zid, 
za zidom pa Dol-ina. Pred »ima« je bil zid, za njim pa 
Dolina, vzhodno je bila kapela s korenino ☤, zahodno 
na 2/8 pa mežnarca, nato grmada, nad njo Triglav, na 
4/10 pa Cres. 

Nato pride Gorjak (državni) lovec ♐ Janez in se vsede 
na svojo rit, na klop ┩⑨. 

Nato pa pride Martin Erklavec (je far in er-klavec = 
kolje prašiče in je Korošec) in se vsede na svojo rit ┡
①. 

Potem se pa začne miza = misa = maša = izpoved in 
pripoved, kjer smo vsi in vsak po svoje vekal, wagal, 
imel svojo pamet, pa svoj prou, kwaj spodej pa kwaj 
zgorej (zvezde pa sonce pa luna), spodej Dolina nad 

svojo ritjo pa, kwaj na bistahor (na desno) na vaj (hej) 
na »levo« = luč s trskami ob vratih, ki se odpirajo iz 

veže v izbo. Sedel smo pa na klopi, na svoji lastni riti, 
vsak na svojem placu.  

┣ Martin Kamen + Urha --Zdravko ∜+Peklenik -- , 
Janez s Hudo jago + Peku peka pečenje v wuk'n ┫ 

 

Nobene postrežbe, samo mežnarca je pršla zvonit ,pa 
ulečt za štrik, pa zvonit svoje ure, ise ob svojmo cajt. 
Mi pa čvekal pa govor'l, poslušal, pa vohal, lizal pas 
ogledval use tist, kar je ležal spodej pod nogam pa 

zadej za zidam.     Na njej pa ura na turnu 

Urha √∜☤♐za = ☤☣  ┡┩= klop 

Ja tkoj bvo to takrat pred 4. desetletjem, ko je žingal 
kos svojo pesem na Sv. Petr' umetal čebele. 

DEZELA JSD-SLIKE\kosi & zvonovi-stereo.mp3 

 

Tako je to bilo tudi takrat, ko so pršli pred 3500 tisti, 
ki so prinesli bron pa jantar tja spodaj pod Jamerski 
vrh. 

Tako je bilo tudi takrat, ko so prinesli železo pred 
2800 leti, ko so postavili Stražo nad Ravninicami in 
na Ravnince svoje lubarice, 

Tako je bilo tudi takrat, ko je prišel pred letom -602. 
Kurin s vsojimi »Judi« pa se privezal na železno 
rinko s svojo kadjo dol na današnjega sv. Petra na 
Nadiži,  

Tako je bilo tudi takrat, ko so leta -184. pribežali 
Boyi in se nikoli več odselili iz ravnine zadaj za 
Stolom.  

Tako je bilo tudi takrat, ko je Caesar privezal svojo 
fregato na tiste rinčke, ki so jih zapustili »Judje«. 
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Pa je še danes tako, ko Gorjakova Lizika pod Vrham 
pozdravlja svoje begunce, ki so večinoma beli, vmes 
so pa tudi črni, nekateri so pa tudi rumeni, nekateri pa 
rdeče škrlatni, pa majo klobuke pa kape, al pa tud sam 
robce, s katerimi si brišejo svoje gobce. 

 

Sedaj pa kako je bilo za časa Caesarja: 

Urh je bil oguljen, brez trave, ki so jo popasle ovce. 
Ovce je pasel pastir Paul s svojo palico, imel je pa 
tudi pomočnika osla in voučaka. Na Urhu je imel 
svojo lubarico, ob njej pa ognjišče, spodaj v zavetja 
Stola je imel Wodo. Na najvišji točki grebena, ki je 
potekal od lubarice proti sončnemu vzhodu, kjer je 
sedaja kamnita klopca Π /dva ploščata kamna 
zasuta v zemljo in prečen ploščat kamen/ pod njo 
pa luknja \. To naprava je bila imenovala 
»Cappella« in je stal tam že »še pa še cajta« 
tisočletja. 

Rimljani so prvotnim prebivalcem pepuščali njih 
bogove in »spomenike, pamnenja«, sami so pa 
uporabljali svoje »pamnenja« = napisana na kamne 
na njih pa tudi svoje znake, pisave, rise, podobe.« 

Prej se je ta naprava imenovala cosa, cosa nostra, 
naše zadeve, po domače koza. CO-SA 

SA-LA    Zala, cerkev na zali, lepi, je zveza vrhov 
urhov, La pastirska palica = zveza vrhovnih 
pastirjev, druidov pa tudi zala reka SAVA. 

Druid je pa tisti, ki ima cev skozi peč, obrnjeno na 
določeno točko na določen letni čas (ali zimski ali 
letni solstitucij SOL, osmojeno s sajami, spodaj pa 
wuža, luža/LUX/kjer se pojavi »Himmelscheibe« in 
njeno »setecura«  (Cura je pa »dalnogled«) --- 
na današnjem Jamarskem vrhu (urhu). Obrnjen na 
sedem zvezd zadaj za luno. 

 

Naš Martin in njegov Urh imata svojo 4000 – letno 
zgodovino, samo mora pogledati na lužo in videti 
sedem zvizd (če ga nekdo kresne s pastirsko palico 
po buči). To se je pa dogajalo dokaj pogosto. 

 

Gaius Julius Caesar je kriv za to, da smo dobili dva 
meseca v letu julij in august. Naš koledar in njegov 
voznik Sv. Alojzij (21.6.), ki obrača svet nazaj dol v 
luknjo, jamo, in gleda v ogledalo = lužo, kjer se 
pojavlja »Himmelsscheibe« in njenih »sedem 
zvezd«, še danes obstaja tisti A, ki ima svoj »počrnjen 
ror«, skozi katerega že »gleda in vidi« sv. Vid, sv. 
Vit, /Šentvid in njegova gimnazija/ pa moj sin, ki 
špila na pišuko, ki ima ustnik in Luknje in Jame, pa 4 
generacije od Lojza pa do Maxa, pa cela zgodovina 
4000 let nazaj, ki se začne na 7-zvezdah /gost= Geist 
za mizo sv. Petra in Pavla, njegovo comuno, za 
Dedom in zadaj stoječim i sinom, ki zna brati, govori 

pa njegov Ötzi s kameno puščico v rami/ pa konča v 
\ in njegovi jami spodaj v Blatnici, ki se začne kot 
Le(i)pa na Kalu in čista voda, konča pa spodaj na 
Knežneku v mlaki, ki se nato preliva mimo 
Čebelnaka navzdol k Savi Dolinki in nato čez »Svetje 
n k Savi Bohinjki ..... 

Od Lucije, Luči in Luže, Luxe pa navzdol do Save 
in čez Jelovico pa navzdol .....pa do Sete Cura = 
Sv. Ivan pri Devinu. 

Za časa Caesarjev so potegnili navzdol Lepo v 
Blatnico, ki je do tedaj tekla kot Cal = Lepa pod 
Njivicami navzdol v Mlako pod Zadnjim Ojem na 
Dobravi in nato navzdol proti Mošnjam in dol k Savi. 

Lepa je pa pustila za saboj svojo \, svojo Prevodnico, 
Wasserscheide, ki je določala kamin pod kakšnih 
pogojih bo tekla voda v Blatnico ali v Lepo ) [Die 
Schöne Biest] ali [die schoene Müllerin]. 

Vse to se je počasi pozabilo. Ostala je samo Draga in 
Blatnica in še po drugi svetovni pa še Mlaka, kamor 
smo se hodili mulci pozimi drsat, danes je pa tod 
letališče in vzletna steza (kamor so nekoč gledali na 
sedem zvezd čez lužo). 

To razvodnico sem pa nekoč fotografiral (20050405) 

DEZELA JSD-SLIKE\Blatnica v Krpinju 1 - 
D30-19.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Blatnica v Krpinju 2 - 
D30-20.jpg 

DEZELA JSD-SLIKE\Blatnica nad Hlebcami - 
Zgoša - D30-21.jpg 

Tisto, kar se je dogodilo ob vdoru Norikov (norcev, 
korošcev), ki so imeli svoj red (Herrmanni), svoje 
ureditve, svojo navade, znanja, vedenja, občutke, 
videnja, prisluške, lizanja, se je mnogo trega ohranilo 
do danes. 

Njih red i, ii, iii, iv, v (od 1 do pet, od korita do vrha, 
od 1 = korito,  od pet ob petek = Štefan = vino, potem 
pa sprememba po od hodu beguncev in od ♈☁☀◯      

☠  kos kosa na vzhodu  ☡ comun/☢ nevarnost     
vino ☤ /pečenje ☣.... DED ☥in nad njim stoji 
njegov i sin vii = ki bere – oče pa govori. 

To je vojni posvet, ko so bile nevarnosti visoke? Ob 
kostanju (gost = sel »  ob pijač in košt ob daritvi 
bogovom in tajen; ponoči ob luni, ljudje so prihajali z 
baklami, videli so zvezde, če so pa padli so pa zagledali 
vse zvizde v luži, vse kamne pod katere so se 
spotaknili; nič jebenti boga, nič čvekanja, saj je stvar 
taina in je pač potrebno potrpeti. Gost je pa prihajal iz 
Val-ba-dona, in je istrian in je prinesel v mehu vino 
kvinton (v-on = železno vino – danes beton pa ne 
kamen). Kvinton pa rase v močvari in rabi peči 
pokaterih se vzpenja in mu dajejo toploto, zato pa 
izžareva njegova kapca, ki je vsa višnjevo - škrlatno 
modra vso pamet. Moč pa ponujajo biki in njeh sinovi   
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voli, predvsem tisti z gornje (goveje) strani, na kateri 
so kosti, zadaj pa psa volčaka.  

Gosta – sela so posadili na konec mize, kjer je bil zadaj 
☤ in v ozadju urh jam z wužco pa z roram (za gledat 
u zvezde pa wuno pa na 7 zvezd, pred seboj je pa imel 
svojega DEDA, ki je imel zadaj svojega prvega sina, ki 
je bil tak kot njegova podoba, izza vsega tega je bil pa 
Triglav – bog bogova, tam zadaj za Bohinam. 
 

Zadaj za tistim, ki je sedel kot i = ┩① je  bil Kostanj 
in v ozadju Stol. On je bil vojvoda, prvi pod bogom, 
ob njem je bil pa kmet Bauer (ki je gradil gradišča in 
katapulte in je bil ii pod bogom Stolom. Oba sta čez 
mizo gledala v dolino, gledala v svoje delo in na svoje 
obzorje, gledala v luno (in sanjala svoje zmage pod 
soncem). 

Na mizi je bil obrnjen proti luni in bil iv ❹ ┓in  iii ❸
┏ in sedel ob gostu in gledal na stol in lahko samo 
sanjal kaj bo delal celoten dan (Sontag), ko se začne 
naslednji teden Mondtag 

Je bil pa sanjač in se je ukvarjal z drobnimi stvarmi 
Prehrano = kašca, ki so same lezle navzdol, imel je 
čez wodo, pa korit, pa molzel vse ostale in stregel z 
vinom DEDa. 

Tisti, ki je bil na iv je bil pa padar, zbiral je rožce pa 
učil otroke, zdravil živino in ljudi, sanjal histerijo 
(zgodovino, bil filozof pa psihiater, norc pa prameter, 
bel pa moder, bil je vse (kar drug niso razumel) pa 
škilil v ☤.  

 

Ob smrti moje stare mame v Preski smo sedeli po 
opravljenih pogrebnih ceremonijah takole: 

1 soba s pečjo = hiši: 

Na vrhu mize je bil Ivan Šušteršič – Mežnar (vi), ki je 
gledala proti vzhodu. 

Na njegovi levi strani moj oče Alojz Jarc (i), nato jaz, 
njegov sin Valentin Jarc, Tinček, Zdravko (ia).......... 

Na nasprotni, desni strani je bil Štefan (tisti, ki ponuja 
vino) (v), za njim pa Kristl (iv), ...... 

Na nasprotni mize obnjen proti vzhodu je pa sedel 
Janez Jenko, t'č, kos, ☠, ii (tisti, ki kosi zadnji in seka 
vse druge v noge (Volčak, p's, ,....), on je na koncu 
»vsi ostali« in prepeva pesmice (hvalo, slavo bogu 
na višavah). 

2, soba = kamri so bili pa vsi sorodniki ženskega spola 
in njih sorodniki tete, ujci, sestrične, bratranci, ... 
Ko je umrla moja stara mama /Marjana Jenko 
*5.12.1861           <19.2.1952/ je še vedno pel kos 
svojo pesem (zahvalnice in Ave Marijo), stregla sta 
pa vsej tej golazni moj stric Jože in njegova žena 
Mara, oba Jarca (z drugimi pomočniki, svojimi 
sorodniki). Leta 1952 je še vedno veljal koseški red, 
red hermanov, tako kot pred skoraj 2200 leti. Vsi so 

bili sorodniki ♈  ♉♊♋  ♌♍♎♏♐, vsi od i, ii, iii, 
iv, v, samo na začetku mize je sedel vi. Ni bilo nobene 
slike kakega cesarja ali kralja, ne vojvoda, samo 
Regina je sama sedela v kamri z drugimi ženskim 
zborom, ki je pel hvalnice (tudi njej).  

Ku  torek  ♉-tor = vrata skozi pride vol = trdnjava 
= turn    je ščip ob 11.00 ☽. 

 

180414 

 

Sojenice = rodnice, ki stojijo ob strani ob porodu, ta se 
pa dogaja ali podnevi ob soncu v katerikoli uri ali 
ponoči ob luni, ali od 00.00 AM ☾do  12 AM ☹   00 
PM ☺                      

☻☼☽    ☾☹☺☻☼☽ ko sonce spi in luna bedi   prek 6 
PM ko se sonce zbudi ali 00.00 PM     ali ,  

 

V letu (leto je let tiča (Aquila = Jožefovega tiča, nato 
Štefanovega tiča, nato Silvester SW (od juga proti 
zahodu). 

Potem pride Mare z jezuščkom, ki gleda proti vzhodu, 
potem je novega leta dan, ko sije Svetina in Vida Mare, 
zvečer pa pride ☹ in MARA z jezuščkom, ki gleda proti 
zahodu (6 PM) nato pride ☻ (9PM) nato ☽11PM in 
zasvetijo bakle pa polnoč-nica s farjem, ki vsem zaželi 
vsem srečno leto = pride Srečko = Froelich, potem pa 
pot domov, ko je že novo leto, pa še ni dan in se rabi 
bakle, potem se pa pride domov in se zbere vsa 
družina ob svečah, moli se »te deum« in prime 
kadilnico v kateri je sveta smola (jantar = vrata v 
januar) = sveti duh. Gospodar je bil Vidic, ta je vzel 
»žehtar« = Selcher s soljo in »šavjem« = Schaubar 
= vidljiv = pest vejic z jagodami tise, brinja in češmina, 
ter »požegnal« vse živali in ljudi v hiši (lubarici) in 
hlevu (trnu – ogradu). Vidic (Videc) je pa imel ženo 
Vido (lepo Vido) = Lipo zadaj za svojim kamnom (ki še 
ni imel luknje v katero so zabili babico in na njej klepali 
kose (smrtno orodje na pauerskih puntih). Potem je 
pa cela družina ponovno te-deom (očenaš) in rožni 
venec od vseh jagod do križa in pričakala vzhajaj-oče 
sonce (O) = /zadaj ☤/ = cappella = cosa nostra = 
kos  (tudi KOS = kontraobveščevalna služba = OZNA 
in Vinko Šlibar, tisti Tovariš z okraja, s katerim smo 
skupaj švercali kamenče in saharin nekoč na vogalu 
ceste v Ribno in ceste v Lesce, t.j. smer Triglav ) = 
m'ž'k na Triglav = kurc, kurs, zahajoče sonce in še 
pozneje, ko je bila že tema ☽, okoli 10 PM (u pizdu 
materino = zahajajoča MARA z zahajajočim jezus 

ščkom [danes je tam parkirišče, ◬ 14° 6'53.60"V / 
46°22'5.74"S / 504 m – ves dan in že vsaj 10 let].  

◬, gospodar Bišč, drugi sin selskeda Svetina, naseljen 
l. 1050. Pangerc = sv, Pankracij z palmovo vejico = 
Mirt, Mirč, Mirko, ima zadaj pot (švic), svojo Lipo   
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(Lepo Vido), svoj Vidik, videc, pošto na  
◬46.22.58,96N/14.11.34,17E/839,20//DEZELA 
JSD-SLIKE\Zagorice - Danej - 509,2 - 
IMG_0241b.jpg /danes/ 

grobišča (groble) pri fari sv. Martina pod skalo, 
kjer domuje lintvern. 

Vidik, Pošta, Postaja = Klaustra, Clastra, Klavže, ob 
njem pa tudi »Villa rustica« in to že pred obdobjem, 
ko se je pojavilo železo. To so bili Miklavži, Mekalusi, 
ki so mene skubli na poti na Kozjak, kozjak je pa imel 
svojega ovna ♈, 

Winrich - Wodja ♈ je pa prišel od tam pod 
Cresom ......Kranjica in kjer so bili vsi v eni hiši 
in zadaj za lintvernom, bil je Dietrich (Witrich 
= klučar, ki je imel kluče pod Stolom, pod 
Pečikurcem, Winrich, ki je pobiral dobičke ( 
obresti od dohodkov, je danes bankir, Benč, s -
svojo klopjo /«mi trije« pa sedeli na klopi pred 
cerkvijo Sv. Petrom (na Gori pa čvekali/. 

S svojo com rake te 

 

http://dar-
radovljica.si/StariCasopisi/Kamna%20Gorica%20v
%20starih%20%C4%8Dasopisih.pdf 
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Želeče      Straža na (želeškem) kresu, valjati se po 
travi, biti obtolčen,       DEZELA JSD-SLIKE\DA2-
31a.jpg 

Straža nad Želečami l 1959.  

Vaščani Berc  Drago, Mirko, Ludvik, Joža 

Kozobrin  veter, burja 2/8 

Brina  

 

Smreka      Smrekar  (nad Vodicami)     Tisti Herman 
iz Preske  na vzhodnem voglu = fogel = tič Joža 24.12., 
ki ga leta 1336 ni več in nato postane tod farouž, danes 
šola, je pa bil Primus, žebral je molitvice, imel dvor 
(dvojno kmetijo). Če bi doživel delitev dvora na vii, bi 
bil isto kot pa vii v Hlebcah. 

Dr. Ivan Hribar – Ljubljanski zupan,     smrt 
Hribarjev     Smrekarjev    v drugi svetovni vojni. 

 

Brin M (-a …) rastlinstvo, botanika der Wacholder 
(navadni Gemeiner/Heide- Wacholder, pritlikavi 
Zwerg-Wacholder, rdečeplodni Rotfrüchtiger 
Wacholder , sibirski Zwerg-Wacholder); smrdljivi ~ 
der Sadebaum /Schattenbaum = drevo v senci = 
odsojni strani brega/; virginski ~ Virginischer /deviški/ 

Wacholder/ Virginische Zeder 

Moško pritljivo drevo = grm, ki ima črne jagode 

 

Tisa Ž (-e …) rastlinstvo, botanika die Eibe; neprava 
~a rastlinstvo, botanika die Kopfeibe.  

Die Europäische Eibe (Taxus baccata), auch 
Gemeine Eibe oder nur Eibe genannt, früher auch 
Bogenbaum, Eue, Eve, Ibe, If, Ifen, 

Drevo za loke,  trd in prožen les,    božje drevce, na 5 
vejic – tri v ravnini, eno spredaj, zadaj pa še eno. Ima 
rdeče jagode, prijetno diši in so ga uporabljali za 
glasbila (Schall....) 

 

⧺ (-a …) der Sauerdorn, die Berberitze Berberitze 
(Berberis vulgaris) auch Sauerdorn, Essigbeere. 
Ima rdeče jagode Echte Berberitze genannt, 

 

Vse tri rastline imajo vejice in plodove kisle, strupene, 
uporabljajo se v zdravilstvu, tisti, ki jih uporablja, pri-
pravlja kot zdravilo je Zdravko, Valentin. Če jih 
uporablja za »podkuriti« je ali žebovc – Primus ali 
zdravilec = zdravko (ki nabira rastline za lečenje živali 
in živine. Žehtar soli in teh rastlin so pa »dišave« in 
»žegnana voda« s katerim se poškropi ljudi in živali 
potem, ko se pride domov od »vasovanja« po 
polnočnici. 

Usode tistih, ki sede v mizi s 6 kamni s kapelo na 
vzhodu (Zeiss = objektiv na mojem fotoaparatu) in 
Triglavom na vzhodu (Krvava zarja po drugi svetovni 
vojni), z vinom na jugu (kvintonom v Kvarnerju, kjer 
smo izgubili vse ozemlje od Mošeničke Drage in do 
Drage pod Krkavškim kamnom) in Stolom na Severu 
Norden, Norik, Koroška in naši M'ški, ki so nekoč stali 
na Visokih Turah nad Pastercami in pod Velikim 
Venetom (Grossvenediger), kjer so bili še pred 1. 
svetovno vojno naši bizjaki, pesjaki, volčjaki, ki so 
grizli ovce v noge. 

 

Jamarski vrh 944          Snežnik  

 

Jamarski vrh = Aleksander Veliki =  

Valbadon kvinton = Sv. Peter     Polče        Resnica     
Mošnje     K'plenk. 

 

 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej%20-%20509,2%20-%20IMG_0241b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Zagorice%20-%20Danej%20-%20509,2%20-%20IMG_0241b.jpg
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180416 

 

Kjer se osel vala tam dlako pusti. 

Pastir ima svoj prt (vrt, svojo hišo, svojo goričko, svoj 
»peku« svoj znak primusa ♈,kma wuč  pa  ; 

je drugi ⧺ in zapusti zvoj znak Vosu ￦, ki riga, kovače 
pa serje drek na svoj vej ㏛, poj pa veja ozeleni, je pa 
maj, pa cajt za pišuko ㍶, po kater ga spoznajo kot 
vosla, ki riga (Gottesschall). 

svoj znak ⧻, ki ga zapusti Volčjak Σ, ki naredi wužco 
na drevo, ta pa smrdi 'n cajt ㍶, poj pa use premine, pa 
pride 11.11 je pa Mart'n, pa spet nardi svojo wužco ㍶
. 

Tako se povsod, kjer nekdo pusti svoje gnezdo na 
visoki pošti, ostane tam njegova dlaka, oslovska tlaka, 
po kateriga lahko zavohate, pa sam 'n cajt, poj pa vse 
premine.  Kjer se »vala« DED zapusti svoj znak »bog 
vseh bogova«, ki ima pod sabo »BABO«, ta pa svoja 
dva sinova: i sin, ki je Veliki kurc in ii sin, ki je Mali 
kurc. (na K'plenk je i Gradiše, ii Hom, vsak ima svoj  
»kuga«, ta druj, .... 

 

v »trn« in od tam na Ježo in nato v smeri 
Skladarjevca na Jelovici. Baba – Babo (Skledarjevec) 
– Babji zob. 

DED = S, ◬ 46°19'42.45"S / 14° 4'51.46"V/ 1142m 

 

ki je naredil /vel-ik-o wužo« in se usral na Gradiše, ki 
ima pod sabo jamo »Babji zob« pa ...... 

ki je naredil /malo wužo nad katero stoji BABA in 
se usral na Hom, ki ima pod sabo svojga Primašča 
pa Brsa pa Obvaka 

Kje je pa potem Peku, pa pekliti, pa grizti pečenko in 
piti win???pa se valjati po travi po Dolu, pa biti 
nedolžen kot kristus, pa gledati proti zahodu s 
kristusom na svoji desni roki, ...... 

Na vsa vprašanja mora odgovarjati Klesar = mož z 
jeklenim »majzelnam« = kamnar, kamnosek in je bil 
nekoč tam, ki je bil potem Burja, ki gleda na vse strani 
boga, ki je bil prej Vršan (in imel veliki rog, kres in 
možnarje) in še prej Pangerc (Pankracij) doma na Selu 
pri Bledu (in imel mali rog = pišuko pa palmo). 

DED = Otzi = imel ogenj, ki je segal do Blejske straže, 
do Jamarskega vrha in do Wuž = Wutsch =  pa do 
vseh kresov na obrobju dežela Kranjske, kjer so imeli 
Korošci (Karantani, Norici = norci svoja kladiva in se 
je slišalo kovanje (tuk-tok-tok-0) po celi Dolini, kjer so 
bile fužine (fugine = špranje deklet ♂, ki so se valale 
po Dolu. Fantje pa svoje pečikurce ♂ našpičene na 
majzelne za klesanje kamnov (peči) s katerimi so 
potem izdelovali kapele in cerkve od temeljev pa do 
menze pa tabernakelnov.  

In za vse to je bil zadolžen Skledar s svojo wušco ♋, 
ušco ♌.kje mu svol st'denc spoda pod 
kapelo, kjer je Hemma takovava gnar, cekine 
= žito »pira« »ema«, »ajda« = heide, ko so pa to 
poželi, so pa imeli svoj »pir« = rajanje, še preden je 
prišel »krompir« = gomolji.  

Za Cres je bil pa »zatolčen« Mešišnek, kje poskrbu d' 
so ovce popasle v's Vrh (Urh, Kopane, imel je pod 
sabo Supana, ki je stal zadaj nad njegovim kamnom, 
bil tako vii na vasi (ki je bila X) in bi moral imeti mlin 
(biti Malner), je bil pa kozji pastir in Wučež in imel 
svoje jaslice. Tako se je posušil Skledarjev studenc in 
njegov žleb s latuco, sej ni bvo vode tolk, d'b se jo dal 
prescat (presijati žito sv. Heme = vejati, z vetrom 
presijati na reti). 

Kmetije: 

i Skledar   Zuzek – petelin cucuk = Štajf v Zagoricah, 
Pangerc Franc prej Kokal, ki je vozil babe na Otok, ker 
niso imele otrok, ker bohinci s svojim Mekvaužem pa 
otepovci niso nič zorali s svojim drevesom (ps – 
volčak). 

ii Pust        babe pust =  osel na grebenu, kozel, kosel, 
ki je rigal kovance in sral drek, pa ni imel toliko 
(wode), da bi lahko zalil svojo vodo (zabil = zakoval 
(zabil, zapil), je imel spodaj svojo lastno wodo pod 
P'konam. 

iii Bekon Pekon  iii   pečen koštrun, ovčji  Pastir na 
Pečani = Hribčevi planini    Hribar v Zagoricah, pod 
njim se je nato naselil Pikon, ki je žagal drva, ki je imel 
svojega brata poročenega z Fani Jarc, ta pa gostilno na 
sv. Katarini na Homu, (moja teta). 

iv Verschan Burja   /na Zakraju od tam na Gradišče pa 
na Pošto/ goveji pastir na Vršani     Danej (goveja 
planina)  še prej Vidic pod Vrhom Zagoric = Kovač = 
Svetina = Bišč l .1060. sv. Daniel s Palmo = Wessel, 
Hribar zadaj za ruševino Vidica in sosed Blaža 
Kumerdeja (Daj tja, kjer si vzel = na Vršani, kjer si 
imel kres),  

v Messesak, M'šišnek, tudi zupan z Zagoricah, ki je 
imel Lepo Vido = Lipo in lintverna, pa tudi Mešišnek 
v Mošnah, Dvornik = dve kmetiji, Bogataj, Metzger = 
klavec prašičev = Korošec, Gostilničar »Pod 
Klancem« Podvinom, Steinmetz na Črnivcu, Bogataj, 
ki ima trgovino s klobuki, Anžečman (kamnar) na 
Mlaki pod Doberčo.... 

Nekoč vsekan žleb  (Sak = pot v pečini in verjetno 
bosonogi železarji, ki so plezali navzgor kot mački = 
risi navzgor do svoje (železarske) veterne peči, ki jo je 
vahtal Skledar, ki je imel svojo dolino, Ponev, Vatuco, 
na njen pa svoje Njivce  prekopane s kopco, že pred 
davnimi časi pc = pred cajtam, preden so Kozli postali 
koštruni (v rimski dobi), preden je spodaj nastalo 
Gradišče, znal so topit rudo (bakreno) in jo zamenja  
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vali tja dol okoli Mare nostro, kjer jim je zamorc 
izvabil Lepo Vido (vedo = znanje, kako priti do 
zev'nka s kapusom, repo pa peso, to predelat v 
krvavice, prasce pa nasolit v slanici in nato posušiti na 
zraku), poznali so ogenj za požiganje gozdov, jih 
prekopati, porabiti oglje in drek pa kako se dela iz 
dreka hrano (terra preta) in kopati poti v kamen. Bilo 
je to za cajta, ko so prišli judje po Savi – Zali gor do 
močvirja, od tam so pa prenesli svojo wadjo 
štuporamo do Sete Cura na Mare nostro, na Sete Cura 
(Himmelsscheibe) je čarovnik delou cajt, kdaj bo ta 
prau cajt (pc) ko se na Watuc pohne vode pojav ta 
pravih 7 zvezd zadej za wuno) takrat so pa zakril svoje 
kresove. Toj bvo že prej pr'dn je Baba ozeleneva, pa k 
Boh še ni mu brade, tko k't jo ma dons. 

 

184017 

 

Mekvauž, Mošenac, Mežakla, Vreče = žakli = Sack =  
Lipe & Lipanca pa Kot pa Žvan, Andrej pa pan pa 
gospod, pa Krivina, pa Krivica,     pa Martin pa Krpin 
(krpan) & Lepa pa Schoene ' Ušen = v kotu očesa, ... 

Mekvauž = Messesack = Messesag = MQ = Marquin 
= Marthin = marc je crknil = je čas za barantanje, ... 

Miklavž = zbor na mlinu = tudi na žagi (kjer se žaga 
babo). Potem pa mir pa Martin,.... 

Jamarski vrh 911,2 

 

 

v Messesak, M'šišnek, Mežakla,  

Žakel za rudo 

Žakel za žito 

Knap = rudar = M'ž'k ,  

Drevo & M'ž'k & Vreča =Kmet Bauer 

Gozd Kot Vreča  

Planina + ovce pastir ' Vreča 

Sack   prihodki, donosnost, donos,  

Messesack = mežnarjevi dohodki 

Dohodki od žita  davek na žito =  

 

Rudar 6     in    plug  

 

Fužina + ruda + oglje + ogenj = fužina = K'plenk  

Fužina + žito + živina = Oplenk = M'kvauž (kopita pa 
noge  + nošnja + roge + meh (svinjski za vino   in 
železo    

= tlaka Za gospoda 

Mayer  

Mešišnek = Messesack.  

Moje zadeve = moji prihodki = gospod Andrej   = 
panj = čebele in štor    = sag, krona, kozel   drevo  
Koren= kopita ali krempli  Sach      Sack Vreča = 
mošnja  + jajca = kovanci, zlatniki  , ki jih kuje 
kovač, sliko da pan, cifro pa ban (boh) 

Ban je pot = gospod, te so pa od pastirja, pa ne od 
osla, pa ne od volčjaka      v Messesak, M'šišnek 

Wolke Oblak striženje ovac = ovca ali Koštrun, Beca 
rabiš Berca, dobiš pa koštruna in ovco. Volne pa 
odnese oblak, tako kot ves drek, kot, scanje, odpadke, 
zato pa ima vejo, na katero lahko gre s rat (sir delat),  

Mošnje so moj sack, moj sach, moja jajca, moj denar, 
nimam pa svojega gospoda, ki bi mi dal svojo glavo. 

 

180418 

 

Draga (dolina) – Kamen (grad-išče) = Grozel = Gracel 
(gradič) v katerem ima svoj Stan Dragon = lipov boh 
= lintvern, ki dela jame, kjer domujejo m'žk' = knapi (c 
ni pi = Knap = rudar = M'ž'k = kapa pi = capa pi = Υ
Π =㍶ (ki ima pa  svoj gradec pred kamnom, svoj 
gradič = Knapov Grad gor v steni). Tor (danes se mu 
reče Vratni rob) je bog Torek, prstanec = žig = Dragon 
= današnji Grozel = ki ima pa svojo Zagorico na =  

◬14° 6'50.53"V/ 46°22'13.90"S/512,20 =  Auritz, 
Zagorica, Videc 512,20 
 

𓃞𓃲𓅁 = merkač kozel jastreb = ♈…do ♑ ko 
zajoka mladi 𓅁  ali se izvali  piščanec … je 9 ali 5 
mesecev. To je čas, ko pastir maha s svojo palico in tolče 
Krželne, ali tolče na Brdu v Piranu, v Kremu v Bohinju, 
na Brdu v Kranjici, pa na Vidiku na Gorici pri Zagoricah 
in na Kopanu na K'plenko. Tolče s svojo palico po 
»račjem jajcu« medtem ko so se fantje s puncami  (punc, 
klinc je balot, ki se vali po travi, dokler ne najde svoje 
luknje). 

In knapi iz Frankovskega in Saške, ki govore (še 
nekateri Deutsch in imajo nemška imena in preimke),  

V gozdu je pa jelka = smreka = brina = rastlina v watuc 
soli s katero se požegna (pošprica) umrlega na njegovi 
zadnji poti, spodaj pa solzna dolina- (val del sol [dolina 
soli]) v kateri je selo (Dražgoše) se začne pri Vratih = 
Tor = kapela na poti na Jelovico [jê  lovec  ica =  jê  ♐
Λ, nekdanja jelka, prt je jelkov prt = 
Gozd, Goša.... 

 in konča pri kamnu = rigelcu, kjer je zariglana ta 
solzna dolina na vrhu, kjer takalajo svinke = odojke – 
dojenčke, prasce, ki še niso rezan, pa do tedaj še niso 
Bekoni Pikoni; spoda je pa Kamna Gorica, pa Vreče, 
pa.....Mošne pa Sv. Andrej, pa Shizma od razkola 
navajajo leto 1054, ko sta papež Leon IX. in 
patriarh Mihael I. izobčila drug drugega in    ko se 
cerkev sv. Andreja prvič omenjena leta 1154, ko   
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je oglejski patriarh Peregrin I. daroval patronat v 
Mošnjah Ortenburžanom.     

 Je peč [kjer se peče bekona = jarca brez jajc = Kapela 
nad njo pa peč (ogenj) in veter, in kamen =  
Od Kresa do Razdrte peči, ko zajoka mladi jastreb = 9 
mesecev, ki ga obvladuje kozel = kosel, kosec, ki kosi s koso 
travo z desne proti levi.  

ß¤×žž¤××¸¨≈ 

 

od Teta + Omča (Očim) od slavljenca Andreja, 
obsojen na smrt, ki jo mora izvršiti ♌ na Πpod 
katerim teče Zala. 

Obsodbe na Gorički nad #slavljencem#, kjer je veljala 
»resnica«: ali mošnja, ali jajca, ali glava tiča!  

https://www.sensa.si/za-navdih/staroverstvo-je-bilo-
zivo-se-vse-do-1-svetovne-vojne-bilo-je-strogo-tajno-
saj-ga-je-katoliska-cerkev-preganjala/. 
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Potem so pa prišli »Judje« 

Pa krstili (†), bili so franki (prijazni, galantni, lepi in 
pobožni), imeli so svoje konje (šimelne in vrance),  
železne srajce in oklepe, loke in sulice, meče in bodala, 
štrike in zanke, blato in mast, svojo srečo (polakirano 
-lackieren lakirati; jemandem eine ~ eno pripeljati 
(komu), klofniti koga (Lack)  in nesrečo (Not = Not, 
die, (-, Nöte) (Armut, Knappheit, Elend) stiska, in der 
~ v stiski; (Gefahr) sila; (dringende Notwendigkeit) 
nuja; ohne ~ brez potrebe; mit knapper ~ komaj, 
komajda; zur ~ za silo; keine ~: damit hat es keine ~ 
nič se ne mudi; seine (liebe) ~ haben mit imeti težave 
z; ~ leiden trpeti pomanjkanje; wenn ~ am Mann ist če 
je sila; ~ kennt kein Gebot/~ bricht Eisen sila kola 
lomi; aus der ~ eine Tugend machen izkoristiti 
zadrego za pametno rešitev. 

Ti »judje« so bili ljudje, ki so »krstili« ves »Folk« in 
so bili »Wouk«, ki je grizel svoje ovce za zadnje noge. 
Nekdanji »lipeti« - ljudje izpod lipe, so morali dajati 
frankovsko tlako = vsak deseti snop na njivici, 
»franki« je pa moral sam odnesti svoj delež = 1/10. 

Ko so pa prišli »judje«  ob »Quirinov most« loco  ◎
〰 in tja zapili svoje »rinčke« so pa »barantali«  za 1/20 
vrednosti, t.j. bila »RESNICA« je realna vrednost, 
sporazum med tistim, ki daje in drugim, ki sprejema! 

Resnica je znašala toliko, kot je bilo prstov na eni roki 
= »narok« = toliko je bilo rokov = terminov.  

 

Na in del te resnice je bila tudi tista resnica, ki so jo 
»zabili« v glavo prebivalcev »Caporreto« = kozji otok 
ob mesto    loco  ◎〰  »Capodistria« ob reki   〰    

Risano (Rižana)  kjer je imel 〠 svoje kremplje ♔ in 

njegov zbiratelj  patriarh ♗ (žig) in so dosegli vrečo = 

vršo sporazumov  (razumov in nerazumov) v okviru 

»jus carolingi« = »iustitia carolingi«  /Specula 
principum carolingi e l'immagine di Costantino 
Sommario: L'Ideologia politica carolingia tra VI e 
IX secolo ▭ Costantino:/ 

v cajtu ~ 800. In to prikazuje cerkev v Rižani in njene 

poslikave http://www.istria-culture.com/si/cerkev-sv-

trojice-v-hrastovlju-i13 

 

500 let pozneje pa spet en tak »vreča«, ki je »veča«, ki 

jo ima zopet vodi »woča« tega sranja.         

La batalla de Caporetto, también conocida como 

batalla de Kobarid, duodécima batalla del Isonzo o 

batalla de Karfreit por los Imperios Centrales, tuvo 

lugar      Lugar je logar, tisti lovec, ki je pristojen za 

gozdove = goše in vodi knjige in odide ~ leta 1500. iz 

»Zagorica pri Bledu« v Kočevje = Gottschee. 

»Shizme« je bilo neskončno veliko, tako kot tudi 
»vreč« v katere so jih vanje strpali, nas pa zanimajo 
predvsem tiste, ki so jih strpali v Je lovec a =       αβ
γ      αβγ   ☤♈☡♐ i 

 

Je     Emoji - also called, emoticons or smiley faces.  

pilia       Znaki komunikacijski     simboli    Smileys 
& People 

L.~ 800. = Franki = nasmehi = froelich = 

v 15. stoletju kot okostjaki v Rižani in v sv. Trojici v 
Hrastovlju = »groza« & smrt. 

Na robu Istre = Capo di Istria 

Judje in njih mišljenje, razmišljanje. 

Judji so uporabljali roko in termine (tako časovne kot 
tudi realne spoznave. Jaz ti dam toliko, zahtevam pa 
toliko, to v deležih, ki imajo določeno težo in določene 
rizike. Na termin, v katerem ti dam posojilo, ki je od 
danes dogovorenega roka je 4 + 1 prstov, prvo je 
vrednost, ki jo pričakujem, 1 je riziko, tveganje, da ga 
ne bom nikoli več dobil = 5 prstov ene roke = »na rok« 
= termin plačila. Ta je bil pa običajno na eno leto, ko 
so prodajali = barantali za tisto, kar so v enem letu 
pridelali (ovce, koštrune, vole, junce, prasce in svinje, 
... žito in tisto, kar so nabrali (v vrečo, ki jo je nosil 
»osu« ali »kon«, če je pa nosil vrečo človek, je bil pa 
on »osu«, kje to prenašal, na določeni razdalji, na 
primer mile pedes = »noga« = »B«, ali mile »roka« = 
termin »D«  

DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki egipcanski.jpg. 

Če pa dolžnik ni vrnil kar je bilo »zvrnjeno«, ga je pa 
(investitor) potegnil za »dolgo roko« »Ah«, in tako so 
nastali »penali« = »dva peresa«, kar je pomenilo 
dvojno plačilo = dvojne bresti.  

https://www.sensa.si/za-navdih/staroverstvo-je-bilo-zivo-se-vse-do-1-svetovne-vojne-bilo-je-strogo-tajno-saj-ga-je-katoliska-cerkev-preganjala/
https://www.sensa.si/za-navdih/staroverstvo-je-bilo-zivo-se-vse-do-1-svetovne-vojne-bilo-je-strogo-tajno-saj-ga-je-katoliska-cerkev-preganjala/
https://www.sensa.si/za-navdih/staroverstvo-je-bilo-zivo-se-vse-do-1-svetovne-vojne-bilo-je-strogo-tajno-saj-ga-je-katoliska-cerkev-preganjala/
http://www.istria-culture.com/si/cerkev-sv-trojice-v-hrastovlju-i13
http://www.istria-culture.com/si/cerkev-sv-trojice-v-hrastovlju-i13
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/12-Znaki%20egipcanski.jpg
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Če je bila ena roka današnjih 5 %, je bilo dvojno 
plačilo = penali 10 % = 1/10. 

Ker pa niso poznali = 0 je pa to pomenilo to 9 deležev 
+ 1 delež = celo sumo. Tako so zlivali tudi bron v 
razmerju 1 + 9 = cel ingot = 1 deležev kositra in 9 
deležev bakra = 1 tovor, ki ga je nosil »osel« = človek 
= 1 tovor = tovar (masa okoli današnjih 32 kg), masa, 
ki je pa to prejel je bil pa »masa« = »gospod«. Masa 
kruhov je pa hlebec = pa pan = panj čebel«, ki ga je 
nosil »m'ž'k« = »medjed«, medjed je pa svojo slast 
plačal z pikanjem čebel, ki so ga pikale in to prav tako 
kot so čebele pičile trota, ko je opravil svojo dolžnost, 
in je tam padel navzdol v svojo smrt ☠, tako kot je 
moral medjed prenašati pikanje čebel. Tako so se pa 
rodili orli in jastrebi, voli in junci, ovni in kozorogi, ki 
so morali prenašati pike svojih jezičnih bab. 

Tako smo prišli od Imhotepa pred 4700 leti do mojega 
prijatla = kompanjona Francelna, ki je lani umrl (pa ne 
od babjih pikov, te so mu raje postavile spomenik in ga 
naredile za »častnega občana«, pa mu pripele kolajno 
 .(٭▼℟

 

Potem so pa prišli Franki, so pa zahtevali davek na sol 
pa na vse pridelke, pa njih davek na krst, .. 

Potem so pa prišli Madjari pa Hrvati, pa Sorbi izza 
Tater, pa so uvedli prisilo z omčo pod vratom, pa plačaj 
ali pa boš črknil. 

Potem so pa prišli tisti, ki so zasledili Franke izza svojih 
Noriških pozicij tam na visokem severu (Normani) pa 
njih shisa. 

Potem pa ------- 

Potem je pa prišla današnja oblast, pa njene dajatve kar 
vse čez vse počez 22 % poleg tega pa še za vsako vejo 
kaj posebnega. In nadgradnjo pri »vsi skupaj«.  

 

Tako je bil nekdanji K'plenk, bil prejšnji Skupek = 
ansambel = vreča vseh tistih v vasi, ki se je vlekla od 
Novega leta pa vse do drugega leta, od boga pa do boga, 
Od Vale do Mons, od Sklede do Vrha in nekoč 
prenehala in je ostal samo princ, je Pust-na šema, ki so 
jo pokopali kot Babo, ki so jo prežagali, pa je izgubila 
svojo veljavo in naredili prvo pa ta drugo vas, obe pa 
bili vredni v samo za 4 kmetije. 

»Prva vas« se je nato razvila kot  Princ = Noč V (korito) 
M'ž'k od Kopana navzdol pa do korita pa kot »Logar = 
Lovec =  + kapela + Kopane navdol  {V do korita pod 
xxxx (boh v), sin I. iv xxxxx, xxxx  iii,    xxxx ii do 
Skledar i nad svojo skledo = golido (Goli Dou) in 
svojim vrhom »na Kopano«. 

»Guna vas An Ž'k ('n žvak) = udarec s kladivom = Λ4 
= fužina » ∕†+† + = ‡« s svojim koritom (od korita 
navzdol kot Primus + Brs + Oblak). 

Tako je prišel Oplenk (oropani) ponovno do X. 

To naj bi se zgodilo l. 1314 in v 7 letih pozneje, ko naj 
bi tod ostal samo en »osel«, priselil se je pa njegov 
jahač ♐ = ♐ (princ) = logar in Roschitz - Rožič, 
prebivalci so pa morali prilagoditi svoje dejavnosti 
novim pogojem. 

 

Karfreit =Veliki petek = strogi post : pust + babe pust 

= žaganje Babe in njen pokop. Od pusta do Velikega 

petka je pa post = 6x7 dni. 

 

Fužina + ruda + oglje + ogenj = fužina = K'plenk  

Fužina + žito + živina = Oplenk = M'kvauž (kopita pa 
noge  + nošnja + roge + mošna = meh (svinjski za vino   
in železo  (barigla)          = tlaka Za gospoda 2 barigli, 
za sebe pa putrih   =  4 merc = 0.7 l x 4. 

V Bovcu v nasprotni dolini je pa takrat tudi njih 
Karfeitag, ki slavijo še iste bogove. 

 

Oslov s kopiti je bilo veliko, a tudi različno velikih, in 
tudi z različnimi prti, pa različnim znanjem in vero in 
tudi različno integriteto = vreče. Vedeli so pa tudi to, da 
je kroženje zaključiti in ugotoviti entropijo = razliko 
med začetnim in končnem stanjem. 

 

Jaz sem se pa srečal z »judom« iz Aleksandrije, ki je bil 
Kopt in postal moj »prvi boter« moje »rasvetljave«. 
Kopti so bili pa prvi staroverci krščanske vere in njih 
prve »ločine« s svojimi naselbinami v »haile selassie«   
sveta mestna vas Ejersa Goro, Etiopija.    Dr. Ahmed 
Helmi Helal. Kakšno vlogo so imeli Etiopci v 
Konstantinoplu  (ki jih je bilo več, eden je v Kopru, pa 
navzgor dvignjene roke, pa kake so 〰! Normani     
Sicilija      Filip I.   der Glanzvolle   pavilion der Lueste    
Filip I.      Sv. Peter nad Andrejem. 

Shisma   Wiliem II.    Katedrala von Monreale    (mond 
real) luč realnosti = resničnosti    kralj      Moja 
resničnost     https://www.arte.tv/de/videos/078727-
072-A/stadt-land-kunst/ 

 

Na nasprotni strani »gospoda« pa stoji obtoženec 
(Krjavel = ∽). 

Krjavel ma pa svoj kavel, zato je kr jan'sk pa javen, 
gleda skozi {} v balkone B – Lepe Brede in ji ploza [] 
na dušo (Heilige Geist) s svojimi ¾ notami 
(zapiskami), narejenimi s risanjem (rezanjem) in 
ricanjem (plozanjem). 

Kdo komu pomoli fige : Vsak da tist, k'r ma! 

Znake si pa sami izberte pa naklofajte!   Pa ne pozabte, 
pa je v soseščin Urh in Zlavko Avsenek! 

 

  

https://www.arte.tv/de/videos/078727-072-A/stadt-land-kunst/
https://www.arte.tv/de/videos/078727-072-A/stadt-land-kunst/
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Mi pa nazaj na: 

Kačenosec = žleb + šalca = {} = kašca  

DEZELA JSD-SLIKE\63ANDREJEVI-mez, ki so 
dejansko za 90ani - VRATA-b (2)-aaaa2 copy.jpg 

Ob hišnem znaku Andrejevih v Zagoricah je na levem 
robu opazen dvakrat znak (ni interpretiran) kačenosca, 
ki ga interpretiramo kot {}, ki ga običajno najdemo na 
ograjah izžaganega v balkonske deske = dile (dele, 
parte, pare).  

Kašca = Woda ☯ 

Tako opišemo iztok Blatnice v Begunjščico 
(»Dragonjščico« = Drachen, zmaj) kot ♏♐♑♒♓ 
kot iztok iz Mlake, torej B 》 == 》 M –      

V času -500-+150 = patriarhata, ki je imel sedež v Sete 
Cura (Sveti Janez, HJ, ...) je svetil po vseh poteh in 
vodah, tisti, ki teh pravic ni spoštoval, je bil izobčen iz 
»božje milosti«, bil je današnji »Outlaw«, (tako kot 
današnji katalonski predsednik), izgnan iz lastne skup-
nosti, takerega je lahko vsakdo ubil brez sodbe). 

Nasproti Outlaw-u stoji Full Law ali Foollaw (polni ali 
norec)?? 

Na An Gora je bila cappella = pi = dva pokončna 
kamna pokrita s prečnim kamnom, ali »Stonehenge« 
Π. Za današnjo leso se je začel »sveti prt« (parcela), 
kjer so bila prisotna vsa znamenja pod zaščito 
patriarha = otca vseh otcev, ki je imel »božjo moč«. 
Nosilci te moči so bili kosezi, kosci, s svojimi tiči in 
koreninami    s pikelni (sulicami in meči) (ki so 
nepovabljenega »Hosta« = »Geista« = »Gosta« pikali 
tako kot čebela trota, ki je opravil svojo dolžnost = 
opraševanje matice.- 

 

Na »kamnu« je opodobljena cela zgodovina wasi, ki 
je živela v stari veri še po letu 1763 skupaj s parkelni 
in zmaji s svojimi znaki, ki jih večinoma že poznamo. 
Opazimo pa štiri znake }, ki so za 900 obrnjeni  〰 in 
naj bi pomenili kačo, zviro vodo ali pot ali oboje 
skupaj, torej tisto kar spada med »Kamen« in 
»kamenčki«. To je torej znak za »Pekel« = pekliti. 
Pekliti pa izvira iz Pečenje, Peč, ovco ali prasca ali 
pekona, Bekona, pikona, in to naj bil biti navzgor 
obrnjen ogenj, pekel, torej Luciferja. Tega pa niso 
krščeni ljudje izgovorili, morali so biti torej nemi, 
nemci. Torej ne izpolni in ne norec {»saj nisem nor, da 
me kaznovali«}= ｟｠ ㍘ ㏜  boch (pisan s nemim h. 

Torej polnočni bog = Lucifer.=  ٭  polnočni t   =asov 
E =Eule, die, (-, -en) Tierkunde sova; Falter: sovka; 
Tonpfeife: glinena piščalka; eine alte ~ stara coprnica; 
~n nach Athen tragen nositi vodo v morje, t.j. pa tudi 
€ = Euro. Ponoči, podnevi pa Währung = vrednost na 
borzi.   To je pa integracija. 

Danes je pa to znak / ali `ali Θ. 

 

180421 

Integracija je skupek (unija) = Evropska Unija, ki ima 
svojo vrednost na borzi in svoj znak €. To pa določa 
Borza = Baba. Vrednosti zlata = Zlatnikov (tistih, ki 
imajo svoj znak in se določa na cent je 00.xx. 

 

Če je pa denar Dinar = pa  1/100 del para = P = pička, 
pikica na i. = Θ Kolajna,  Pokal. Kokal = Štajf = 
petelin & kura = cura in žleb =. Žleg in šalca = piti in 
biti pijan = pijan in »sveti duh« [Sv. Duh] (n.pr. na 
Kamnitniku pri Skofji Loki). Ta »klobasa« je pa 
integracija, kot so to tudi Vreče in Mirja (britofi) ali 
Banke (za denar), ki imajo svoje Benče = klopi.......Če 
je pa denar Srpski, in je njegov vladar Petar Nemanić 
= pa vreden Ø , torej nič, kar je toliko kot počena pička. 

Če je pa denar Tolar Marije Terezije, je pa vreden 
toliko kot je vredno zlato iz katerega je skovan zlatnik, 
je pa Toler Marije Terezije, ki ga lahko še danes v 
banki zamenjate v njegovo vrednost = resnično 
vrednost = RESNICO. Na Dinarje se pa lahko samo 
še poserješ, koliko so pa danes vredni, pa lahko 
pogledaš pod repom, [to je današnja borza], kjer je 
mošnja z jajci – bikovimi jajci. Te pa lahko dobiš v 
klavnici in iz njih narediš »deli-kat-eso« in dobiš v 
zahvalo priznanje [kolajno] (če so pečena junčeva 
jajca dobra).   Samo Srpski Peter (skala) je že zdavnaj 
zakopan pod plato, tudi II ni več, so pa še 
Karađorđevići nekje v daljnem Londonu (in njih denar 
je vreden kot za »en lon« za en dan) = napitnina. 

Pa smo zopet prišli nazaj do gugalnice pa do roke, ki 
ponuja denar DEZELA JSD-SLIKE\Imeti denar:  
(ss22) 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/Imeti%20denar.jpg
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Potem pa do bančnih, političnih, pravnih, ....kšeftov, s 
katerimi nas molze današnja družba = Unija, pa do 
naše pameti, naše nič vredne pameti, s katero nas 
futrajo naše Univerze. 

 

 

Mi se pa vrnimo k našemu Kamnu, k Andrejevemu 
kamnu, po poskusimo razvozlati tisto, kar nam ta 
sporoča. 

DEZELA JSD-SLIKE\ANDREJEVI-mezani - 
VRATA-b (2)-aaaa2 copy.jpg 

〰 

Resnica je znašala toliko, kot je bilo prstov na eni roki 
= »narok« = toliko je bilo rokov = terminov.  

Resnica je znašala toliko, kot je bilo prstov na eni roki 
= »na en rok« = toliko je bilo rokov = terminov.  

 

V ϕ  ꞵ        Vas z babami (pečkami, pičkami, pikami,  
piki     biki in juncem     lintvernom, ki ima ošpičene 
repe, ti pa kažejo na objekte = predmete = ʘe = z 
ločenimi ločili \ | /    in omejeni s ogradami ()[]{}. 

⌘           Andrejevc – Kamen na njem obroba z 
odrezanimi vogali = koli brez ʘ   

〄々㎰㎱   so 4 »narok«  s prsti, na katerem je 
eden s prstanom (prstaneci) 

√∞∫≈≠       +_x   z operatorji (matematika, logika, ...) 

                              Števila in znaki (abeceda)  za 
videnje, poslušanje, vohanje, lizanje in čutenje 

 

MS UI Gothic  ⌘⌠⌡⎾┏┐⓾(dekan)   ━ ⓰   ┓⓲  

                                            ┏⓾♝☭ß¿>        ☁☥┇♥        
♕      kapela       ￦   丁    Martin         Erklavec 

                                                                       ━ ⓰∫∋
Ⅹ⅙⁑ӡѡпЯpP                        Valentin  Tine Jarc 

                                                                                      ┓
⓲♐♑  〙  〻  ㎥ ﾑ  Ｑ Ａ １    Franc  Gorjak  Marko 
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Resnica-lupinada 

Na samem začetku je bil boh, ta je pa naredil vetrove 
(Winde = vinte [zavoje], finte [izgovore], ... = Venete 
pa vendete (krvno maščevanje, umori in obračanje), 
venete pa tudi če se vam posuši sok življenja. 

Boh jpa poj use to naredu, k'r dons zaznavamo (al pa 
tud ne), poj moj bvo pa douhčas, sje pa zmislu BABO, 
toj pa naredu po svoj last'n podob, pa naredu ta p'ru 
felar: babo je naredu kot svojo zrcalno podobo. Poj pa 
ta felar pregledou b'l podrob'n, jpa ugotovu, 'd' ma ceu 
k'p wuk'n. Č'b biu boh pam't'n, b' ta svoj izdelk zavrgu, 
gaj pa pustu, d'j zažvu po svoje naprej, paj mu 
ustvarjou sinove, ki jih je on rabu, d'b mo delal red, jpa 
baba devova tud tače stvore, kso bl' njej podob'n pa ne 
bogu. 

Boh je pa že prej naredu tud use wode, pa žarke u vse 
smeri, pa vetrove, pa korenine √∛∛∜, pa cvetove pa 
svetove, pa nebesa pa peku (sam luciferja še ni bvo 
'nker, ta jbiu pa 'n tak stvor, kgaj baba na po nardiva, 
č'prou ga boh ni naroču, pa sej useen znajdu na 
negoumo naročjo in to p'r 'n dolin, dol u »solzni 
dolini«) pa gore pa hribe, pa spelou use poglede pa 
vonjave, lizana pa čutenja. Poslužu sej us'h prehodou 
pa sedu, stanou (stojišč pa ležišč, pa sedišč, use to k'r 
je bvo na zem'l, pa pod no, pa nad no, pa kar j bvo u 
nej. Vse to j bvo negou stvarstvo« negou deu, negou 
prt, pa negou vrt. Mi pa gorjanc pa dolanc pa polanc, 
pa tič, pa kače, pa rit pa gobc', uči pa ušesa, ..... ksmo 
use zavohal pa požrl, pa zasral.  

Tkoj č'z sedu prtekva Bistrica, kje bva Koroška, pa sej 
izliva v Koroško Zavo (lepo). Poj pa prtekva iz 
Zelenice Lepa (schoene) kjoj vahtou lipov boh, se poj 
u  Koroško kačo 〰 spustiwa na ◎〰 = »Quirinov 
most« pa po 〰 { »Koroška Zala« navzdou. 

Potem je pa z Begunšce s Kališa prtekva Lepa, 
potem Draga, potem pa Dobruša in se spustile u 
Mlako (mleko na dojkah Babe Begunšce in 
Dobrče), od tam pa v jezero nad (pol)otokom in 
nato navzdol do Zale Save. 

S Kališč◎〰 kačo do mosta pi in pod 
mostom začetek Blatnice, ki teče kot kača
〰 mimo grebena {kjer se loči Y od 
rokava, kamor teče ob poti  <----> v 
blata, drugi krak = woda + (pot = švic) 
pa v Was = Laz = Polče = Blat'nca v 
jez'rce + močvirje pod Babjim potokom od 
tam pa v ......  

Blato Blatnica je poljedelstvo = kopane trt, ve wino, to 
pa daje na mizo tisti, ki to ima! Ponuja pa to tudi 
gospodu (bohu) in selu (bogovemu selu) = potniku (ki 
hodi po poti). Hodi pa ali bos, ali v opankah (ilir)   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
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sandalih (rimljan) ali schuhe (s žeblji in podkvicami) 
ali v škornjih (ostroge), škornji + podkvice = Krpan = 
zakrpani čevlji) - Schuster.  

Reke so Lepa, (Schöne),  Zala Sawa Sava, Bistrica 
Feistritz   Prešeren ( ) [Francl] = Frank = hrib ar,  

Florian (Cveto) Sveto Vid,  Svetovit,   blond, 
rdečeblond   =  Galec    Bogoljub  (Gottlieb) 

 Božji glas,   Gottschallk   Rog  Rožič    

  Radovan   Drago          Frölich  Vesel Wessel, Norc    
(Gottfried)    Palma, Pangerc   Turn pa cerku    

 

Vulkan = Volk = (pes ovčar) & pa njegov kompanjon 
kovač Hefajstos 

Pavel   Peter  ovčar     s palico   pa triaro  papež ali 
metropolit 

Osel je essel    je Wessel   je  Frőlich   Norc + vodno 
kolo   Jarc   Potočnik   Mlinar   Mallner,    

       Sack       Rogač  Papler     Žaga,,,,  

Pekel = [Pastir + palica+ nadzor] + [osel + božji glas + 
varovanje] + ovce + [Volčjak (Vulkan) grizenje, 
usmerjanje - volan ]= kovač = električar]   = Lucifer 
navzgor do Boga  Sv. Petra.  = Kamen & kamenčki. 

»〰Vsak dela tisto, za kar je narjen 〰« 
 

Če se je ohranilo »Resje« vsebuje to tudi 
»Resnico« in rimskodobnega »Rex«-a = Kralja = 
Krala = Kralle [krempelj] (pa tudi Bodeškega, 
Lipniškega, Brjanskega, Begunskega....) pa tudi 
druge Resje (nad Nomnom, nad Javorniškim 
rovtom, ..) in »lintverne«. 

Vtaknite vse te »dings« v Vreče ali barigle ali 
mauhe, košare, vrše,...     pa boste prišli do 
U(nije) in ∩ter v integrale ∫∮in v √∛∜ pa 
dobili vsemogoče zbirke = izbore, merge, potem 
jih pa opremite še z kačami 〰, potem po 
pritisnite na DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki 
egipcanski.jpg   pa se vam bo »posvetilo, 
zabliskalo, zagrmelo, saj se boste znašli za 4700 let 
nazaj pri Imhotepu. Potem pa pritisnite na DEZELA 
JSD-SLIKE\kosi & zvonovi-stereo.mp3 pa se boste 
znažli med »kosi«. Ne bo nobenega čakanja, čaranja, 
čarobnosti, »starih ver«, temveč sama trda realnost, 
n.pr. »Real Madrid« in njegovi milijoni    in 
lumparije,     Univerza in SAZU njih odeje in ideje, 
...... 

 

 

180423. 

 

Kresnica se izvaja na moji gorički. Luknja v kateri bi 
morala priti žara, bo prazna. Ne bo nobenega sela, ki 
bi prinesel vest, pa bo za roko prišla zaroka, za zaroko 
poroka, po poroki pa in bale po-stelja, v kateri bodo 
balinali in nato praznovali pusta, žagali babo in bi 

fantje pili svojo fantovšno, da bi bila ohcet (Hochzeit 
= čas sv. Janeza, ko bi bile še nune nosne, kaj še tista 
dek-le-ta [deka = 0,1  ali 1/12 leta = anga preleta], ki 
so godne (godine in rodne) pa pričakujejo mulce [ki 
papajo travo tako kot paplerji, ki mulijo travo takrat ko 
je potrebno]. Nič ohceti, nič postle, nič sla, da je postla 
prazna, nič roke, po-roke, za-roke, nič papana ko foter 
rata PAPA, mulc pa papa.  

DEZELA JSD-SLIKE\Imeti denar.jpg   Vse bo šlo v 
pečko materino, tja od koder je tudi prišlo, pod kamen, 
pod plato, pa pod prt velik 6 m2 na »porov niu« na 
Bledu, od koder je lep razgled na Gradiše, Blesc, 
Triglav, Hom, Stol in Begunšco pa na sedlo, od koder 
prihaja moj rod (s griča – Hriba sv. Heme). Tam so bili 
klavci (galci, goli koli = golí, Golci, Holci, Cape, 
klobuki, klanci,.....), ki so izdelovali klobase (moj 
Westfalec Victor jim ie rekel »Kelbasa«, mislil je pa 
na »Kölnischwasser« = za vse prav uporabno) in to 
prtene pa krvave, pa tud mesene pa salame (kar še 
danes počnejo v Klobasnici pod »Goro sv. Eme«, Ema 
je pa starodavna žitarica   , ki ji mi rečemo ajda, iz 
katere pa »žgemo« koroške žgance (danes pa CD-je) 
in jih zabelimo s slanino = zasko (zaseko) [pa ne z 
oljem, tega uporablja zamo kaplan (duhovnik), ko daje 
mrtvo dušo v sveto olje in jo »mazili«].  

Moja Gorička:  

 ◬14° 10' 6228 E/ 46°20' 6353 N/ 476.00 m pa 
sameva. Nobene luknje, nobene žare, nobenega cegla 
ne bo več, vsi upi so propadli, da bi iz mojega roda še 
kaj ostalo. Vse so zažrle babe, ki čepijo v skalah.  

Sem zadnji, ki je služil vojsko, ki je pomagala, da so 
sinovi zapustili svoje matere, matere so pa morale 
spustiti svoje vplive na svoje sinove, ker jih je pobrala 
domovina, pa kakršna boli je že bila. Dril je zamenjal 
ljubezen, prostorska izolacija - žarčenje – toploto 
mater. Vojska je delala m'žka iz prejšnjega fanta. 
Nekdanji fant je prišel iz vojske kot mož, danes so pa 
moji sinovi še vedno fantje, ki se slinijo okoli svoje 
matere skupaj s svojimi potomci. Nekdanji »pitomac«, 
ki je praskal po koreninah s svojimi šapami, se je 
povzpenjal na deblo in grizel veje s krone nad glavo, 
se je spremenil v X, brez korenin, brez debla in brez 
bodočnosti. Prejšnjo surovost je zamenjala realnost, ki 
jo je naredila (nadomestila) fantazijo.  

Stališč moža ni mogočati zamenjati s pečjo, vogalov, 
ki jih lahko postaviš na nek prst, ni zamenjati s 
pečkami neke češple. Identitete imajo svoje integrale 
in svoje skupke, svoje procese in svoje dinamike, svoje 
nevarnosti in rizike, svoje verjetnosti (ki pa ni samo 
statistika). Kam bo vse skupaj usmeril ali voz , tiča, 
raketo, ... in kam bo vse to pripeljalo, pa ve sam hudič, 
kma lojtro do neba, kjer je pa sam bog. MI PA 
IMAMO TOLIKO BOGOV!!!  

 

Ko je tisti bog, ki je imel čez luknje, pa naj so bile te 
pod previsi, in so bili ti previsi zazidani ali ne, imeli 
nad durmi kozjo kožo ali ne, pa naj je bwa u wuk'n tma 
al pa ne, wuč al pa ne, wog'n al pa ne, je smu zlezt na 
Vrh Jamarskega vrha, na tisto pošto, pa vidikovc samo   
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še druid, kje mu t'm svoj počrnjen ror obrnjen na točno 
določeno točko na nebu, točno pod pravimi koti (koli, 
coli, ki so zaznamovali njegovo okolico), v luknji pa 
»špegu« (spectacolo), wužo, pa nej bva u nej woda al 
pa zgvajen bakren ščit, on je pričakvou »svoje zvezde« 
, en tak »spectacolo« je bil pa »Himmelsscheibe«, ki 
jo driud upodobil kot nebesno ploščo.  

Ta driud je pa prišel na ta svet kot mulc, kje cuzal 
najprej svojo mat, ona ga je »dajawa z joška na jošk« 
pa mo dajava svoj mlek (Melk), poj kje pa mau zrasu 
pa začeu sam jest, moj pa začeva dajat trdo hrano, kjo 
je pa mogu sam pomult (tko je postou mulc). Potem 
gaj pa mama postavla na konc mize, bil je »ta mau« 
mezinec, kje »mezil« močno hrano skuhano v 
studenčnic (čisti vodi). Mama je pomakala žlico v 
watuco, mulc je pa sam cuzoul pa »papou«. No tako je 
ratou »papler«, nejprej cuzat, poj z usnicam mult travo. 
Takrat še ni bilo nobenih križev in težav, sej je bva sam 
mama = hama, hama. Dokler ni bil kršen, pa še ni mu 
čršeno dušo, torej so mu zlili šalco vode na glavo, je 
bil še pogan. Pohan = pogan = jarc, imel je še jajca, pa 
je lahko tudi nastal ali Valentin ali Francel, pob al pa 
krancel, porivač ali porivani. Pekon ali Cveto – 
Florian; se je odločil za svatovanje in poslal sla tja, kjer 
si je ogledoval na britofu sveče in punce, pa če se moj 
deva kašna primerna za srečo, je pa vprašal deda, če bi 
šla »v svate«. To je bilo na 12.11. vsako leto, 'n dan po 
sv. Martino. 

To je takrat, ko je advent, ta pravi veter za te zadeve. 
Dečve godne, srečne, »posvečene« in namazave z 
voskom, Fantje glih toko, starši pa tudi »pričujoči« 
naraščaja, dohodkov (v krvi), dedi pa že vsi krivi od 
mnogih let, ki so jih morali »prestati«. 

Potem pa bale, pa valjanje po vale - Dolini, pa        pa 
zopet Sv. Martin, potem pa velikrat Sv. Martin, pa 70-
deseta ali 80-deseta leta, ko je Ata postal Ded. Pri 50-
tih letih so mu odrezali mošnjo in se je napotil v Sete 
Cura, k džovaniju, ki je imel največje copate (kopate) 
opanke, pa belo brado, pa haljo. Bilo je to za Hochzeit, 
na dan, ko je v letu dan najkrajši,  21.06. potem je pa 
na 24.06. prišel v Sete Cura, na dan zaobljube. To je 
bil tisti dan, ko je izgubil svojo mošnjo in v njej svoja 
jajca. Potem je pa bil vsako leta v »dopolnim 
izobraževanju« (to delajo današnje Univerze, ki vse 
znajo in vse zmorejo), kjer so pripravili »k pameti«. 
Niso ga učili, temveč pripravljali na to, da bi vse 
razumel, kar se je okoli njega dogajalo, pripravljali so 
ga na to, kar se bo dogajalo v njegovi bodočnosti na 
katero naj sam vpliva. 

Dokler je bil tam na Jamarskemu vrhu še tisti 
»zvezdogled«, s svojimi Gačami in svojimi hlačami in 
v teh hlačah še dva rora, po katerih je »tekva woda, pa 
pot, pa šwic, sta bili tudi obe vodi čisti, bistri, lepo 
urejeni, po njih so gnali pastirji s svojimi palicami 
spomladi drobnico, postavljali svoje kamenčke na 
kraje, kjer se je dogajal »Peku« = Pekel, tam kjer je 
bila ob vodi pot, ki je bila nevarna in so se ovce 
poškodovale ali celo pobile, ki so jo varovali »pastir & 
osel & pes volčjak« [Pastir je nosil v malhi sol in imel 
palico, s katero je vse skupaj varoval, Osel je nosil 

košto v vreči privezano na sedlo = sedalo pastirja, 
Vovčak je pa grizel ovce in jih usperjal in silal v 
zaželjeno smer]. Na planili je pa Pastir opazoval ovce 
a tudi vse skupaj, osel je varoval in opozarjal vse 
skupaj z riganjem, volčak je pa grizel samo ovce in jih 
usperjal in zaganjal].  

Tedaj je bila voda bistra, draga lepa lipa, lipa še 
nezarezana, draga ne zasuta s kamenjem. Tedaj je pa 
na Gačah stekal lepa kot osončena struga, z belim 
koritom, kjer je rasla bukev in jesen, kostanj in lipe. V 
nasprotni dolini (vale = val = struga Bela    S Kališ 
◎〰 kačo), dočim je Bila Draga, kisla, 
neosončena osojna in imela svoj »Črni potok« 
in poraslo s tiso [svetim drevesom], zelenimi, 
temnimi iglicami, v katere so ☤»tunkali« v 
kameno sol. Oba potoka sta bila čista, 
oba sta se iztekala v področje, ki je 
bilo omejeno s Dobravo, kjer raste hrast, 
ki je kisel in ima kisle plodove (želod) 
in ga jedo svinje, ki imajo spomladi celo 
krdelo mladih prascev (ki pa niso rezani 
Bekoni), ker so divji. 
Zahodno od Jamarskega vrha je pa »An Gora«, ki je 
osončena od večernega sonca, tam kjer sonce zahaja, 
pa je porasla z »bukovno«, lipo, kostanjem, ne pa z 
kislo tiso, je torej bazična, apnena, kredasta.  

 

Na severni strani je Stol, pod tem pa Baba, pod no pa 
na sončni strani so bile Nivce pa Kopana, pa 
Zakopana, pa Gole Gore, An Gora, pa z wukno na 
negou zajčji stran, »Na Gor »pa lovci, ki so rek'j Zali 
Sava, leni in počasni in plovni reki so rekli Don-ava, 
.... hitri, ki je drla  ob bregovih Drava, .....  

 

Takrat, ko je tisti Ded, ki je zapustil svojo »wukno z 
roram« na Jamarskem vrhu na Gačah, je ostal od 
Oplenka na nasprotni, mračni strani Dežele samo 
»princ«, t.j. jelenov enoletni mladič. Dežela je bila 
prazna, izpraznjena. Prejšnji »bosanci«, ki so jim rekli 
»Illiri«, ki so uporabljali copate (kopate) pa imeli svoje 
ognje na Kopan pa se valal po Dol, ki so ga popasli 
jarci, so zapustili svoje vukne na Babi, svoje v Gradiše 
izpraskane zareze v peči in zapustili svoj s travo  in se 
niso nikoli več. Za seboj so pustili Princa, ki ni je 
preživel samo zato, kso ga hranile Selske Deve s 
fantovci, on se jim je pa zahvalu tako, da jih je 
»troštou« za njih kite čez križ in se držou za stegna pa 
porival svoj voz od zadaj naprej navzgor po pot, kje 
tekva 〰 gor mem velik wuk'n u pečeh, se s svojimi 
krempli opiral k't ris v travno rušo pa u peči, pa sej č'z 
»sedu« pa »wog'n«  spustiva po kač 〰 v skledo, t'm 
kso mel m'kvauž' svoje hute (gute = koče, s 
svojimi kapami na X golí), zgorej pa svoj vog'n, 
kse gaj vidvo use  do Kamnitnika od tam pa do 
obvakou gor na Visokih Turah pa na nihov'h 
Pastercah. No tega Princa, usga sestradanga pa  
skumranga, selan ponucal za ženina, mo postav'l 
deda, da gaj petou na ohcet pa dobil 'no babo, kgaj 
na svoj skrin pa bal nardiva za prauga tiča, baba   
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sej pa na temo tič toko vrtela k't pumpe na Pirans'h 
solinah, kso j'h pogane vetrnice na vetr [te so pa 
delovale od takrat, ko so pršli Veneti pa vse do 
dons]. Na Primorju pa tud pri nas pa špilajo na 
meh pa na v's vetr k't današ'n muzikantje. 

No, to je še ena taka unija, skupek, vreča, barigla, 
.......pa tud resnica pa tud polresnica, pa tud lupinada z 
»nado« na konc vsega »sranja« {nemci rečejo tmo 
»Scheiße«}. Mi pa zato nimamo nobenega 
vertikalnega sranja, saj drek sam od sebe pada dol po 
vseh prisotnih. DEZELA JSD-SLIKE\What-is-
hell_0.jpg 

 

 

180425 

Rožič 

Ko se jelen rodi in ga njegova mat doji, je ves polen 
belih peg, dobro polizan, da ga ne najdejo zveri. Ko je 
eno leto star mu na rogovih zrastejo prvi rožički, a je 
za kaj drugega še negoden in preneroden. Tedaj je 
pravi nedolženi »princ«, ki ni »za kej ponucat« (ali je 
to le Primc = primož, tisti, ki je prvi ob možu M'šku, 
ki ga primoži pohotna (pohojena) punca in še celo iz 
sosednje, »ta druje vasi«??  Ko mu pa zrastejo pravi 
rogovi , se pa spravi na zaskočevanje jelenovih samic, 
se postavi na noge in pogleda in poliže tisto, kar je pod 
repom in ugotovi ali je godno in rodno, potem pa 
»zaskoči samico«. 

Jelenov fant pa gre pa na Kopane, gre skozi wog'n pa 
si posmodi svojo mošno, se zavali z godno samico v 
Dol, potem pa......je pa ali bila punca gor, sej pa vrtiva 
k't vetr'nca, ali pa je on gor na križo, k'bo morou 
prenašat svojo babo do konca živlena. Takrat pa 
nastane »Rožič« s svojim ☤ svedrom, ki je školjka 
zarita v plato in s svojo »krilno matico« frfota kot tič 
po vetro. Tako kot nastane na »An Gora« na sončni 
strani Doline, Deželni lovec s lokom, lasom in bičem, 
ki se mu reče »Gorjak«, tako nastane na senčni, mračni 
strani na K'plenko (Oplenku) »Rožič«, oba ob istem 
času, oba z lesenim, za moža visokim  dolgim rogom, 
ki nese 10.000 korakov daleč. 

Tako na razdalji nastane »primec« prijemnik sporo-
čila, na razdalji (7,5 km), ki ga posluša njegov 
»sprejemnik«, ki ima enak rog. Vse te »Rožiče« pa 
naučijo trobiti na rog tisti, ki imajo svoje wukne 
naravnane na ta prave zvezde, pa imajo svoje rore 
počrnene s sajami, pa svoj »spectacolo«, pa svoje 
vidike, pa Vidice, .......ki so jim prorezali mošne v 
»Sete Mare«, kjer varujejo svojeda boga. Ti imajo tudi 
svoj Π= most, sprejemni izpit v Sete Cura, kjer 
predverjajo »resničnost« = Resje (n.pr. Resje na 
zgornji strani potoka Grmečica, v času Sv. Heme 
(danes Nemški rovt). 

Pri nas so pa doma kamni, poravnani v krog, v katerem 
so skupki različnih velikost in barve, ki so ravrščeni v 
razne kroge v vse vetrove pa smeri, pa čarodeji 
ugotavljajo njih svetost, svetlost, smer, moč, pa ne 
poznajo »rehenšiberjev« in njih logike in lastnosti, da 
bi določili operacije, gravitacijo, layerje, lupine,      

čeprav so to poznali že zdavnaj »pikti«, ki žive zgoraj 
na vrhu Egipta ob Nilu (zakaj je »nihil« = 0 tako 
podoben Nilu in zakaj imajo Germani svoj »stummes 
h«). Zakaj ne pogledajo čarovniki v »resnico« in 
»realnost« pa gledajo v elektronske mikroskope in 
zvezdoglede ne samo daljnoglede ampak v velite 
antene in iščejo tisto s svojimi zmožnostmi, ko je tisto 
tako hitro in ima frekvence tako visoke, da jih danes ni 
mogoče zajeti? 

Če je že Imhoteh tem pred 4700 vedel in uporabljal 
drsne kote, ugotavljal namazanost kolov in določeval 
kdaj bodo splavali kamni v blokih navzdol v Nil in da 
bodo tisti, ki bodo prepozni splavali v hrano 
krokodilom (torej je bil Imhotem pravilno »namazan« 
s pravo pametjo, potem je pa nek Grk 2000 let poznejo 
ugotovil, da je 32+42 = 52, ki uporablja samo √, če je 
že imhotep uporabljal ∛ in ∜. ter  gravitacijo ☥ s svojim 
nihalom in ugotavljal »votlost« in luknje v sicer 
konsistentni masi, (mi pa še ne poznamo »bohinjski 
sir« in kdaj ta splava, čeprav njegova konsistenca 
znaša lahko do 1,14 % »suhe snovi«) in pa še danes 
vemo o kvarkih skoraj toliko kot 0.0.  

Naš Bohinc se je vsedel na svojo rit, prekrižal prvo 
nogo čez drugo nogo in začel »perfetovat«, napove-
dovat usodo tistega kar je »videl«, »slišal«, »zavohal«, 
»spekel«, in pokusil kot svoj pridelek, pa je od tega 
dobro živel, bil »prefrigan« in jo kakšno debelo 
zabrusil. Moji zanamci pa nimajo cajta, ne vedo koliko 
in kdaj bodo kaj naredili, pa se grejo »libere« = 
Liberale, čeprav so povsod zavezani in privezani. 

Drugi Bohinc se je pa vsedel v klop in začel pisat 
ustavo, ta je bila pa vsa preluknjana, nekonsistna, 
imela polno lukenj, v katere so potem vtaknili 
prefrigani bankirji svoje opcije (naša upanja), ki so 
nam jih podtaknili kot delnice, mi bomo pa potem 
plačevali kredite v mednarodnih bankah.  

Nekoč se je vsedel Jarc na klop na sredino takrat, ko je 
bila klop še prazna, k njemu se je prvi vsedel Gorjak 
na svojo stran, ko je prišel kot drugi, potem je pa prišel 
še Martin in se vsedel na svojo stran, na vzhodno stran, 
ker je bil far in je imel svojo wukno, svojo cerkev, 
svojo mašo, svoj kelih, svojo prižnico. ... Vsi smo pa 
imeli gobce, namazane s pijačo in jedačo in riti in 
lulčke zato, da smo se znebili tistega, kar je ostalo. 
Znebili smo se pa vsega mogočega, vsega kar je tudi 
naredil sam bog. Bili smo liberi na svoji klopi – Benku, 
Benču, v svojem kotu, pa svojim placem pod soncem, 
ki ga nam odredil sam boh(inc), identificirali vse 
vetrove, po katerih smo se drsal al pa tud nadrsal, ja saj 
smo bili dobro namazani. Nobena za-devica nam ni 
mogla pobeg'nt, sej usak imu svoje »roje«, pa svoje 
čudi, pa svojo mošno pa svoja jajca. Ja, bl' smo glih k'r 
ta prau Trgvou. glih ta prau za povalat (pa ne po trau – 
Drau, Sau. Soč).  
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Ja, mi smo nekoč že imeli druide brez jajc, ki so pa 
imeli svoje godne sinove, ki so lahko poskrbeli za svoj 
rod in red, imeli smo kosce, ki so kosili od desne proti 
levi in tja tudi metali travo, zbrali z grablami travo v 
skupke = integritete, znali nabrusit kose ali z leve ali z 
desne, pa čeprav rasla trava samo na ravnost navzgor, 
današnji »levi« demokrati in vsemogoči »lêvi« pa 
krojijo nezadovodljivo našo usodo. Nekdanje identi-
tete spreminjajo svojo barvo in svetlost, svetost in 
zapuščajo svoje sence njih mračnost in postajajo 
vedno bolj negotove, mi pa čiči pa čaki! 

 

Orel – Urau – Delo – Moč – Čas 

Ko je človek začel obdelovati zemljo, je začel z 
nabiranjem semen, potem je rezal bilke s primernim 
nožem, da je pa moral biti zakrivljen, da se je bilka 
odrezala. Potem je pa iznašel »drevo« skupaj s svojimi 
vejami in jih primerno oblikoval pa je dobil drevo s 
katerem je ril po zemlji. Tako drevo sta morala 
uporabljata dva, eden je drevo vlekel, drugi ga je pa 
potiskal in ril – zaril v tla. Za to delo je bilo potrebna 
dva človeka, produktivna pa ni bila ugotovljiva ne 
časovno niti močnosti, delo je bilo pač težko. 

Potem je človek začel obdelovati zemljio s kopanjem. 
Imel je rovnico in je z njo ril po zemlji. To delo je lahko 
opravljal takrat ko se mu je za to primeren čas in 
vrema. K tamu delu se je spravil že takrat, ko je zazidal 
pod drevesom svojo luknjo, delo so pa lahko opravljali 
vsi dovolj močni prebivalci take luknje. Vse delo je 
moralo biti časovno usklajeno, uspešnost pa zelo 
verjetno, saj drugače nebi preživeli. To delo je bilo 
pogojeno s skupnim delom skozi celo leto, človek je 
moral »meriti« čas. Pod Jamarskim vrhom so se 
naselili ljudje, ki so kopali, imeli v pečeh svoje 
zazidane wukne, uporabljali ogenj in rovnice, sadili 
zelenjavo, na ravnini spodaj so pa morali imeti 
»žitnico«, kjer so sejali piro. Kje je je bila torej 
»žitnica«? Kako so jo imenovali? 

Pod Zakopavnikom poteka navzdol pot v dolino, tam 
je pa Krpin!, ali je to tista krpa zemlje, na kateri so 
sejali svojo piro, žitarico, ki so jo ljudje uporabljali že 
10.000 let? Potok je takrat potekal po svoji naravni 
trasi, ki upošteva vrtenje zemlje, torej po vzhodni 
strani hriba Gač in tedaj že nekaj tisočletno rast 
zemljišča in rastlin, tam so bile predvsem listavci in ne 
iglavci, ki so naredili zemljo rodno in ne kislo. Tako so 
bili dani pogoji za bronastodobno naselitev, potrebno 
je bilo primerno klimatsko obdobje! V bronasti dobi 
so bili ugodni pogoji, temperature nadpovprečne, 
vlaga nizka, tako je bilo obdobje med -15 in -5 
stoletjem, potem pa podobno  obdobje prišlo v rimskih 
časih (0..500).  

Kakšni so bili tedaj prebivalci, naseljenci?? V bronasti 
dobi naj bi bili to Iliri, od kod so torej prišli? 

https://www.youtube.com/watch?v=4CiBBi8bMm4h 

https://www.youtube.com/watch?v=SQntOWm-1kg 

 

https://www.sds.si/novica/izvor-ladincev-
retoromanov-pojasnuje-tudi-izvor-slovencev-12368 

 

http://www.antikefan.de/kulturen/germanen.html 
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Tisti prebivalci, ki so bili naseljeni kot poljedelci, so 
bili vezani na svoje pridelke, tisti pa, ki so lahko 
potovali s svojimi čredami, niso bili povezani na 
zemljo. Nabiralci in lovci so pa to počeli povsod, kjer 
so lahko dobili hrano (košto) in vodo (kašce).  

 

 

180427 

Boh je naredu babo, po svojmo muštro, poj je pa 
naredu fel'r, jbva pa narjena k't pa negova podoba u 
špegvo, no in od tod v's ta »spectacolo«, ta cirkus okol 
bab, knima ne začetka pa ne konca. No u Bodenskem 
jezeru, venetskem jezeru so pa poj Irci (tisti, ki so iri = 
jeri = nori pastirji s svojimi palica, ki so nekatere 
ukrivljene, druge ravne, ene dolge čez glavo, druje pa 
samo do para, ene suhe, druge sočne in mvade, po enih 
se reže pa piska, po drugih majo pa not vukne in tko se 
najde tut k'šno, kma take wukno b't bohinka pa je 
begunka, doma izpod Stova, z usmo svojmo 
razgledam, pa slušanam, pa vohanam pa lizanam, 
pa...... 

No tko so »Irci« naredil svoj samostan = samo 
stanovane, kso mo rek'l  švicarji Kloster, nemci pa 
Münster = menihov stan, u kermo so stanoval menih',  
ki so imel svojga Ata, kso mu rekli Abe, ki ni imel jajc, 
muj pa svojo mošno z jajc'm raztresen'm po »cilom 
svijetu«. Ta ni bil niti Hrvat in ne Srb. Ni imel svoje 
kone, ki so se spomlad golil, je pa mu menihe, ki so 
golil svoje klopi pa tud katedre, na katerih so pisal, pa 
risa,l pa rezal nove črke. No in dons so tam ob 
Veneteskemu jezeru na meji med Avstrijo, Nemčijo in 
Švico celi kupi velikih cerkev, predvsem je tam  
Knezoškofijski Dom - St. Gallen. 

 

Im Jahr 612 liess sich der irische Mönch Gallus, ein 
Gefährte des Columban von Luxeuil, an der Steinach-
nieder und gründete eine Einsiedlerzelle. Der eigentliche 
Gründer des Klosters St. Gallen war jedoch Otmar, der 
am rätischen Bischofssitz in Chur ausgebildet und 
geweiht worden war. 

Die Fürstabtei St. Gallen (gegründet 719, aufgehoben 1805) 
war eine Benediktinerabtei in der heutigen Ostschweiz und 
nach dem Kloster Säckingen das zweitälteste Kloster auf dem 
Gebiet der Alamannen. Der Abt von St. Gallen war bis 1798 
Reichsfürst mit Sitz und Stimme im Reichstag des Heiligen 
Römischen Reiches; St. Gallen war gleichzeitig erster 
Zugewandter Ort der Schweizerischen Eidgenossenschaft.  

https://www.youtube.com/watch?v=SQntOWm-1kg
https://www.sds.si/novica/izvor-ladincev-retoromanov-pojasnuje-tudi-izvor-slovencev-12368
https://www.sds.si/novica/izvor-ladincev-retoromanov-pojasnuje-tudi-izvor-slovencev-12368
http://www.antikefan.de/kulturen/germanen.html
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Grb = Pečat =  [stoječ medved s svojimi krempli] 

Torej so tod zvori našega krščanstva, kranjskega, 
koroškega pa tudi beneškega, tistih prebivalcev, ki so 
imeli oz. so jih drugi imeli za »Carne«, tiste, ki so imeli 
palice, pa sol, pa osla in voučaka, pa kso peklil ovce 
po dragah, po drugi strani so pa imeli tudi drevo in 
vole, ki so jih uporabljali za sveta opravila na poljih = 
»Campi«. 

Mi smo že zdavnaj imeli leto in dan, ki so dolovali kot 
čas in kole po katerih smo se prilagajali tem časom, 
cajtih. 

Imeli smo svoje Legate, ki so za gospoda, pana, 
pobirali dajatve pa po potokih in studencih svoje šale, 
kašce pa košte, že zdavnaj sme vedeli, kakšni so cajti, 
saj smo jih čutili ob tujih dajatvah. Nekdo nas je 
»podjarmil« in nam nataknil svoje jarme, nam vtisnil 
svoje žige na naše riti, mi smo pa vseeno bili 
»svobodni, Liberi, Libri, svoje cahne, ki smo jih samo 
mi razumeli, čeprav so jih pritiskali drugi (ki niso bili 
svobodni, bili so pa del tuje lojtre. 

 
V svojih brdih smo svobodni, »na svobodnem soncu« 
pod svojimi lipami, kostanji, jeseni, rezali svoje cahne, 
in gulili naše cape, saj smo bili bosi in smo imeli svoje 
kremple, svojo pravico = resnico = svoje sonce (sole 
mio) = sou, kameno ali pa morsko, glavno je bilo to, 
da je bila slana, ki ni nas pomorila, kot pa ledena slana, 
.......  

To nam je pa omogočala konfiguracija, greben na 
obzorju, v katerega se je vsak dan spuščalo sonce, in 
se zjutraj vračalo nazaj na naše nebo, kjer so vladali 
Stou pa Trgvau {trg, ki je ga vodil vou, rezani junc v 
svojem Kamnu}. 

Imel smo svoje koseze, kosce, svoje osle pa svoje 
voučake, ki so grizli naše pete (i, ii, iii, iv, v), svoj red 
in nered, bili svoji sami sebi gospod (naših navad in 
razvad, prepirov in poklonov, imeli svojga kona, ki 
smo ga uhka pognal gor na bista hor {m'ž'k gor, baba 
dol, desno u krivo, levo u levinjo}, vsak je imel svoje 
kremple (levje, tigrove, risove, mačkove, medvedove, 
...). Kosil smo travo ali otavo, z desne proti levi, pa nej 
bla to voljna, al morava ☥ (taka kot drat pusta | in se 
ni pustila seč in si nakosil samo ¼ tolk k't ponavad), 
seče, kso ble lepe in volne tako kot detela ♣ = deve = 
deviške pa ne vse povalane, tko k't pa tiste ♠ od sonca 
zapečene, pa suhe, pa ovele, naslednje, ki so ble 
jagodne pa kamnite. pas mogu kosit naprej in nazaj, ko 
si pa to hotu pograb't, pa ni blo kej za pograbt, toj 00 = 
skret = za 'no vejo, kjo uhka okrogla koza (ne pa kosa) 
= tajno, .... 

Prej so pa pastirje še same pustil, pa ne kosil. Prej so 
Paplerj' mulil travo, ne papal, papl so pa jag'nčk', kso 
cukal (cuzal dojke, vimena svoj'h mam).  

 

Princ je primus, prvi in šekasti princ s svojimi rožički 
in Princ z Kelmorajna (Köln am Rein), ki je imel svojo 
princeso s svojimi kitami, spletenimi kot vajeti in ob 
sebi Bauerja (graditelja), pa kso naši Princi = vajenci 
hodili na Kelmorajn na nabiranje skušenj in skušnjav, 

in potem postali kseli (Geselle = Geselle, der, (-n, -n) 
pomočnik; (Genosse) tovariš; figurativ človek, fant, 
ein lustiger ~ vesel človek/fant; fahrender ~ historische 
Bedeutung, Geschichte potujoči rokodelec, potujoči 
študent. V 14, stol. je to trajalo 3 leta in en dan. Potem 
so pa bili pomočniki pri mojstrih, ki so morali plačati 
»varščino« v kaso svojega združenja, svojega »Facha« 
, ki je skrbelo za red in ordnungo = ureditev. Tako so 
nastali cehi, ki so imeli v svoji cerkvi svoje klopi. 
Vsaka klop pa je dobila nato svojo rit = jahača. 

Torej so nastali novi jahači s svojimi sedli, s svojimi 
predpisi, znaki, označevanji, svojimi banderami, pa 
tudi s svojimi »barabami«, ki so molzli tisto, kar se ja 
pač dalo cuzati, in tako so iznašli nove dojke in dojilje 
razne Marije, Katarine, Lucije, ... Leve in Primože, mi 
smo pa dobili cel k'p cerkva po vseh hribih, Holmih, 
Podhomih, Kuclih ...... 

Za čuda je pa to, da so bili zamenjani stari m'ški, ki so 
gledali v različne strani, na desno in na levo, pa tudi na 
bistahor (mož gor na kamnu), ki je lahko gledal samo 
navzgor), ljudje so pa rekli, da je to pizda = draga 
Marija, ki se vrti po vsakem svedru tako, kot se njej 
ljubi, ljubi je pa tisti, ki ga ima na naročju, ta pa gleda 
ali na levo k sončnemu vzhodu k sv. Vidu, ali na 
nasprotno stran proti zahodu, ta je pa mračen, 
zadimljen. Tako je dobila vas spet novo novost, 
Novina, tistega, ki je zadaj za cerkvijo, ki jo molze že 
Mežnar za svojo vrv = štrik, ki poteka do zvona, zvon 
pa miga z kembelnom (tako kot ksel s svojim tičem), 
zvon pa izvablje glasove naravnost od samega boga 
(bohinca), in jih po štriku spušča navzdol do mežnarja, 
ki potem z dolgo palico pobira svojo bero. Tako dobi 
V svojega pojeba VI in tudi VII., ki je mrk, mrak, ki 
ima svoj kol na svojem vogalu, mimo tega kola pa 
vodi v ..... sosedno vas, guno vas. Tako dobijo princi 
svoje rožičke, za vsako leto drugega, samo kdo jih bo 
pa futrou?  

Tist, kj'h je naredu, j'h nej pa še futra? Toj pa vprašanje 
za tiste deve, kso se valale spodej dol po Dolu! 

 

Kasperle 

Tisti, ki špila gašperja, ki je nor, norc pa neumen.   Ali 
res? Ali se ne samo »špila« Kasperla med tremi 
svetimi kralji pa potem tja do pusta, ko mu bog 
odledeni njegovo kolo. (kdo pa potem špila 
Otepovca), pa kdo pošila wadjice po potok?? 

 

Tisti, ki je pijan in ves prepoten in ves bel k't kreda, 
ksej napil tistih modrih, plavih plamenov, ki prihajajo 
ven iz gorečega oglja, takrat ko pihamo v ogenj ali ga 
oteše z sveto bronasto sekiro in ko zopet požene svoje 
kolo, ki ima barvasto kolo in to vse do takrat, ko to 
kolo l. 1540. ustavijo?  

Danes temu rečemo ogljikov monooksid, nekoč so mu 
pa rekli Kasperle = Gas-perle = hudičov znoj. Nevaren 
k't sam hudič, nič ne vidiš pa te vseen pošle k hudič, 
nič ne vohaš, nič mraka, ampak gotova smrt.  
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Dokler so se ljudje ukvarjali s plameni, ki so bili 
rožasti in kovali izkovke ob takih plamenih, ko so bili 
rožičasti in uporabljali kovaške mehove, ki jih je kovač 
lahko gnal z eno nogo, drugo nogo so pa imeli na tleh, 
so to hudičevo martengo tudi preživeli. Potem je pa 
prišlo kolo, vodno kolo in z njim pripadaloči meh, so 
pa postali prejšnji rožičasti plameni modri in na vrhu 
beli, danes rečemo temu, da so prilezli s temperatur 
okoli 1200 C na temperature 1400 C. Krivci so pa bili 
norci, kovači na norcih. Peči so bile prej narejene iz 
ilovice a brez oblog, saj so takratne talilne temperature 
nizke, sedaj so prišle na vrsto kisle obloge iz silikatnih 
peščencev, ki so prenašale temperature več kot 1400 
C. 

Nekdanje izkovke iz mehkega železa, ki so jih 
uporabljali tisti, ki so gradili = bauerje, pri nas kmete, 
ki so imeli v vetrnih pečeh svoje volkove polne 
žlindre, pepela, oglja, ostankov ilovice, ki so jih kmetje 
zatavšali na Klučah, ki so vedno stale ob primernem 
potoku s kamni, po katerih so lahko hodili »bosanci« 
in je začelo »kaplati« železo, ki je bilo stopljeno nad 
1350 C, železo, ki je kaplalo ven iz peči brez oblog. 
Tedaj je dobila rudarska »kapca« = škratovo kapo = 
nov pomen in podobo, smola drug vidik, vohanje drug 
namen, žrmlje drugo funkcijo.  

Jekla in železa so dobila drugačne cene, cenenosti, 
druge uporabe. Železo, ki ga je zbiral Voučjak, je 
zamenjalo druge dajatve, ki jih je na istem koritu 
potem zbiral Legat. Če je prej ob koritu stal ovčji 
pastir, je sedaj nad koritom bedel Legat. Vse temu so 
bila kriva leta 1314-1320, ko so se pojavili šuštarji pa 
žnidarji, pa ko so izginili lintverni, pojavili so se pa 
kaplani na prižnicah in »caplajoče železo« in letni 
sejmi ob cerkvah, pa pivnice v farovžih, pa »tud kaš'n 
svetu gnar na kašn'm ofro gor dejte«.  

 

 

180429 

Kapla tako pipa kot tudi žleb, eden po čašah, drugi po 
tesnilih in masteh in smolah. Na Sv. Petra gor na Gori 
je kot zadnji pri-kaplal (caplal, caplou, nadrobu) svoje 
korake, svoje curake, ki jih je imel kot mož = kol, v 
dolini je pa pustil svoh »Bisttum = kneževino, svojega 
knezoškofa na njegovem piedestalu v njegovi scalnici, 
ki je tekla po roru = žlebu, svojega škofa s svojim 
britofom (Friedhof = saj to je pa Mirko Zupan iz 
Smokuča s svojim poldrugim kamnom in z okostnjaki 
iz 8. stol. ob cerkvi sv. Menarda tistega, ki JÉ med in 
JÊ in je medved, pa ima svojega Friedriecha (trn za 
goveda) pod dolgo hišo, ki ima svoj kot pi = Π 
obrnjen k cerkvi sv. Jurja, ki je gorjanska cerkev in ima 
svojo dolgo hišo in Π z dvema koloma, še brez 
jezuščka v sredini), = v beg'nsk far = Martin in se je 
vsedu na svoj kot na klop, ki je stala na sončni strani 
alp pa s hrbtom obrnjen k cerkvi Sv. Petra na Gori. 

Pred vojno jpa biu kaplan u Begnah Gornik, ki je poj 
napisal zgodovino Bleda. Bil je kaplan, ki se je tudi 
vsedel na svojo klop pa na svoj stou, pa u svoj kot, glih 
tistega, na katerem je poj sedel naš Martin, ki je bil X, 

»dekan«, ki imel cel k'p cerku pa v vsak svojga farja. 
Naš »Gornik je torej imel tudi svojega mežnarja, ki je 
bil Gorjak, ki je imel svoj štrik do zvonov v turnu, 
zvonovi so pa dajali svoj »zven« = glas, za katerega 
kot mežnar pobiral »žepnino« = »bero«. Zvonovi so 
pa imeli tudi svoje kembelne, tiče, ki so peli še tudi 
drugače »priče«. Te sem pa poslušal takrat, ko svo se 
pogovarjala med seboj, ko sem hodil iz Lesc v 
Radolco skupaj z po skupni poti. Takrat sva pa midva 
čvekava pa uporablala žnable = pa si povedala tudi 
kisle in žalostne., a tudi resnične »priče«. Midva sva 
capljala, čvekala, nisva pa sedela, sva pa drobila    
resnične zgodbe = priče, današnjih in preteklih dni. 

= vse je 626, vse je tisto, kar pride od 
tistega, ki stoji na tleh in ima svoj štrik, ki ima na turnu 
svoj »zven«, ki sega do »neba« (danes do satelitov), vi 
pa dobiva z neva svoja sporočila po štriku, danes po 
svetlobnih kablih).  

Druidi so bili brez jajc, ne pa brez vplivov. Imeli so 
»rore do nebes«, do zvezd, imeli »špegu« in so »vse 
videli in vedeli« 

Pred 50 letmi sva čvekala in drobila svojo pot Gornik 
in Jarc kot projektant (tistik ki je videl projektiral 
bodočnost. Pred 30 leti, smo »prikapljali« eden za 
drugim kot trije »ministranti« ali »mušketirji« ali galci 
z muštacami. 

 
Ljudje so se »popraskal po gval« pa so »najd'l rešitev«. 
Če imate glavo plešasto, boste našli reštev, če bo pa 
kosmata, bo tudi rešitev kosmata, kosmata je pa tista, 
ko se ti naježijo lasje (kite), ko lasje zacvrčijo, ker so 
polni elektrike, potencialov. Zato imajo pa jarci svojo 
volno, ki se sveti (je bela), potrebno se je samo 
»pokamplati« pa se znajdeš pri 18000 V. Če z jarčjo 
kožo natrete s silicijevo palico, se pojavijo iskre. (tako 
so iznašli relacije med elektriko in žabjimi kraki, danes 
pa relacije med [prazno] in .  

Danes imamo Windigs = tiče s krili, ki gledajo stvari 
kot znake: 

Ki vidijo zvonove               tako kot 
mežnarji svoje zvonove. 

Ki vidijo in »berejo » ☺◼  knjige, se 
smejijo opazkam in napakam kot v »Sete Cura« = 
papeška Kurija in »dim iz Vatikana«     »osvetlitev 
papeža« na njegovem »tronu«. 

Ki svetijo in »zvenijo«      sveče, ki 
svetijo kraljem in jim svetujejo na 626 = satelitih = 
diplomicija = CD = compact disc in svetlobni kabli. 

 

Mežnar je pa pastir, pa gorjak, pa vedno isti, enkrat 
bosni, potem v škornih, potem pa gumijastih kolesih. 
Brige iste, brezje iste, kaple site, samo cajti so se 
spremenili. Za vsej pa kriva DNA, ki skriva vse 
skrivnosti od samega boga dol, mem skozi Babo (pa 
če je Babo sam Hrvat pa ma svoj štrik, pa svojo omčo 
(danes EMŠO na svoji  
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 ligitimaciji), če je ta sam Mamula s svojimi mazili, 
smolami, tesnili, in te pošilja na »Visoko more« do 
samega Sargaškega morja in je tam tvoja višina ali 
globina (od satelita do hidrometana kot kamna na 
morskem dnu). Sarge se pa po nemško reče krsta, to 
pa dobiš, če si krščen in potem cerkveno pokopan s 
vsemi pričami, ki morajo pričati, da si »ti ti«, pa ne 
neki »kaki«, da si ATI pa da so ti, ki pričajo tvoji 
vnuki, ki si jih sam vzgojil kot popke in brste tvoje 
rodovine. Za te si pa odgovoren TI pa nek slučajni 
»Dietrich« (pesnik, prešeren, klukec) s svojimi kluči 
(Wittrich = ponarejen ključ, klukec), Ti s tvojo DNA 
pa ne s' svojim gobcem, ustnicami, ušesi, izvidom, 
temveč Ti s svojim »Ti-čem«, »vtičem, s svojim 
klučem, s svojo trugo = v kateri so nekoč namakali, še 
prej zaklali, še prej si pa moral dobiti svoj popek. Po 
Kadi pa pride sušenje na dimu in zraku, potem šele 
pojesti klobase in gnjati in na končno vreči kosti zadaj 
za tvojo klop. Potem je pogreba konec in ostane samo 
še prah, tega pa raztresejo tvoji sinovi na vse konce 
neba, kamor odhajajo tvoji vnuki. Tako je »rodovine« 
konec, ostanejo samo še piste po paterih ste vzletali na 
svoje »izlete«, »slete«, ki so jih prirejali »Sokoli« in 
»Orli«, ti so pa vsi že odleteli. 

 

 

Kozobrin 

Brinouc, šnops narejen iz jagod, tise brinja in češmina, 
posmrtna pijača na grobu umrlega Mrkača, ki je 
vahtou koze pa jarce, imel krivo palco, s katero je čistil 
pot pred seboj in večje kamne.  

Danes pa igrajo golf s trdimi jajci, približujejo jajca s 
palcami tako, da jajca tolčejo  z golf palicami, ki imajo 
svoje številke pa svoja imena. V luknjo zabodejo 
palico, potem pa igrajo (kurzu muziko), kako so 
uspešni in čvekajo, pa čvekajo, da so imenitni (imoviti 
čeprav so goli). Potem pa približujejo pa štejejo »kolk 
falijo«, manj je punktov, b'l so uspeš'n, b'l so bl' k't 
prasc' »zapečen«, pa k't wyski »zapit«. No in take jih 
poj najdete ob vizitah v Bolnišnicah, tudi v Jeseniški. 
Samohvala se pod mizo vala ob nej pa vizitatorji 
dohtarji, vse v eni uniji ∩v enem skupu, na enem 
kupu, na istem pokalu, ob istih kolajnah pa listinah kot 
diplomah, itd. Ja za dva sta vedno potrebna dva, ki sta 
en par, razen če so bigamisti, potem pa poravnajo vse 
kar med sabo, vsi ostali pa dobijo samo vonjave pod 
nos 0.0 druidi (drugi) ostali pa{sami srali, sami scali in 
razpršili z balkona po celotnem parterju}  k't prasci 
tudi+n =  in / . Potem je pa fešta končana, vsi 
zadovoljeni in zadovoljni.      Ja Vsi osli, volilci! 

 

Sporočilo b 12, cajt je da        telepatija    po štrik s 
zvona sv. Petra, kjer pojejo kosi na vejah pa ne v turnu, 

DEZELA JSD-SLIKE\kosi & zvonovi-stereo.mp3,  

postalo mi je slabo in bilo je konec čiči pa čaki, na 
katerega luciferja le? Potem sem pa ležat pa prebolevat 
bolove, ki so jih zapustili na telepatiji moji kosi. 

 

Potem sem pa gledal Vetla, kako vozi svoj avtomobil, 
bil prvi, dokler mu usoda vse zasrala, pa bil končno 4., 
torej ni videl, ne pokalov, ne medalj.  

Potem sem pa bledal robotiko in KI in umetnost in 
znanost, pa malarije, pa projektiranje, pa vse kar je bilo 
projektirano, vse je požrla realnost, pa naj je bila 
resnična, ali namiljena, vse se je nehalo na Listnikih, 
ki so jih popasla goveda, in na butarah vej, ki so jih 
obgrizle koze, te so pa vse zasrale s svojimi bobki. Šele 
Marija Terezija je začela to spreminjati, ko je naredila 
rauhkamre in povesile klobase na kole, vse zadimila, 
pa so ljudje začeli srečni premagovali prejšnjo lakoto. 
Ta Marija je pa imela še 9 Marij kot svoje hčerke, vseh 
skupo je bilo torej X, te je pa poženila s tistimi, ki so ji 
največ dali.  

 

Sedaj sem pa vedel, koliko je cajt, da so odzvonili 
starim bajtam, pa da je njen sin (Jožef II.) dal zapreti 
veliko cerkva in samostanov, kjer so samo molili (roke 
k višku). Svoje farje pa kaplane je raje pognal v 
sadovnjake in delat mošt pa ne lesti skozi plot inΠ-je 
v negotovo prihodnost, ampak delati mošt iz realnega 
drevja, ki je dajalo alkohol = sveti gost v gostilni, 
gostilnam pa naprtiti davke, te je pa pobiral dacar, to je 
bil tisti, ki v imenu kajzerja pobira tisto, kar so kmetje 
pridelali. Tako so nekdanji lizniki, ki so lizali smetano 
(žlindro) nad volkovi in uporabljali žrmljie, so sedaj 
raje lizali pečke (žemlje = kajzerce) od hrušk, češplovo 
vodo so pa puščali žejnim koscem. Dekleta so pa 
ponujale češplovo vodo raje zastonj, saj so dajale svoje 
kajzerce raje svojim fantom, kot pa da bi smetano 
polizali žandarji in dacarji. No Marija Terezija je 
naredila tudi take nestvore, da so morali njeno pismo 
ponovno prevesti, saj bi drugače ona bila kriva za vse 
kurbarije, ki so jih delali njeni birokrati. To je bilo 
drugo sveto pismo imenovano črnomašniško, s črnimi 
platnicami in »zaključeno« s zapono (da ga nebi brali 
tisti, ki jim ni bilo namenjeno, v njem so pa bile cvetke 
z »birokratskimi napevi«. Tako so rekli tisti, ki so 
poskušali, povohati njih vsebino in so jih potem dajali 
v arest. Tako je pa dobil pojem arest današnji pomen, 
prej je to pomenilo »ostanek od dohodka« - pa če je to 
tudi bila kurbarija. Vidte kam use to prpele, če še boh 
ne more najt pr petelino negouga tiča, kua šele 
caserica, kje tko al tko zmerej nedolžna (kpa nima ta 
prauga špegva). No tako knigo je meva naša soseda 
Cesarica med dvema Marijama, ta ta bevo pa ta črno, 
pa uska je gledala za no u ta pravo stran, po jezušček 
je biu pa beu al pa črn, (jest s'm pa bil firpč'n k sam 
hudič pa 4-5 leta star).  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/kosi%20&%20zvonovi-stereo.mp3
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Golica, Kresnica, ostra trava 

Karlovi koraki so bili dolgi 1,50 m, t.j. dvojni korak, 
brez seno slama, seno brez otave, kajti kar ostalo, so pa 
popasli konji ali ovce s svojimi ustnicami, mulci, 
muljava je področje, kjer je raste ostra trava, to je ostra, 
morava, ki zahteva celega moža, pa ne kakega mulca, 
ki je star 14 let, kajti zahteva veliko znoja, preden je 
posušena in spravljena pod klobuk (stog, skeden, 
svisle, pod, ....). 

Tako področje je plešasto = pleso, ples je pa v ¾ taktu, 
torej pešejo pobje in dekleta polko (kranjsko) = pojko 
(češko ali moravsko). Dedi so pa takrat plešasti in 
pametni, modri, a brez las na vrhu glave. Zato 
postavijo dedi na vrh svojega čela klobuk, fantje pa 
vtaknejo v svoje krajce (kranjce) svoje peresa in 
zamukajo. Krivce pa imajo petelini (kokoti) pa ne 
kure. Fant, ki se je bal kur, je bil ničvreden = peder brez 
peres = buzi-rant, ...za dekleta nič vreden, za nič 
povalat, nič grmola, nič kocin, samo gol kol, današnji gol 
(pri nogometu, hokeju), tega pa čuva golman. Včasih je 
pa to bil kolman = oglar, dela oglje, je zadnji v vrsti [1 
+ 2/3 + 1/3], zadnji na veji, ki vodi v sadovnjak, kjer 
rastejo jabojka in hrušte iz katerih se dela mošt, ali pa 
čaj, ki ga dekleta ponujao kot »hrušovo vodo« 
koscem, ko so ti vsi preznojeni (ker so sekli ostro travo 
= moravo, ki spravi človeka na morano = smrt, na 
žale).  

Karlov korak je bil dolg 1,5 m a tudi širok 1,5 m2 ?? 

Kje so pa krajci, kranjci s svojimi koli in palicami. Pa 
plesanje in balinanje, balanje na balu na ohceti, ....pa 
grmole v Dolu, pa Woda spodaj dola na katero hodijo 
dekleta scat, zgoraj nad strugo = žleb na njem pa šalca, 
dekleta pa nosijo wodo v kanglah pa ne v pintah 
(bundih, Bunde imajo fantje povezane s sroubrat'm pa 
vanje zabodene ščire z dvojno klino, s katero »sekajo 
na panju svojega Andreja«, {ki obrača leto in dan 
svoje sonce in luno}. Ta ples se začne na Kopan na 
Bavatou dan (10.2), ko Bavant utakne svoj lulček u na 
počez pa na dol obrnjen rorček, iz vejce iz katere poj 
rata Bavantou sok = smola, ki je sladka. Takrat Bavant 
olup žled z žleba s svojo sekiro, potem pa preda to 
sekiro Andrejo, da bo končou svoj obred, pri katerem 
bo njegova punca pustila svoj krancel, ko bo povoži 
punco na štor tako, da ta obrne svojo brkonšco v 
vzhajajoče sonce, on pa zaseka svojo ščiro v pan (ki ni 
negu gospod, ampak negou prt na soncu = na 
skledarjevcu = skleda v soncu = čašca (ponvica)+ 
kašca = (izvor wode). Če takrat iz pana, štora p'rteča 
bavantov sok ( smola = zaska = svinjska mast) {bo 
letina dobra}, [dekle pa rodna in lahko »friedlich« 
»mirno« pričakuje porod, ko bo morala globoko 
stokati (stekati, štekati, prenašati svoj greh, ker se je 
pustila natakniti na tiča = posledica je stokanje) potem 
pa porod in zavezan popek [na 11.11]. 

 

Karlov korak je [vreča + desc], ki skače z vrečo skupaj 
na tekmi za stavo (petelina) – ki ga obdajajo kure in 

piščanci. Ta je obdelana z drevesom + koreninami + 
krono in je dolga en seženj = »i raztežaj« do konca 
prstov na obeh rokah = 4 veršoke = 1,778 m (stare 
mere) = ali od velikega kola = kamna mejnika ali 
3,161284 m2. 

Njiva, ki je obdelana in je imela krajce (grmovje 
v katerem so bili zajci in kure s svojimi jajci, s 
drevesom na katerem so bile čebele, ki so 
poskrbele za opraševanje lip, kostanjev, jesenov s 
svojim voščenim listjem, ki so opraševale cvetove 
in nosile med (v panje), z risom ali medvedom, 
kamor se je vzpenjal ris ali medved in s krempli 
ali kozel s svojimi kopiti (copiti = capiti = koraki 
v capah = copatah = Kopanu), = Mrkač, DEZELA 
JSD-SLIKE\Lintvern -IMG_0326c.jpg, tako kot 
lev na petih prstih ene roke (palec. kazalec, 
sredinec, prstanec in mezinec – ta mau na poroki 
s sredincem kot največjim, najvišjim nato pa 
kazalec in šele nato palec, ki zaključi pest v en 
roko, en žakel = 1 ped. Pedi imamo 2 na vsaki roki 
in 2 stopal na vsaki nogi = venti  vetrov, samo ura 
ima pa 24 ur na dan pa ne 20, pa tudi ne 360 
stopinj v kotih = kolih, ki so samo 4. 

V Karlovih časih je bil 1 dvor = 30 km velik, ali 
res? Če je bilo obdelovalne zemlej za en gross ? = 
30 km netto 30 ooo m, potem je bil 1 stari dvor 
velik 40 000 gross, skupaj s krajci = velikimi 
majnimi kamni, na katerem je stal tudi stog in 
drevo in grmole, pa tudi za poti je moralo biti še 
dovolj prostora. Takratni veliki seženj od vrha 
prstov ene roke =1 raztežaj do konca prstov na obeh 
rokah = 4 veršoke = 1,778 m (stare mere) = ali od 
velikega kola = kamna mejnika ali 3,161284 m2. 

X = 10 00 vrst oranja (po dolžini) ali skupni orni 
= zorani dolžini na korenu 2  31, 612 m2, visoki 
pa tolikor kot je bog dal. Toliko je bilo 
obdelovalne površine v Grossu, Gross pa stoji v 
Smokuču na vrhu vasi, vas je pa na prisojni strani, 
in ima na obrobju lipe, ki so jih rabili zato, da so 
z njmi preživljali svoje koze takrat, ko je bil sneg 
in je bil mrkaužou cajt, kni bvo kej za devat k't ga 
srat na pusta.  

Takrat je bila bajta krita s slamnato streho, na 
strehi pa so sušili klobase in gnjati, v kleti pa imeli 
dežo zaske, ki so jo lahko namazali na kruh, č'j 
boh dau, drgač jbva pa wakota, pa so ta star 
crkaval k't posušen prasc', ker ni bvo ubenga, kj'h 
b' pokopou. Kopane je torej biu praz'n, brez 
wogna, brez plesa, brez skakana č'z wogn, ....   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Lintvern%20-IMG_0326c.jpg
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Takrat, ko je bajta pogorela, ker je bila napačno 
kurjena, ali je strela udarila v tiča, ki jo je vahtou, 
je bil hudič kriv, ker je pogorela. Čeprav je najprej 
zagorelo pri sosedu, pa četudi je pogorela cela vas, 
nekdo je bil hudič, ta je bil pa kriv zato, ker je 
balinal (plesal kot hudič svojo polko, zakuril svoj 
kres, kresnil ogenj s kremenom, ...) skratka kil je 
dežurni krivec, Baloh stari še predgrški bog, ki je 
delal temo v svoji luknji, Baal v Mezopotamiji, 
polovica zmaja – lintverna, pa najvišji prst na eni 
roki. Baloh pa sam na svojem vrhu griča, hriba pa 
takoj za ognjem in tistim, ki je imel rog = rožič, 
sam na svoji polici, lupinici brez semena, kot 
mošna brez jajc. V njegovi koči je bila vedno 
»tma«, temina, rauhkamra, klobase osmojene z 
dimom, nobene slame, samo skodle pokrite s 
kamenjem. Ta je torej tisti, ki je nasledil tistega z 
Jamarskega vrha, ki je imel osmojeno luknjo. Vi 
ste pa tisti, ki naj ga najde, čeprav je vsem na očeh,  

Tako mora Jarc najti Baloha! 

Slučajno imamo primerjavo s Sv. Janezom v 
Bohinju in žlanskim peteminom: 

07B-MRKAČ ZADNJIH PET-pdf-OZ-
GO/ČOPOU JOZA PA ŽVANSK PETEL'N 

Pomagala mu je sama cesarica Marija Terezija, ki 
je zamašila slamo s »fajermaurom« pa obrnila 
hišo naukol, tko da so poj gledal zjutraj na zahod 
pa ne na zahod, kot so to počel prej, pa nared'l 
novo kmečko peč pa nou rajf'nk, kje poj grela 
deda. 

 

Karlov korak je kamen = jajce = mejnik, ki 

omejuje parcelo = prt, dolg 1000 = C = centov  

korakov dolgi razini = xxxx = široki »i stopo« = 2 

pedi in visoki »i ped« ki jo pušča za sabo karlov 

plug, ki ima kolesa in ga vlečeta dva vola 

(verjetno terca) in zorjeta v ozare  6 širin (5 hiš + 

mežnar = 6) širok prt = dan je 12ur – 2 je marenda 

= počitek pod drevesom ={100 x 1,778 m ↑→ X 

[ 6 x 4 x 2 x1 čevelj (rimski) = 0,295 m → = ] }, ki 

ima svoje ozare skupaj z drevesom pod katerega 

se vsedemo na svojo rit in zašpilamo in rajamo 

kakor se nam zljubi, kosimo kakor znamo, 

korakoma, lahko tudi v capah, ki jih prepašemo s 

pasom, ki nam prepreči, da bi nam razneslo od 

zajebancije rit, svoje moči merimo v znoju, ki nam 

kaplja po kaplicah s čela, čas pa merimo po 

drevesu na koncu ozar, kjer nam dekleta ponujajo 

mošt ali hrušovo vodo. 
 

1 seženj = 6 čevljev = 6x0,316 = 1,896 m 
(avstrijske mere) 
1 seženj = 1,778 m (stare mere) 

 

1 palec = 1 cola = 1 prst 

1 palec (dunajski) (cola) (") = 1 cola avstrijs. 
1 palec (beneški) = 29 mm 
1 dlan = 4 palce = ~0,105 m 
1 čevelj (dunajski) (') = 12 col = 0,316081 m 
1 čevelj (angleški) = 0,3048 m 
1 čevelj (rimski) = 0,295 m 
1 čevelj (saški) = 0,2832 m® 
1 čevelj (beneški) = 12 ben. palcev = 0,348 m 
1 klaftra (dunajska) = seženj (°) = 6 čevljev = 
12x6 = 72 col 
1 klaftra = 6 čevljev = 1,896484 m 

1 veršok = 0,4445 m 

1 visoka brazda 0,2222 m 

1 seženj = 3 aršine = 4 veršoke 

Arš je rit = antično razritje ¾ = široko 1/3 = 
0,13345 m in visoko 1/3 = 0, 11111 m 

Navzgor in navzdol = obestransko  

7 dni, brez noči, = 12 h,  - marenda = 10h in brez 
mežnarja in kaplana = 5 dni, spomladi ali jeseni 
ob ekvinokciju, ko se orje ali dela praha 

2 vola in drevo s kola = okroglo in nastavljivo, ki 
ga je mogoče krmiliti 

2 moža = m'ška, ki gledata v vse strani, navzgor 
in navzdol 

[1 veršok = 4 brazde dolge 0,44445 x 4  1,7778 
m], takrat ko je dvojni korak dolg 1,5 m. 

In napravi vprega 2 vola, drevo in dva moža 
oranje 1,778 m v dolžini brazde   xxxxxx, ki ima 
3,161284 m2  in površino  yyyyy m2  

Hitrost brazde =? Vol ima samo polovično hitrost 
napram konju, ki zmore prevažati 25 do 32 km na 
dan tovore. Torej je volovska brazda lahko dolga 
14 – do 16 = ~15 km ali 47 420 m2 na dan netto. 

Torej se od Karlovih časov do konca volovske 
vprege na njivah ni kaj veliko spremenilo. Potem 
pa pride baba Marija Terezija, ki je cesarica pa 
naredi revolucijo, pa postavi Hišo, v kateri se dela 
lahko tudi ob svečavi (če jo imate) še kako druga 
dela, kot da se na stelji = slami zapeljuje lepa 
dekleta. Torej nastane nov pomen seno slama, pa 
hiša, ta se pa obrne k sončnemu zahodu in v 
kuhinji se kuha, sedaj tudi plete, tke, tam so statve, 
tam so pletilje s iglami, tam so šušterji, ki 
popravljajo švedre, tam so žnidarji, ki krojijo iz 
blaga (štofa) in sešijejo oblačila, ....Nad vsem tem 
je pa pod, nad podom pa punce, .....  Ja kje so pa 
klobase, pa salame, pa gnjati???, če so pa tam 
dekleta pa slama!! 

Vse tisto, kar je prej imela v svoji Vreči, klobasi, 
vso ropotijo, so postavili v novi hlev, starega pa 
predelali v novo hišo, kuhinjo v veži so pa 
predelali v kmečko peč, ki je pošiljala svoj dim v 
rauhkamro, tam so pa dimili klobase, pa salame in 
prasetino, vse slano!  
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No to je revolucija, ki jo je prinesla Marija 
Terezija, porabila je luč za kaj bolj važne stvari 
kot za ležanje na slami! Dan je postajal daljši na 
račun noči, noč pa bolj iskriva, zapeljiva, 
zašiljena, polna peres in tičev.  

 

Karlov prt = vrt + ograja = {pašnik + poti + voda 
+    koli }  merjen s karlovimi dvojnimi koraki 
dolgimi danes 1,5 m (xxxxxx, koli so pa bili 
drevesa (lipa, kostanj, hrast,    ) skupaj z 
koreninami in krono.  

Torej samo ograja s 4 vogali (kara ◇ garanje na 
njivi, brez spanja [noči ◆]) 

Tedaj je gospodov delež »na spo« pol gospod – 
pol ubožnež, ki gara in se poti v »zaplotju« ◆◇. 
Drevesa še imajo veje in korenine, pod 
katerimi lahko tudi opoldne počivamo 

gola drevesa brez lubja, korenin in vej (torej 
pojem »brutto« krone. Krona je Karlova in ima 
svojo maso vredno v zlatu. 

 

Potem pa pride Cesarica Marija Terezija, ki ima 
drugačno krono, pa drugačne kole, pa drugačen 
red in rod, ... pa pridejo hruške in hrušova voda, 
kosci pa do pasu goli in preznojeni, pa poserjejo, 
kar so prej požrli, poščijo tisto, kar so prej spili, 
sedejo pod hriško pastorjevko, ki so jo posadili 
njihovi dedi, oni pa pijejo hrušovo vodo, ki so jo 
danes prinesle s studenca »kašca« na kazerem je 
»žleb« in »šalca«, pa kosijo travnik od kamna do 
kamna, pa prvi kosec naredi »sled« od kamna, 
potem kot prvi zareže s peto kose skozi polovico 
sledi, torej od sredine kamna do drugega kamna, 
to je pa potem pokošena Gross pokošene površine, 
merjena v klaftrah = (klaftra Mareje Terezije, kjer 
se kosi travo, ki je pognojena, travo pa žrejo krave 
(ki niso krvave ampak mlečne) mleko se pa 
predela v sir, sir se pa razdeli na gospoda in kmeta 
kot {desetina, krvni davek v sinovih,    zalezova 
nje dekletov s strani vojakov in oficirjev, desetino 
za krst + birmo = ofer, za kaplana + farja in 
knezoškofa, ki ima pravico prve noči pri poročeni 
nevesti}     tega imajo pa kmetje enkrat »tega dost« 
pa nataknejo za svoje klobuke krivce (petelinova 
peresa), namlatijo krivce s cepci in nabrusijo kose, 
ki so jih prej sklepali na srenjskem kamnu, v 
katerega so še prej izdolbli »wukno« = fukno in 
vanjo vtaknili »babco« in se potem podali na 
»punt«      v karlovih časih so pa sekali z mečem, 
če se bosonogi kmetje niso pustili krstiti        = 
zvezo palic povezanih s »srobrat«-om in vanjo 
vtaknjeno dvorezno sekiro   Fašisti      Kokal-or s 
krivci za klobukom, ki so imeli šraj - tiče na gor, 
....pa tudi Orve, ki so imel drevo za orat, pa tila 

Orla in bili hudoverniki (pripadniki hude vere) in 
izgnani iz vasi zad za njeno obrobje na konc plota, 
kjer si je naredili svoje »hišce« poznej pa še hleve. 
Vse to najdete na Jaršah, vse od »        križa« 
»svetinovega hrasta« do »Kapsove lipe« »Ribče-
vega prta« s svojim stogom. Še več: v Kapsov bajt 
najdete lepo Vido in Jurja, ki so bili moji vrstniki, 
najdete Ripčevega Lojza, ki je doma iz Želeč in 
ima pravico voz't pletno, tako kot je Kaps tud 
kapsov Joža, ki so bili nekoč kovači (tako sta še 
danes Kapus Vida in Kapus Jurij še vedno kranjca 
s zelnato glavo, tak kot je bil v 12. stol.tisti Kapus, 
ki je v Kamni Gorici potem nastal plemič, baron 
pa imel svoj vrt, pa prt na kermo raslo zelje, ta vrt 
je pa gnojil z »bah«-om = ostankom ogla in 
žlindre. Kislo zelje Kapus je pa pogoj za pametno, 
prevetreno glavo, ki jo porabijo lipeti za 
»krmiljenje« = »krmenje« fužin, ki žrejo oglje in 
rudo in ljudi, torej celo vrečo {fužino} s svojimi 
planinami, gozdovi, rodninami. To vrečo pa 
potem ponujajo gospodi posameznim kupcem v 
izkoriščanje.  

Karlov prt je torej pričetek take vreče, ki jo je Karl 
ponudil nekemu gospodu v fevd, ta jo je pa cuzal 
prek ministerialov, to je bil Karlov red, rodina, 
krajina, lintvern,    vse kar se je palo »požreti«    
»žreti«    vtakniti v vrečo ali klobaso, vse tudi 
imelo svoj ident lasten ident, identifikacijo, kar je 
lahko plavalo, ali letelo, ali zletelo, ali odletelo,   
kot tič     pod repom, rep je bil pa »mežnar«   
messner      (v mnogih oblikah. nožar – messner, 
merilec = Legat, xxxx, ki je imel svojo kad (kat, 
cat, cap, kap, ....)   koš, kož, meh, bariglo. (vse kar 
se je prenašalo ali se dalo povezati s štrikom ali 
splesti v kite, ali.... t.j. INTEGRACIJA 
CELOTNE TEDANJE CIVILIZACIJE.   Od kar 
je zraslo in vse kar se je dalo zasrati. 

 

TO JE PA TUDI VODILO DANAŠNJE 
CIVILIZACIJE 

 

Vidike in vidovce je nekoč menjal tisti, ki je vrtel 
zemljo kot kolo in delal leto in dan čas. Danes 
imamo elektriko in lahko volimo (elections) in se 
vtikamo v to sranje, kakor se nam ljubi. W, V, A, 
I. Ohm, Fi, Alfa, Beta, Gamma se obračajo kakor 
se vam hoče. Babo izklopimo, pa imamo pred njo 
mir (samo za šoltar primemo, pa ga preklopimo 
paj muske konc, če pa to ni dost, se pa preselmo 
na kavč, pa je mir). Tako je Schröder že 6x menou 
babo, izkluču svoj »s kurcam konc« in se spravu 
na novo »lepo Breno«, da moj začela pet nove 
strofe, a na isti muziki.   
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Tako je dobila nova stavrnost novo resnico »lepi 
predsednik USA«  ji če face fejk news = laž, pri 
tem je oženjen s slovenko Melanijo (t.j. malarijo, 
slikanje, videnje) ki vse obrne tako kot spectacolo 
( torej sam celoten spectacolo) tako kot se mu 
zljubi, pravi pa, da ljubi Melanijo. Evropske Babe 
pa nosijo hlače, da se nebi videlo tisto, kar se prej 
imele pod kiklo, sedaj pa kokodakajo s 3x 
frekvenco, da j'h pamet'n čvouk spolh več ne 
razume, Govore vse spukej istočas'n, vse v 'n 
žak'l, mi nej pa to prenašamo? No mi pa poj potem 
naredimo konec [noči ◆]  =  Torej samo ograja s 
4 vogali (kara ◇ garanje na njivi, brez spanja 
[noči ◆]. Taki so pa danes pri nas izgledi na 
današnjo družbo, ki ne pozna nobene civilizacije 
samo čvek pa nakladanje. Pamet je taka kot jo 
imajo piščanci, ki čivkajo. Kje so pa Orli s trdimi 
tiči??, če ima pa že vsak 2 kurca, enga za podnev 
pa enga za ponoč, vsaka baba svojo vouno = voljo 
eno za podnev pa eno za ponoč.   Takaj ta vuč ◆
◇. 

 

Ko se je Karl, kje bil še samo Kral pa mu svoje 
kremple, pa ne cesarske krone, je bil še princ, ki 
je imel svojo papco na kitah, kot princeso, ta je 
tako lahko imela svojo malo kronco, kjer je takrat 
še prepeval svoje strofe in jih spremljal na katari. 
Takrat je še lahko prepeval serenade (upanja na 
bodoča sranja), ko mu je vsemogoči Bauer vlekel 
Princeso za vajeti in ji pošiljal čez Otranska vrata 
v Sargaško morje svoje po-ljube, kjer je ona prišla 
do njegovih viškov, on se je pa lizal po rokah. 
Takrat še ni bilo kőlnske katredala, da bi cuzala 
njegovo kraljestvo. Poj je pa postal Karl cesar, pa 
naročil Bauerju, da naj začne delat katedralo (to je 
tisti prostor, kjer stoji govorniški pult = kateder = 
prižnica), je pa Bauer (za pusta) pustu (samo 
začasno za 3 mesecev) daj dau mir princesi in jo 
je spustil s kit, sam si je pa začel delat Katedralo, 
princ je pa naprej pel svoje serenade, je pa 
prinecesa zanosila, pa še danes ni rodila. Kölnska 
katedrala še dons stoji pokonc, pa še vedno ni 
dograjena, kar naredijo po dnevi, jim se ponoči 
podre in propade. To je pa čudež, svetovno znan 
čudež. 

 

V Kelmorajn so hodil nekoč izučeni vajenci na 
vandranje za 3 leta in en dan, da bi se naučili tisto, 
kar še niso znali in razumeli tisto, kar so jim njih 
profesorji plozali s svojih pultov (tistega, kar tudi 
profesorji niso pravilno razumeli), potem so 
postali kseli (seli znanja, sporočali so znanje) 
drugim ljudem naseljencem.  

Danes imamo pa politike, ki govore eden čez 
drugega istočasno in nas poskušajo nategniti, da 

bi več mi povedali, kot sami razumejo, vlečejo in 
rigajo zlato, ki ga nato poserjejo kot asi (največji 
ass = angleško osel)  

The Assin are an ethnic group of the Akan people 
who live in Ghana. Pikti  na Škotskem, egipčanski 
Kopti, zbirni jeziki – integratorji, Zbor, zbornik, 
.....Vreče, embalaža, čreva,    serjejo in rigajo kot 
osli, žrejo pa naš z muko pridelani denar. 

Imamo denarnike, ki nas molzejo do zadnje kaplje 
znoja, ki ga iz nas izcuzajo,  

GOSTE (vsi nad V, ki so zmagovalci na sredi 
prstov, nad prstjo na realnih tal (ti so seli, sli, ki 
sedijo s hrbtom obrnjeni k vzhajajočemu soncu in 
so dobrodošli. Vse drugo je navlaka nad X.  

 

 

180502 

Zagorice se je delilo na več kvartov, razdeljeni so 
bili s koli in drevesi, ki so stali ob poteh, kvarti so 
pa imeli svoj čas nastanka, pogojen z razvojem 
vasi in uveljavljeno civilizacijo. Tako je bila 
najližje selski poti stala stara ušperna, kjer se je 
začel najstarejši del, ki je uporabljal konj za oranje 
njiv. Najbližji ušperni je bil Bisc – Pangerc 2 
deleža, potem Jurjevec 1 delež, ki je imel svoj 
delež v velikosti 1, nato Zakopar 1 delež, nato 
»govedar« 2/3 in nato Ovčar jarc Ahac = jahač – 
lovec      Čeber s svojim križem Lokostrelec = 1/3 
deleža, potem se je pa pričenjala cesta, ki je 
peljala v Bodešče.  

Deleži so bili ploskovno prilagojeni bruto donosu 
= orani njivi, ki je dajala donos (če je bila trava 
ostra, je dajala manjši donos kot peščena zemlja, 
plitka zemlja, veliko kamenja, ki ga je bilo 
potrebno spraviti na groblje. Vsak prt je bilo 
potrebno ovrednotiti, potem je pa gospodu dajal 
njegov delež, Gospod je pa imel njegov delež. 
Grimšičarju, ki je bil krstni boter njegovim 
Pangercom – Pankracijem, pankertom narejenim 
ponoči v njegovi postelji kot ljubezen in doto in 
za poročno noč, za kaplana njegovo bero, za 
mežnerjevo zvonjenje pa njegovo bero, za škofa, 
ki je opravil svojo birmo = batine s klofuto po licu, 
enkratno dajatev po ceniku, ........Če je pa kaj še 
ostalo, je pa to bilo njegovo in za njegove po krstu 
rojene otroke in njegovo ženo.  Tisto »na spo« je 
bilo premalo, da bi potešil številna usta, pa je 
moral iti na jago kot krivolovec, žena pa z otroci 
vret nabirat jagode (brinove, češminove, tisine, jih 
vtakniti v latvico soli pa vso družino varovati pred 
vsem hudim (mišljena je bila pa gosposka). Na 
razpolago so imeli samo Žale ali britof.  
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Dvorniki so pošteno živeli, gruntarji so preživeli, 
ostali so pa stradali, pa ne samo po pustu. 

Karlovi red, ki je bil narejen za frankovske in 
bavarske sisteme, je imel duri v dvore, ki so imeli 
nad vrati junca – tora – govedo težko 1 tono, naši 
terci so pa dosegli največ do 300 kg, naše buše pa 
še samo 150 kg in to v času pred osvoboditvijo l. 
1848. Osvobodili so jih pa veliki gospodi, Marija 
Terezija je pa bila Lady = Wadja = vodja, ki je 
omogočila gnojenje in dvakratni odnos (poleg 
sena tudi otavo), istočasno so pa prignali jarce na 
Rebro, kjer niso imeli kaj popasti, so pa kmetje 
začeti delati za koze vejnike, če so pa »popasli 
veje«, pa ni bilo čebel, če pa ni bilo medu (še ne 
za medvede, ki so grizli korenine in krone), potem 
je bilo konec svečave in sladkosti je bilo konec. 
To je pa pogruntal Anton Janša (Brezov s sela), 
kje »čebelaril za Marijo Terezijo. Iste izkušnje je 
pridobil njegov blejski kolega Skble z Zagoric, da 
oskubljene žvalce ne prinašajo dohodkov, ki je 
imel čez kresijo v ljubljeni citadeli, pa to lady za 
cesarico.  

Naši primadoni v Washingtonu in Berlinu pa še 
nista prišli do te stopnje razvoja. Tudi Jožef je 
kulminiral cesarstvo šele koncem 18. stol. pa 
začel skubite tiste prejšnje in vse druge ljubljene 
molsti vse povrsti.                No pa imate spet za 
sabo »'no klobaso«, kjej reku tist Westfalski 
majster iz 'nga mesta ob Renu »Kelbasa«, mi(s)lil 
je pa »Kölnischwasser«, ki je za vse dobra pa za 
n'č svaba, torej nevtralna. 

 

 

180503 

 

Aleksander je bil kralj vseh Grkov (ali res?). Imel 
je svojo vrhovno oblast △ ki jo je uveljavljal z 
mečem (jeklenim mečem) †, imel je svojih 
prijateljev ◎ in svojo ob last od »Ob« 
reka »last« = obremenitev (po saško), 
torej nad vsem kar je migalo.Ni pa imel 
Babe ♀. Torej je imel X minus ♀ = IX. 

Karl der Grosse = imel oblast nad vsem 
kar je  migalo in imel tudi oblast nad 
vsemi babami. Torej je imel IXl= imel X 
in kup bab in z njimi kup pamžev 
(pametnikov & pastirjev & palic) in (†
△ = ♁) vsak ♁ [je pa imel svojega 
purša ♂, s svojim kurcem in mečem] purš 
pa uporabi lahko roko kar miga, torej 
tudi za onanijo {Ona nina = sanja} sedaj 
se pa ne ve kdo sanja in miži, kdo spi 
in samo )in na koncu {} je vse skupaj 
samo { na An Gora, ena sama kurbarija]. 

Danes pa ima Putin svoje MIG-e, Evropejci svoje 
Sabre in STOL (vertikalno vzletajoča) letala, ki 
imajo svoje tiče skupaj s piloti (faloti če padajo na 
tla). 

To je {Karl der Grosse}.= X 

 

Potem pa Cesarica Marija Terezija 

Ta je nadaljevala nadaljevanje kamnov na 
polju s tem, da postavi svoje kamne 
mejnike s križem + v svojo ureditev, ki 
ima svoje sežnje 'n sežen = en 

 
1 korak = 3 čevlje = yard 
1 korak (avstrijski) = 0,75859 m 
1 yard (angleški) = 0,914 m 
1 dvojni korak (Lachter) = 1,7 m® 

1 dvojni korak (Freiburg) = 1,942 m® 

1 dvojni korak (novi saški) = ~2 m® 

1 dvojni korak (7 saških čevljev) = 1,982 m® 

1 vatel = 2,75 ?? m blaga 
1 toskanski vatel = 0,5836 m blaga 
1 laket (vatel) (Elle) = 0,5664 m 
1 pedenj, ped = ~0,2 m 
1 seženj = 3 aršine = 4 veršoke 
 
1 seženj = 1,778 m (stare mere) 
1 dvojni korak = 6 čevljev® 

1 stadij (rimski) = 1,4813 m 
1 stadij (grški) = 184,94 m 
1 veršok = 0,4445 m 
1 palica (Rute) = 5 vatlov (Elle) = 2,832 m 
1 palica = 10 do 12 čevljev 

1 palica (yard, angl.) = 0,9144 m 

 
1 milja (rimska) = 1000 stadijev = 1481,3 m 
1 milja (morska) = 1853 m 
1 milja (avstrijska, geografska) = 7585,9 m 
1 milja (angleška) = 1609,35 m 
1 milja (saška) = 9910 m 
1 milja (nemška) = 7420 m (sedanja navedba) 
1 liga (hrvaška) = 4288 m 

 
1 čevelj (prostorninski) = 0,031555 m3 = 31,55 l 
1 čevelj (prostorninski, dunajski) = 0,03157867 m3 = 
31,57867 
l 

1 klaftra (dunajska) = 3,596652 m3 

 
1 as = 12 unč (plemenite kovine, novci - rimska mera [® 
Agricola- B84,s.68]) 
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♀◎†△♀◎†△♀◎†△ 

Rimsko – angleško – saški osel = as = as= žretje 
še vedno plemenite kovine, je ♡ (srčni as) za 
zlato in je osel, ki riga denar, ni pa 
sralec (izraelec), ki samo serje [čeprav 
je nasledil Imhotepa, ki je vse vedel in 
znal že pred 4700 leti in imel svojega 
črnega vola, {ki so ga Bohinjci po svoje 
nažajfali}].) 

Marija Terezija pa ima svoj tolar še vedno v 
kšeftu, čeprav je umrla že pred več kot dvema 
stoletjema. 

 

Karl je pa imel svojega Agricola, ki je imel svoja 
kola (kolesa sv. Andreja, dvojno kolo na svojem 
plugu in je vižal svoj vas kamor je hotel, vse do 
Constance ob Bodenskem jezeru.  

Karl je imel vse čez, tudi klopi na katerih so sedeli 
poslanci, seli, kseli, majstri, farji, lovci, ....vse čez 
vse ΖZ in  χ,☡, tudi črko Σ   , ki predstavlja 
črto pod seštevkom summa Summarum. Njemu so 
postavljali katedralo, ki še danes ni gotova in 
koelnčani še danes častijo svojega Princa (primca, 
ki pana svojega tiča kadar in kakor koli se mu 
zahoče) in Princeso in svojega Bauerja [našega [® 

Agricola- B84,s.68])], ki je po svoje tič, in bil župan 
mesta Leibzig na Saškem, kjer so uporabljali 
svoje mere, ki smo jih pa mi posneli in sedaj že 
večkrat objavili = obglavili = kőpfen     Gekőpft = 
obglavljen (z mečem), köpfen obglaviti; (kappen) 
obrezovati, obrezati; porezati. 

Koepfen   zabiti žebelj na glavo = tudi klopfen = 
udarjali, to je pa isto, kar so delali hrvati, ki so se 
valili po blatu in udarjali nasprotnike po buči s 
trdo pestjo. =  in goljufati pri igri (dajati gol v 
štango, ki nato odžaga rezultat pod črto 2. ali 
obrezati Izraeca in mu olupiti njegovega tiča. 

Vse to je Karl in njegova vreča, klobasa {}. Tudi 
to, da ima »jet teleobjektiv« na moji »lajki« 
(lažnivki    bi nosi napis Leibniz in Zeis  (zajc), ki 
dela fotke, ki jim ni para, vse tja do -100 do ' 100 
ploskovne povečave v 2 in 10x po dolžini. In ima 
napis Sony = sončni, sočni, solni, prisoli mi jo 
(namreč na oko, pa ne po buči), in ta »so« je saški 
in frankovski osel, ki gleda kot kranjec v camero, 
iz nje pa kaplajo slike, ki jih nato lahko s Petra 
Kocjančiča, ki je patentiral okvirčke za 
diapozitive in je Blejc in še danes sedi na svoji riti 
in tako na denarju, ki ga dobiva za svoje iznajdbe, 
kot tudi na sedlu poti, ki tam dela sedlo na hribu, 
torej je »sedelnik«. Torej je Ta Peter Sedelnik, ki 
mu riga cekine, kar se pa tudi zelo dobro zaveda 
in to zapojê, če je potreba,torej tudi je in poj pojê 
cekine. 

Vse to je Karlovo maslo in njegova klobasa, tudi 
tisto blejsko kurbane (bavljenje s kurami in 
petelinjenje, bati se kur, ki imajo svoje peteline, 
pa tudi če imajo ošpičene tiče in pečke. 

No ta Karel je bil tič, ki je imel svoj XIX, Imel je 
vse, samo še krona mu je manjkala, to je pa dobil 
v Aachnu, kjer so ga kronali. 

 

To napako v XIX je pa popravila Cesarica Marija 
Terezija, ki si je sama nasadila krono na glavo. 
Ker je pa bila baba, so ji pa od nje odščipnili en 
rogel, pa je bila samo XX. Šele Jožef II. je nato 
dobil ta rogel, bil tič z enim roglom na kroni, bil 
MOND na kartah XXI in smrt za Žale za vse 
komerciale in nepravilno pridobljene ARE 10 AA 
= orle = tolarje = sežnje 1 seženj = 6 čevljev = 6x0,316 

= 1,896 m (avstrijske mere) in 1 klaftra (dunajska) = 

3,596652 m3 

Že pri Mariji Tereziji so se Orli na hišah spustili 
nad vrata in postali kamni mejniki med obema 
poloma vrat, kamni sklepniki, na te sklepe so pa 
»sklepali« svojo zgodovino Andrejevci, tisti, ki so 
vrteli zgodovino leto in dan, v preteklosti, pa tudi 
v svojo bodočnost.  

DEZELA JSD-SLIKE\ANDREJEVI-mezani - 
VRATA-b (2)-aaaa2 copy.jpg 

Vasi X z številom hiš od i do ix s  in zaključkom ob 
koritu in kolom ob koritu, ki je kazal čas leto in dan in 
uro dneva, red v vasi, ki je imela svojega A = orla na 
mizi, svojega desnega prisednika, ki je nalival (kaplal, 
capljal, .. ) pijačo in levega prisednika, ki je delil košto 
? hrano = Ass, Je Fras (žretje) in na konci ni imel 
prostora za gosta (hosta, božjega poslanca, sela, 
prinašalca dogodkov, pa naj so bili ti dobri ali slabi. Ta 
je bil tisti, ki je vrtel dogodke, ostali so jih pa prejemali, 
se posvetovali in ukrepali. 

Nove hiše so bile usmerjene k zahodu, od koder je 
prihajala luč od svečave, svečava je pa omogočala delo 
tudi po mraku, dokler je ta imela svojo hrano na tahtu, 
taktu po katerem so plesali, dokler je imela svečava 
svoj vosek in kosti še kaj mesa, in dokler je 
muzikantom (čvekačem) zamašil njih gobec in 
naredili vsej muziki konec. On je bil tisti, ki je bil 
konec, ampak samo toliko časa, dokler je bilo  
konec, če pa je prišel lucifer, ki je držal luč, je pa svatba 
(hudičevo opravilo) trajala naprej.   Če je lucifer 
dodajal oglje in je bila svatba, se je plesalo od mraka 
do zore, potem je pa bilo vse skupaj konec. 

Zakaj pa ima svoj vsak dan svojo noč in zakaj ima 
vsaka noč svojo moč, so pa tudi pogruntali. 

Zato so pa tudi svoje prince (šekaste jelenje mladiče), 
pa princese s kitami, pa pobe, ki so šli v kelmorajn za 
3 leto in dan na potepanje po ceumo svetu (osvet 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180316/DEZELA%20JSD-SLIKE/ANDREJEVI-mezani%20-%20VRATA-b%20(2)-aaaa2%20copy.jpg
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ljenenem svetu), ti so prinesli s seboj svoje balinanje, 
pa še druge novotarije!. 

Iz zaske so nared'l lojenice, vtaknili noter svoj prst = 
širok trak, pustili d+ sej vse skupej posušivo, pa nared'l 
woj'nke, iz watuc s pokrovam, kje mu not wukno, so 
nared'l »novo svečavo«. P'r tej sej pa dau žingat, pa 
pet, pa jukat, pa mukat, pa ... še vse če do svitana (sv. 
Ana), takrat se je pa začeu nov dan. 

No, to je bva pa Marija Terezija, s svojim gnojem, pa 
gnojenjem, pa sranjem na vej, pa v ušperno na vej, kje 
ratava poj tepka, medena hruška, kje dajava svadke 
sadove in bva cenena pijača, ki so jo dajala dekleta 
koscem podnev pod hruško, ponoč pa na slam-aric pa 
kot fermentiran mošt za moško moč svojim fantom  
(pa so poj, kso šli za plotam dam, tam mukal k't 
zaboden junc)! 

 

------------ 

Če je bil Aleksander  A-le-X I.    Lex   (pastirska 
palica in pika na I. Torej orel, ki je lovil svoj plen. 

Če je Caesar imel svoje Orle (legije s svojimi 
oznakami X) so se njegovi Aquile lahko spustile 
na Aquilo in ustanovile mesto Forum Iulii    Čedad 
in letele po reki Nauportus navzdol do Panonie. 
Imeli so orle na kolu V in raznašali svojo kot X. 

Če je imel Karel že svojo krono, je dodal še 
cesarske orle vojskovodja pa pretor,  

--------------- 

 

Mariji Tereziji je sledil Jožef II., ta je preuredil 
cesarstvo, da je nekdanje funkcije Lokostrelca na 
konju ločil od konja, konj je pa oral dvakrat hitreje 
kot pa vol, lovec je pa svoje uporabljal s svojo 
puško in ne svoj samostrel in uporabljal svoje 
noge.  

180594 

 

 Picaso      ni samo slikar, maler (maler = napaka  
Malleefowl = Mallêr  

Odpadek od zrna = xxxx  = luščine,  plevel 

Zdrob  = tara       

Delež mlinarja, ki je žito zmlel 

Tara je možna skrajšana oblika iz imena Tarasija, 
ki je ženska oblika moškega imena Tarasij ozi-
roma Taras. Ime Taras, Tarasij izhaja iz grškega 
imena Tarásios s pomenom »kdor se upira«. 
Pri tem je pa pri nas cesarica Marija Terezija 

& vsi malusi, ki jih prinašal njen sistem, njegova 
entropija, ki jo morali prenašati vsi ostali 
(dolžniki), žir-anti za ta sistem [žir = zrnje & anti 
= nasprotniki]. 

 

 
Hlebce 

I  Kovač     Katerman 

II Kovač    Tischler 

III Schaffer                            ovčji pastir kot  1/12 del 
od Mulca, ki je sprva del Polški gmajni pod 
Goro sv. Petra, pozneje pa na Čebelnjaku ob 
studencu, kjer je meja med Radovljico (mesto) 
in Lescami, tam kjer so Vočne s hrasti in kjer 
sprva kosijo, potem pa še popasejo z ovcami. 

IV Wotschitsch                   vodič vošč  ♃,  

V Douschan                         dolžan je žirant za ta 
sistem, zato ima tudi svoje lorito, in pobira 
davek na korito Judovski 1/20 delež ali toliko 
kot določi cesarica. 

VI Gondetsh*/                    Gonjač nekdanji volčji 
pes, ki grize ovce v pete 

VII Birkouz                         je tisti, ki ima tepko, 
nekdanjo xxxx, mejo srenje, kol na ograjni, 
vogelnik, ... 

IX Golmber                        Jošt, jobst   poznejši 
radovljiški Golmajer = Severin, ki ima čebele 
in čebelnjak. 

X Muletschetz                     muleč    mulc  =  papler = 
Voučjak /na nasprotni strani, kjer je Wou 
(Wolle = Orel (Urau poljedelec), je mlinar ♈   
je ∍ ⒑ Ⓝ ◈ ☊ ♀ ✃ ✹, je nasprotni strani od 
IX (Golmer),  ki je   ⇆ ∿ ∿ ≱ ⊣ od z moral biti 
Mat-ić    (horvat z lasom, ki lovi denarce na 
1/20 = merco na 5 % za mleto žito. 

XI Katerman                       Maček (nad Dvorsko 
vasjo), gradu na Dobravi, pri tem »Gradu« sta 
pa  Veliki Dol in Mali Dol = veternika 
tamkajšnjih fužin – Zgoše in Zapuž (a ne 
Dvorske vasi), nekoš Lambergar s Homa nad 
Zasipom. Sv. Katarina, znak briksenska ovca.   
Katerman je Kovač in nato tišler.  



Marija Terezija je obrnila vas na glavo, prejšni was  

 

ΖZ in  χ,☡, tudi črko Σ   Summa summarum, nevarnost, križišče poti, m'ž'k, mejnik.. 
parterju}  k't prasci tudi+n =  in / . Potem je pa fešta končana, vsi zadovoljeni in zadovoljni.      Ja Vsi osli, 
volilci! 

 

Konec =          XYZ = Konc, Kunc = zajc, Pšanc = žleb na koritu na njem pa Šalca. Od tam pelje pot k 
kolu vogelniku, na katerem je pastirska palica, ki meri čas na ure, na čepih v tleh.  

 

Začetek Δ= Korito, kjer se začne pri Vratih = Tor = kapela, na poti na Jelovico [jê  lovec  ica =  jê  ♐
Λ, (ali hruška ušperna ali tepka Marije Terezije       nekdanja jelka, prt je jelkov 
prt = Gozd, Goša.    

V Zagoricah so take točke Biščova tepka (ušperna) sladka, xxx Kapsova lipa - cvet, Svetinov hrast - želod,  

 

V Mošnjah je to Andrejeva cerkev, v Smokuču je Andrejeva grobla, vsa tista drevesa, ki so imela debla, 
ki so do l. 1500. dosegla pastirsko usodo, usodo patriarha in imeli svoje veje in preje (povezave , štrike) 
pred l. 1000 in svojega Andreja za pastirja, ki je vrtel kolo leto in dan in noč za nočjo. In ni imel sončne 
svetlobe [so-, sol-] in samo [Luno] za svečavo in svetino za kmeta = bauerja. 

Picaso je tudi del ilovnatih nanosov z Blatnice, ki je sprva tekla kot Lipa v jezerce pod Dobravo, v času 
Krancev (- 2. stol. je bil postavljen v Vetrniku navdol graben, nastala je Blatnica, ta je potem tekla v 
smeri Čebelnaka. 

»Andreja« izpod »An Gora« je »woda«, ki je prinašalo ilovnate nanose skozi Polče in je spustila v 
Hraše in napajala Polče z vodo pa tudi najzahodnejši krak, ki je potekal mimo kluč v Studenčice, ki so 
zato dobile svojega Floriana = cvetota (svetoga = bratranca od Svetine), s svojo golido, s katero gasi 
požare in je patron gasilcev. 

Ob arheoloških del ob trasi nove avtoceste pa je Drago Svoljšak z ekipo prekopaval in pregledal 
najdenine in med tem so se pa tudi našle take črepinje, ki so identične tistim, ki jih je našla moja žena 
na našem vrtu na radovljiških Žalah. Torej je nekoč tekla Lipa iz vrha       navzdol čez Kležnek mimo 
Volčevega hriba v Dol. Ta črepanja je žgana ilovice pregnesena s zrn kremenčevskega peska, žgana pri 
demperaturah nižjih od 13000 C. 

DEZELA JSD-SLIKE\Crepinja zare z Zal 2B, Radovljica. najdena 29092006-IMG_1392.jpg 

 

Enakost, identičnost 

 

Z gibonom z veje na vejo, z ritjo na veji in gnezdom na veji. Pred 2 000.000 leti. 

 

Lusi v savani, bosa in naga, z ritjo na tleh, da se je lahko obranila desca od zad pod repom.  

Pred 500 000 leti. 

 

Pik As 

♠♡♢♣  ♠♡♢♣   ♠♥♦♣  <=>   

<=>    [zadaj jaz spredaj] pot =   neandertalec, bos v snegu, s kopjem v roki. 

      Kopje = pik ♠, noga, srce teče, ♥ krvi brez meja, ♦ hrana živalska, ♣ nič rastlin. 

Mi pa pred 6000 leti  Bosi, s predpasnikom nad tičem, z lokom in tulom na rami pa ovcami na planjavi, 
s kožo + 10 koli, z okroglim [fi, ○] kožnim šotorom, z ognjiščem obrobljenim s kamni ◎, z kremenim 
orodjem, ali v jami s zasrtim vhodom, z oborom - trnom v katerem varujemo drobnico = ovce in koze.  

Nimamo samo soli, da lahko sirimo mleko drobnice, ženi in otroci pa nabirajo plodove.  

Ο◎         

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Crepinja%20zare%20z%20Zal%202B,%20Radovljica.%20najdena%2029092006-IMG_1392.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Crepinja%20zare%20z%20Zal%202B,%20Radovljica.%20najdena%2029092006-IMG_1392.jpg
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180505 

 

[Jest pit i jest] je rekel Boh, ko je po svoji podobi ustvaril BABO, prvo samico. 

 

☡ Πεπγδεjest bi pil in      [ΓΒΑ] 

 

[ΓΒΑ] 

[Π|Ε] 

[Ti Baba] 

{Jest b' jedu pa piu} pa se je vsedu na svojo rit, 

Ko se je pa najedel in napil, ga je pa pognalo pod rep, tam je pa imel 2 wukne, eno za jest pa eno za pit. 

[Π|Ε]= γδε] 

 

No in tako je bilo tudi takrat, ko je moj oče posadil svojo družino na stol. 

Oče je gledal k sončnem vzhodu, hiša je bila ovrnjena po cesti proti Bodešče,= vzhod = O, soba 
paralelna poti, miza paralelna sobi. 

Oče Alojz je bil Boh na vrhu mize, torej 2,  jaz Valentin njegov i sin na njegovi levi strani, ob meni pa 
moj brat Janez, nasproti očeta je pa bila moja sestra Irena. Mati Marija, ki je stregla, pa je bila na desni 
strani očeta. Tako smo bili vsi na isti ploskvi = tabli = mizi = mensi = točilnem pultu. 

Tedaj je košta ob mizi še obred, posvečen bogu, k kateremu se je molilo in spoštovalo, ki se ga je 
pritisnilo ob čelo, na usta in srce {(zapik ♠) + (jesti ♦ ) + (piti ♥), ali na glavo na levo bradovico ♥  in 
desno bradovico ♦ (ki sta dajali materino mleko). 

 

Tako se pozicije ob mizi, ob hrani in pijači, ki je na isti ravnini, bistveno ni spremenil. 

Ob smrti moje stare mame, je bil ob osmrtnici  red na mizi: boh = Ivan Šušteršič = A (orel, urau, ..). iL( 
= Alojz Jarc (voznik, prevoznik), iiL Valentin Jarc, njegov sin,    in iD (Štefan Jenko)      

Miza je bila obrnjena proti sončnemu vzhodu in proti k vratom, ki so peljala k vaški kapeli in nato na 
most Π pod katerim je tekel potok Prešnica Prešnica , Hagpach (potok, levi pritok Babišnice)   <===>. nato 
cesta    <===>     , in nato pokopališče. 

 

Obred na kamniti mizi pod svetim drevesom je pa imel mizo dolgo 1,5 širine s 6 prostori ob mizi: 

  Boh            

 

            

               

            

 

     iii  iv  v                 

               

      i      ii             

---------------------------- 

ALI 

     v  iv  iii                 

               

      i       ii             

=================== 
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     [Γ..jest   ε                 vzhod (ass osel, rit [jahati]) |     kost   košta   hrana  velika potreba 

                         

     [Π  pit  γ                  zahod (tajno, secrit, lulat,  ) |    locat  low cost          mala potreba     

=================== 

     [Γ...ΒΑ          BAL vrteti + pospešek acceliration ]    

                   

     [Π   Ε           Ε naravnost ali valovati 

 

=================== 

 

 

     [ΓΒΑ]                         Pastir    bast = koža    pogon 

                   

      [Π|Ε]                          varovanje         muljenje 

----------------------- 

 

     [ΓΒΑ]    

                   

      [Π|Ε]   

 

             

               

             

 

☡ Πεπγδεjest bi pil in      [ΓΒΑ] 

 

[ΓΒΑ] 

[Π|Ε] 

[Ti Baba] 

 

{Jest b' jedu pa piu} pa se je vsedu na svojo rit, 

Ko se je pa najedel in napil, ga je pa pognalo pod rep, tam je pa imel 2 wukne, eno za jest pa eno za pit. 

[Π|Ε]= γδε] 

 

    iii  iv  v                 

       

            

               

            

     Π      ii             

 

 

      jed  Cr es  Prim                 
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      pij            varji             

 

 

                        

            

                        

 

 

 ➔ 

 

 
Lucifer bo jedel, Santana bode sral. Santana bo sral (na tiskalnikih in monitorjih) kar bo     REX bo 
zgoraj, SATAN spodaj. Polja FELS, CAMPI bodo na ravnini 

 

♠♥♦♣   ♠♥♦♣ 
------------------------------------ 

 

V  Takrat se postavi prvi kosec – Korošec (1, Rožič – ima rog, vojvoda – vodja reda, IIIII = Λ  
vodja vasi,         stari bog, na začetek vrste, ki že od zdavnaj pa še tudi danes poteka od leve proti desni (in 
ne tako kot pod lipo, kjer jih uči učež, da se piše [po venetsko] od desne proti levi); za njim se razvrstijo 
vsi gospodarji (z druge strani poti) po svojih hišah (2+3+4), na za njimi vsi fantje (po »pemsko« se jim 
reče »hlapci«), na konec vrste se pa postavi Brinšek (4, Ajd, vojvodič, IV=IIII) (po venetsko 
se je to pisalo VI [kar je potem toliko kot 6 = mežnar] ) ter zaključi red ter skrbi, da kdo ne 
lenari, ter zadnjemu kosi za peto, da se vedno boji, da mu jo bo odsekel.  

--------------------------------------- 

 

X + X = XI  župana 

XI + XI =     velikega župana = vojvodo  

ΙΙΙΙ + Ž + ΙΙΙΙ + K + J = srenja 

 

**Krščanski red ob Vetrniku – Preska (svobodna) 

…….21.5. Herman. IIIII.    ↑|   26.12. Štefan.IIII   , 

Rakovnik <------------------24.4 Georg - Kristl------- 

                   29.6. Pavel.        ↓       25.4. Marko.         .              

Herman = =..         = prvi kosec = »svoboden«  

 

**Krščanski red ob Vetrniku – Preska (nesvobodna) 

Sumereker ↑ n. IIIII.  ↑|   26.12. Štefan.IIII >Mežnar VI 

Rakovnik <---------24.4 Georg – Kristl. IV------------------ 

                   Kristl. IV  ↓                                               . 

        29.6. Pavel.         ↓       25.12. Jožef.                  . 

Sumereker se odseli na lastni grad, postane plemič 

        29.6. Pavel.  [cerkev]  25.12. Jožef.                   
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Ti imajo svojega REX = RIS =  Kranjca od korenin do krone = lintvern koroški grb. 

Ta pa ima že tudi svojeba ⑦, ki kibicira ob mizi  IPA(key): /ˈkʲi.bʲit͡s/ 

To je današnji       ta odnese iz mize s 6 stoli tistega, ki je na vrhu REX, »sredinec« iz prejšnjega Smrekarja, 
brinovca = dona, ki doni in ima svoj V = victory = delitev na poti ♝✢✿ in ima svoj glas na cerkveni del. 
Smrekar se odseli in pusti prostor za farja (plamen), Peč ugasne in se spremeni v plamen, potem pa v šolo. Jožef 
in Janes (Ivan) pa dobita vsajenega soseda = cerkev. 

 

Čehi =  Hariti = goreti, požigati, ropati 

Hārītī (Avestan Harauhuti), is an Iranic ogress and Bactrian (Peshawari)  

Iranski ogri (ognji) in baski (košare) (pečevarji = tisti, ki imajo peči) 

Harauhuti      harati + huti = ropati in bivati v šotorih = hutih, klobukih, 

Nekdanji »Hrvati« iz spremstva koroških vojvod so se podali prek prelazov in se spustili na »Creino«, bili so to 
tisti »čehi«, ki so bili prej »Boji« in prilezli iz »Poljske« po Moravi navzgor do Donave in nato v  Karantanijo, 
kjer so bili v manjšini. Večina so pa bili Hermani, Boji – Franki (prijazni, galantni, spucani in spolirani kot njih 
meči). Ti so potem svoje riti spustili navzdol v Kranjski kot takrat, ko so l. 821 pribežali pred tistimi »Horbati«, 
ki so prišli izza Tise s svojimi omčami, kitami in loki.  

Herrmanni  so izsekali »Presko« = Hag = hack   \.  

 

PEČ – Hlače Ȇʙ ΖΕΔΓΒΑ (Žebra)✤  ￥ 
Mali Pietsch Luz                                                  Pečikurc (velika Pietsch) Zajec Ušesa 

Mekvauž + Bosjaki /parkli/ -2. Stol.                              Kleman, Klemen,  Zajec Ušesa,       -5. 
Stol.  Kluče   

                                                                                                  Keleman Kaleman (plešec) = Kluče 

   Les in v njem corito = Cura (Zdravko)                     Les in v njem corito = Cura (Zdravko)  

  Jamm      (Breg = Berg)                                                 Lamm   (Breg = Berg)        

   Zala = Sava Bohinjka                                                 Zala = Sava Dolinka 

 Plešec = Videc + mala Pietsch    v Les                Plešec = Videc + mala Pietsch    v Les  

           Hom = Berg = Lammberg                                   danes Lambergh – Château & Hotel 
           Mengrad    /Gradišče/                                           nekdanji Drniški grad 

                               Ratitovec = Vojvoda = nima lise, ni vol, ni junc = oven = Lammberg 

-------------------------------------------- 

Kamen- Begunje 

I je Jarc (Geisten) duhovni [nima vin-ograda, samo kamne ni ], II je Govedar, (Meso), III je Videc (gleda na 

sončni vzhod in na Kappello, voha disto, kar smrdi pod kozo,     na drugi strani pa na svojem kamnu  ∧I vinar, 

zadnji je Vojvoda  I∧I (ki goni vso to svojat pred seboj, ki so Ehrmani, Hermani, imajo kozja kopita in počrnjene 

larfe, 

Otok                  

 
☿ merkur, vulkan 

♆ neptun 

Otok                 Wodiše (glej sliko DEZELA JSD-SLIKE\Klek 7a.jpg). 

Vse kar diši po wodi, tudi znaki od Z-emlja, S-uma, W-oda   (➑ Webdings, Wingdings) in 
imajo večinoma zelo stare in enostavne osnove. Windi, Wendi, Woda, ,, in naprej Venti, 
Veneti,    diši po vetrovih in šele potem po vodi, ♨❖➑.🅞🆀 .po pojedinah v jamah, pečeh, 
luknjah, ...in začetkih v kameni dobi in 8-bitnih sistemih in začetkih računalništva.  

https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:International_Phonetic_Alphabet
https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Polish_pronunciation
http://lambergh.com/sl/home/
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
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--------------------------------------- 

 

♠♥♦♣ 

Vse se začne z 1 = Bog ♠,  2 Baba ♥,  3 jest ♣,  in pit ♠  pa imeti 1 sin ♠ + 2 sin♣. 

 4 imeti plac Karo ♦,  5 imeti Peč ♣,  pa imeti ogenj ♨,   pa kej speč ❖  (za vse skupaj). 

 

Mežan,      messner, merilec, barantač, pri koritu, s sulico ＊＊＃＄％＆＇（）Andrej ＞＜＂｢｣\¢£
¤¥¦§©＆      tisti, ki ima  Peč   4    postane  Sex 6    in nato     9 ko pa spusti durce svojih hlač, pa 
pobu odščipnejo jajca, in to prvič kri krstu    in nato še pri 14 letu, ko je birman in se znebi svoje 
haljice, ko pa dobi prva hlače. Tisti vol, ki to ne dojame, da je že dvakrat // da je sekana veja, pa 
vtakne svojo vejo v zaklenena durca, mora biti skopljen, torej mu odščipnejo jajca in ne tiča, tega 
pa lahko uporablja potem samo za lulat (zeit) = guncat,    = presti zajt, zato pa rabite 2 prsta in ta 
postane pop.    Kakšna je pa razlika, med Paplerjem in Popom pa sami ugotovite (curbir, ki meša 
cure) drugi pa Srb in pop, ki ima svojega sina Nikola Tesla ﾚ, ki izumi trifazni tok.(od ﾚ do ￦).  

Delcuan  Delkuan   kovač kuvač = vodja ambasadorskega zbora. (CD)    cooper = osnova te 
preobrazbe, to je Geist - duša = duh pa ne       BURJA pa ŽVIŽGA in BRIJE okoli vogalov. 

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

Mrkač = merkač = Merkel = varuh koz Ƿ in ovc ,  

so spremembe v duševnosti in sanjah, so torej temelj človeškega razvoja. 

Potem pa 3 = Bog pije pa je   Mat ima 2 joška   1 je jošk, drugi je janez, A pije, B je,  tisti, ki 
že je pa ne pije več = B = ß = , torej ♣ v ogradi ♢ 

Preska ♢ (Hag = posekana preseka v gozdu) mora dobiti ogrado svojo vsebino = ♣, svojo peč. 
To je vse, brez hiš, brez polj, brez živine, brez .... samo golo rit in scanje, svojo fužino 4 s 
vetrovnikom, (ki ima svoj studenec Rakovnika  in dim nad pečjo Offen za katerega skrbi 
Oblak Wolke, ki ga popasejo ovce takrat ko pravočasno pridejo mimo, Zato pa poskrbita tista 
dva iza poti prvi za vodo drugi za gnoj (z veje) reka je blatnica)  

♣♢ ♣     srečni časi so mimo✤, ko so se valali pod Kopanam dol v Srečko je postal župan 
Grozel, Roetel, profesor, čvekač, s svojo katedro,  

Kaj je »e«? relacija p in e? kako iz p v e? 

E =  »азЯ«   Yogh grška črka = »je« 

F =  »ψ«  psi grška črka   (psiha, duh)   

Torej nesoglasja v črkah p, e in f med grščino in latinščino, t.j. enačenje peči kot luknje in peči in vode, torej 

luknje z vodo ali brez vode. 

 

PEČ   OFEN    Ofen  odprta peč = Ôfen = Ôblak.  

= Ôfen = Ôblak= Ôfen = Ôblak 

= Ôfen = odprt 

Ôb lak  = ob lak  Lach = je luža   Ob lah    odprtem bohu ognju  luža je blatnica, voda ki teče 

iz luleka, umazana luxa = blatnica = scavnica      pride iz tistega, ki sedi ob tistem, ki ponuja 

vino bohu.  

 
PȆČ ê (ni fužina 4) = pojedina, fešta fi in pi,  Φ&Π  ☡ Πεπγδεjest bi pil in [ΓΒΑ]  



 61 

Tistemu, ki pa ponuja pêčenko in to ponuja Bohu za Ȝ st /poh je pa [jest boh] [na spo] pa 

têče iz rit  Blato, drek,  

 Jest boh je pa ȜΣΤΦΧ. Jaz vse boh bogova (ki poserje in poščije, kar dobi kot vino in 

pečenko) na T na tablo = mizo, ki to tudi financira skozi pi (pijačo na mizi) + ps = volčjak + 
banko (klop) [& 'nt] in poskrbim za pijanost vseh X (prisotnih). 

Pastir je Pêčenko     Pečena košta = hrana za pastirja, ki ima palico. Za Jarca, Jartsa, 

pečenega koštruna, ki je brez jajc in zavaljen! Janc,  

Če je pečenka telečja/jelenja, je pa jemc – kastrirano tele ali pa Primc = Princ s belimi pikami!  

ô 
---------------------- 
                   

Do bogá      od sêla, ki je prinesel pôsel! 
= Dolenc: kje je kaj?,       = Gorenc: kjer si pustil? 
= Dolenc:  kam bi del ?,       = Gorenc: kjer si vzel ? 
in to takšno, kot si dobil: očiščeno, namazano, zaščiteno, nabrušeno,   
potem si pa zapomni, kam si dal, da boš po potrebi tudi ponoči  to našel.  
Dolenc je »na spo narjen« Gorenjc!---- Bosanc ---Ma pa svojo trto = Slaka. Sladka. 
 

                   

Je učil Mrkač svojega vnuka »resnico«, ki je imel eno babico Dolenko, drugo pa Bosanko! 

Vnuk je pa bil tako »naspo informiran«! Ogenj pa v celotni X (čeprav je šlo samo za en Laz ♢! 

Ali je mogoče šlo mogoče samo za »'n was« »|«? 

---------------------- 
 
♢   srenja          srenja   vsi v ♢ 
 
   Boh    Jaz        Jaz osel nosim [gospod – Herr ]                      ti tabla Gast 
 
                       Bec                                    
   Boh    Jaz H                            ti tabla Gast 
                      Aquila                     
 
 
                       Bec                                    
   Boh    Jaz H                            ti tabla Gast 
                      Aquila                     
 
 
            Σ  Koštrun   Sranje 
Pastir                                    Go 
            Π  Vino        Woda  
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            Σ  Volčak  čreda   
Pastir              Δ   Kamenčki        Gost (gozd = vse ostalo) 
            Π  Osel     pot    (Woda) 
 
 
Pastir = Kozel na steni 
Spodaj gorička 
Na tleh Srenjski kamen z luknjo 
 
 
Vhod na tleh, kdo bi lezel gor, če ni treba! 
Ostajaj (Pastir) sam med oblaki, pod svojo meglo, ki je nobeden ne razume! 
Sprejemaj goste na balkonu  
Pojdi v svojo delavnico in sprejmi goste iz garaže . Gosti se bodo spustili 
v klet k luciferju, tam pa imej vse kar ponujaš, potem bodo pa vsi prežgan, 
nažgan, zažagan s predlogi.  
 
 
ΓΒΑ  palica, klop  
             Stock Ball  cost 
             Galica celt vtič 
ΓΒΑ  palica klop  
 
PQR    pastir izvor ostalo 
           Hirt   Quel   Rest 
            Σ  Volčak  čreda   
Pastir              Δ   Kamenčki        Gost (gozd = vse ostalo) 
            Π  Osel     pot    (Woda) 
------------------------------------ 
 
                                                                Peč prdenje 
                          Σ ③  Wolf Costrun ⑤  RIT Blato  ⑦ RIT  črevo gnojenje  klobase  
Boh  W  ① Pastir  Δ                                                                    ⑧  
                          Π ②  ASS Quinton ④  LUX scala  ⑥ woda  zalivanje vrta  zelje 
                                                                                           
 
                                                                Peč prdenje 
                          Σ ⑥  Mežan   Burja   Skledar   Pust ⑦ RIT  črevo gnojenje  klobase  
Boh  W  ① Rožič  Δ ⑥     Mežnar                                                                  ⑧  
                          Π ②  Primož  ③ Brs  ④Oblak  LUX scala  ⑥ woda  zalivanje vrta  zelje 
                                                                                          Brst     Celouc  Celouc   
Klagen  furt     pritožbena trdnjava 
Oblak   Blak      beljak 
Crn Krn    Koren   
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①②③④⑤⑥⑦⑧ 
 
            

               

            

 
180508 

Becon, Pekon, Pikon,  Costrun, kaštrun, Pečenka,   Lepa Vida,  Sv Janez = Ž(i)van, Ivan, 
24.06. Legat, ki je to pobiral ob solstituciju,  sol, sole, sonce, kad, korito, košta, = vse isto 
sranje, manjka samo še Marija, Mica, Marica, Mare (v juliju) ♝♜♜ Sete cura ⑦ sedem 
studencev. 
Vino ②, penta cura = teran, ki raste zgoraj na Krasu in ima korenine do pekla = 
Kvinton ④⑤. 
⑦ sedem studencev = Malvazija, sete cura = škofovsko♝ vino (belo) & Bec )    
Malvazija = Mala was =  

 

Škof na Bledu = birma 

⌘PȆČ ê (ni fužina 4) = pojedina, fešta fi in   Lintvern je prazen, »Amrtin« pa ima mošno in 
jajca. 

[Aquila & Ma-Rit-in] =☠  /Martin/ = pa tudi skala, v kateri je lintvern. 

Aquila  na njem pa Jastreb, ki lovi ribe 
Zvečer pred birmo pa škof opere noge Žvanu, (ki je nad studenecem in nad Lipo (Vido), kjer 
je ✤ mensa (pojedina) s kamnito mizo ❖, (pozneje v farovžu ♨), škof je pa 
na gradu in razdevičuje neveste (Lepe Vide). Dopoldne Frieden ♜, zvečer škaf
♝, ki obira, kar se je nabralo pod brkonšco Lepe Vide. 
 

④Oblak  LUX scala = od korenin prek stebla do krone, po scali = scalnici od vrha navzdol 
Spodaj pa gnojenje z veje z drekom, potem pa »terra preta« nato pa obiranje, pobiranje, 
nabiranje sadežev, ....itd. vse v X od krone navzdol (infiltracija) ob luxu ○ in potem ob luni ● 
navzgor (asimilacija).  

{dokler ne vse ne raznese, bumf, vesoljski pok = umiranje zvezd = prápók) ali velíki pòk (véliki 
~) (angleško big bang)}= super veliko sranje. 

 

pred------------------------------------- 

DEZELA JSD-SLIKE\46 Pharao stehend -ABC.JPG 

Jaz Faraon A/R, »stoječi črni bik«, sedeči bik na klopi, vam prek svoje palice (do brade), vam 
oznanjam (ZEL) s peresom (I) vsem: tistim, ki so zgoraj≜ na T Na dobravi (An Gora) in tistim, 
ki so spodaj≚ na poljih (P), da je prišel čas setve (ekvinokcij = prelom (S) leta,  da prihaje Mare 
= čas žetve ☡ ! 

potem------------------------------------- 

C = M Današnji Binkošti = dvojni košti = dvojni paznik, dvojni stroški 

Jaz Faraon A/R,     zgoraj Aquila : spodaj Rit; zgoraj Jastreb : spodaj kost; zgoraj pečenka 
(obljube, pohvale, kolajne, ..) : spodaj vino (gost, geist, pijanost) = hvala se po tleh vala! 

Tako je to z kozami in kožami na slemenu, z rogovi juncev in volov (voljami), z Resnico in 
kačo v Raju, vsak ima svojega deda in babo.  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/46%20Pharao%20stehend%20-ABC.JPG
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Srenjski, vaški obred se začne in neha na mizi in ob mizi, do takta se lahko poje ali hvali, čveka, 
potem je pa vsega tega konec, prične se obred v imenu boga. 

Oče [gospodar] se vsede prvi na svoj stol pri mizi, drugi po svoji vrsti, ii, iii, .......konec 

Oče se pokriža, drugi tudi, potem pa: 

Oče naš, ki si pri mizi, prosi za nas, ki smo pogrešani, ...... 

 

Tak je red na Gorenjskem, pri Jarcih, pri Lojzu in Mici!   Dokler sta živela! 

DANES PA JE V Radovljici pri Jarcih samo nered, vsi čvekajo, ropotajo, se derejo, se plazijo 
pod mizo, pridejo kadar se jim zljubi, zginejo isto tako. Vsi popolnoma nespametni, nevzgojeni, 
polnoma svobodni, liberalni,  ne pa demokratični, med seboj povezani, odgovorni, ....t.j.KAOS. 

To je kaos, ki so ga prinesle babe, nobena gorenjka, nobedna ne ve, kje je kaj, kje se lahko 
vzame, kar je sama nekam dala in komu je kaj dala. Samo nategovanje kot na gumilastiki na 
hlačah. Vsi imajo hlače, babe pa vse brez durc.  

 

 

DEZELA JSD-SLIKE\46 Pharao stehend -ABC.JPG 

Poglejmo si Faraona izza 17.000 let nekoliko bolj točno. 

Na vrhu je znak za ščuko z ostrimi zobmi in očesom in škrgami, 

Spodaj so pa usta. 

Torej imajo usta nad seboj ribo, ta       je pa gola, nič muštac, brkonšce, torej samo boh in spodaj 
čvekanje.  Usta pa lahko jedo hrano in pijejo vodo, postopoma eno za drugim - Skupaj. Kdo je 
to razdelil, da se košto koštruna je zgoraj, pije iz šalce wodo ali iz kozarca pa vino spodaj??? 

Prej je bila riba zgoraj, sedaj je pa tam koštrun.  

Zgoraj rep, nato rit, potem maternica, končno lula.     Lula je pa fajfa, ki smrdi, kadar piha (iz 
riti po dreku).   In smrdi kadar lev lula na drevo in daje svoje (teritorialne) znake? 

------------------------- 

 

Quinton = južni veter poln sonca, Woda iz Pekla, Škrlatni sok trte, ki je zajedavka, ki ima 5 prstov 
v sredini ali tri ob strani, ki je drevo življenja, Roda = Wasi = Laza {Krnica}, ali trta ob hiši, ki je 
tako stara kot hiša [Gorička], ali je stara, kot je star lastnik [Pastir-Jarc], 

Trta krnica je rodovna trta, ki ima svojo vodo v lintvernu, ki ima svojo luknjo, skalo, peč, kjer 
dobila sokove od sonca, toploto od peči, pa vodo iz luknje, in živi 700 let, toliko kot njen rod ki 
ima svojo škrlatno kri, prihaja od tam, kjer so wadje imela špičasta ♠ jadra, ta pa svoje drevo, m'žka 
in prečko. Prihaja iz tihega morja oceana, sega pa do pekla, kjer je doma Satan (saten = žamet = 
poreklo Indija - Kitajka) ima tri prste, I ima dvostranske členke na  

Trta Gorica, je škrlatna Primorka doma iz juga, s sonca na Jadranu, ki daje tudi sol, ima 5 prstov, 
na vsakem prstu pa ima tri členke - popke, prste. Raste iz skale, ki ima razrite razpoke in med njimi 
črno prst (črnico, ki ima rdečo škrlatno barvo (terra rosa)  je Kras /     Zadobova (potomka dobov – 
hrastov) vino Teran zemlja terra rosa, samorodno trta   Kvinton je škrlatno rdeče, kislosladko vino,   

  

Tako rit zgoraj = hrana : lula spodaj = pijača – woda s korita. = seme iz vzhajajočega kurca = Boga! 

VID = dan / noč dokler je hrana in Woda = Življenje! 

Košta = klobasa pa Hlebec, voda je na studencu, tega si pa sam izkapljaj in dihaj s svojimi pluči! 

       Za vse to pa rabi ukrivljeno dolgo palico s kluko f  in odsekano vejo ↾   (današnje vilce) in  

                                                              .Ribo  in usta.  

file:///C:/Users/Uporabnik/Desktop/DEZEJA%20JSD%20180422/DEZELA%20JSD-SLIKE/46%20Pharao%20stehend%20-ABC.JPG
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Tako ima vsaka Dežela svojega boga, ki sedi na svojem prestolu (pred stol, nato pa skoll = na zdravje. 

n Norse mythology, Sköll (Old Norse "Treachery") is a warg that chases the horses Árvakr and Alsviðr, that 

drag the chariot which contains the sun (Sól) through the sky every day, trying to eat her. Sköll has a brother, 

Hati, who chases Máni, the moon. At Ragnarök, both Sköll and Hati will succeed in their quests. Sköll, in  

 

i sin Árvakr   = Varh, varuh, varuje domačo hišo in dela Rad, vrti kolo, svoje kolo, vleče drevo, je pred 
drevesom. 

ii sin Alsviðr  = VojnikVojnik, se bojuje in zaseda (tuje) ozemlje, ratuje, dela Rad (dela red), vrti tuje 
kolo, je na sedlu. 

Švedska pa je po genetskih analizah v najbližje sorodna s slovenci! 

Jaz sem pa hotel iti na Švedsko k SAAB-u na »Walz – predporočno potovanje« znašel sem pa skupaj 
z Janezom Jernejcem v Westfaliji, in nato pri Philipsu v Hilversumu!     Philipsa sem uporabljal že 
preje in ga uporabljam še, SAAB pa nisem nikoli niti povohal, čeprav je do danes svetil kot Lucija pri 
Švedskem Kralju in me varoval do danes!  

Prestol torej odloča, kaj se dogaja potem po poroki! Tisti/tista, RIT, ki sedi na prestolu potem odloča, kaj 
bo priteklo ven iz durc, hlač, dol po nogah in bo smrdelo do neba! Ta je sonce in ne Triglav in ne Stol, ki 
imata v ospredju svetlobo ali tèmo, ne gomila ali hrib, ne rit v dolu ali Rotor v Roetlu ali Peklenik. Odloča 
vsebina in teža (gravitacija) in ostanek integracije (entropija) - zaključek celotnega sranja in to si nato 
razdelijo ASI po svojih kartah (zemljevidih), Vi vsi skupaj pa lahko potem zamanj išče tiste Aquile, ki so 
vzleteli, kajti ti imajo svoje vnuke povsod drugod, kot so bila gnezda, v katerih so njih sinovi, ki so jih futrali 
stari orli. Orli so vsi oskubljeni in goli, vnuki pa mastni in debeli {moji pa dolgi in sloki, kot goli koli = 
cveki}.  

 

 

180510 
♠♥♦♣ 

Vsak stavek se konča s . [. = pikica], nad njo je pa lahko še vprašaj ali pritrditev. 

Sak = vreča ≡ Vsak > v vrečo = wreč = besedo   ang    Webdings      MS Gothic     

 se pa konča s zastojem, stanjem na miru. Nekdanja pikica = torej mir, mirko, Frieden, palma ob 
morju, v mreži ležeči Mamula na mare    ali na morju ležeči pod hrastom ležeči Tine, obrnjen k 
sončnemu zahodu, ki je krvav in pije vino kvinton = pentamare iz Sete Cura. Je torej na koncu 
svojega življenja, ko je potrebno potegniti črto pod vse dejavnosti in narediti integracijo svojega 
življenja in postaviti pikice na polja udejstvovanja     !"#$%&'(*+,-/    = 16 M    mletje zrn, ki ste 
jih pojedli, da ste preživeli in pretakanje vode, ki je v tem času pretekla. Vse to pa razvrstiti nazaj 
vse do čas, ko sta se rodili, samostojno zadihali, začeli srati in lulati in postaviti mejnike. 

 

Če je naš pastir, ki je živel v savani, risal in razil ter s kamni tolkel po skali svoje podobice, ki se 
mu je nato pod lastnimi nogami spreminjala v puščano, so njegovi »zapisi« ostali na stani do danes. 

DEZELA JSD-SLIKE\46 Pharao stehend -ABC.JPG 

On je še videl        { in ↾   obrnjeni A proti vzhodu, kjer je z ošpičeno vejo nataknil v vodi pečeno 
ščuko, ki jo je spekel in nato povohal s svojim nosom in vtaknil v usta, kamor je v kupo stisnjena 
roka kapala v usta voda.  

 

Vse to je za časa Imhotepa, ki je v puščavi gradil piramide, to že obstajalo. Ko so pa Izraelci odnesli 
tisto obilje v hrani in pijači, ko so izgubili namakanje celovite hrane, in so jim ostali samo Cost, 
pečen Koštrun, ko so bili odrezani od svojega tiča, od tedaj naprej pa ni nobeden več videl All = 
vse, samo še Lipe, naokoli obrnjene pastirske palice skupaj s svojimi klinci, čepi, cveki 
(čvekanjem).......  

Imhotep nam je pa zapustil svoje table: DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki egipcanski.jpg 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/46%20Pharao%20stehend%20-ABC.JPG
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/12-Znaki%20egipcanski.jpg
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S svojimi 24 znaki, simboli, upodobitvami, ..   . ki so bili nadaljne integracije, v katerih si je rod, 
skupina, dežela, lahko postavila svoje idente k pripadajočim govorjenim (rogovom na glavi in 
zamislimi v luknji v glavi), tisto kar je videl v 4 podobicah že tisti »lovec na gazele« pred 17000 
leti. Danes smo pa pridrkali, pridirkali, preleteli, sedaj že sploh nimamo več pojmov, ki naj bi jih 
morala dati današnja kibernetika (tisto migotanje in drkanje), ki bi mi morala dati pojme za tiste 
mase, ki so »črne mase« in jih ne vidimo in jih samo slutimo. Nekoliko se nam »sije« več samo 
tam, kjer  smo dlje v vedenju, tam kjer kaj »zavohamo« pod nosom z 128 Bit sistemi, vse drugo je 
pa ostalo do 64 Bit-ih. 

Danes smo prišli do konca samo šele do začetka, do »pikice na i« in to je za nas vse to, pa nič več! 

Malo smo se lotili okolja teh pikc ( Od Aquile = xxxx smo prišli 

ʘ<>   

vi 

>  

Otok                 Wodiše 

 

 

Popek, Brst, in lovec na antilope = prvi pastir 

 

Ko je bil prvi pastir še lovec, se je zavedal, da je odvisen od samega sebe in da bo lahko preživel 
samo če bo dobil hrano in vodo. Rojena je bila dvojna odvisnost od toplote in svetlobe, ter od hrane 
in vode, torej dvoje polj, ki je vsako lahko pomenila 1 ali 0. Vse to pa je imel človek v sebi že od 
nekaj tisočletij svojeva obstaja v svoji DNA, 16+2 = 18 bitni sistem. 

Človek je zlezel z drevesa, se postavil na svoje noge, začel uporabljati noge in telo, roke in glavo, 
svoje       , uporabljal bi tudi še rep, tako kot druge opice, pa ga ni imel. Bil je torej brezrepa 
opica, torej »kein Schwanz am Steuer«  = nobenega repa za volanom           Wodiše 

 

DEZELA JSD-SLIKE\12-Znaki egipcanski.jpg 

 
♠♥♦♣ 

♠ Pic je prvi znak nad popkom, nad popkom se pojavijo prsi, nad tem pa špica, 
špik,  

♥ je Herz   utrip poganja celotno mašinerijo 

♦ je KARO  = v Arih    ta je pa mlinar v Bitnah, melje žito 

♣ je  Kle detelja na poljih, kležnek je vzletišče,  

 

Bifurkacija = skupna voda, voda & pot, furkacija = razcepišče vode in poti  [ \ ] ali     
[http://www.korenine.si/...     , Ֆұƻ₳st‡8YПѡѡ₼♣Ꜳꞷfi₳╬♦Ȝ¥B... 

Skupno, Združeno, Integrirano, Mergirano,  ◬  

 

Pokluka   Po-kluka   kluka, kluče prostor, Platz, prt    po tem, kar je v tem ,   torej po kluki Γʘ = pastirski 
palici, ki varuje, ščiti ta prostor,  pri tem je ščititi = lulati s navzdol obrnjenim kurcem = žlebom, na katerem 
je šalca (usta = Lipe Ustnice in ne lipa.  

 

Jelovica  Jelovca    Jelov-ca = jelov gozd, kjer rastejo jele (jelke = drevesa). Lov izvaja lovec Jager, ki je 
zadnji na repu, najvišji in najbolj oddaljeni od izvora vode, torej 9     na klopi sedi na desni od pastirja, 
obrnjen k Triglavu Terglavu, očetu s svojima sinovoma [Kuplenski Jager je obrnjen proti Selu, je torej 
zatemnjen, črn, dočim je Lovec na An Gora = Gorjak osvetljen]. Od izvora w pa vodi pot na ♨. Jelovica je pa 
tudi rudišče ilovice = izkopavanje ilove rude, ki je rjava, zarjavela, - Fe-oksidi.  To je Jelovica = bifurkacija treh 
pojmov.   JELO je B bacek , Pečenka, Cost, košta za pastirja, ki tam pase ovce.  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/12-Znaki%20egipcanski.jpg
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Kupljenik  je Skopljenik (makedonsko Skopje)  ali kastriran jarc = koštrun, ki ga peljejo z Ratitovca navzdol do 
Sela skozi Peklenik (ozka pot, ki poteka ob vodi H Peraščici, na kateri dela tam svoj slap – Moščenik, danes od 
turistov nazvan Solzica. Koštrun je košta za pastirja. Kupljenik je od Babe do Zale device, ki je Laž = Laz = nad 
Kopanam, dol pa lete križane žemle, ki so bile do tedaj (pred kržetovcem) še nedplžne, potem so se pa povalale 
po dolu in pristale v grmovju, pa izgubile vonj. Nos je Kovačevec, kjer je meh, pod nosom so pa muštace (brke 
in brkonšce) poj pa kamnita pot (prelaz) nato laz, torej nobenih ust, jam, ... 

Možakla je kraj, kjer se nahaja Medo, Medjed, Medved, M'ž'k, Možak, ki ima svojo deteljico, štiri obrobne fare: 
Dovje, Gorje, Zasip in Jesenice s svojimi vasmi. Pastir varuje ovce pred medvedi in zato dobiva košto . 

Vrh Smokuča je prevoj, sedlo. Je, je najvišja točka na sedlu, kjer se spusti navzdol na obe dve strani  H  in S/C 

     ◬      ◬      

 
www.ctk.uni-lj.si/ddis/Publikacije/oi1/index.html 

1.  

https://www.yumpu.com/xx/document/view/9410410/razmak...0/2 

 

Prevedi to stran 

ABSTRACT: Valentin Jarc P ABSTRACT: Valentin Jarc Project of the specialized information system for scientific and technical 

informations 

https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs3/614/submission/614-1-2527-1-2-
20171107.pdf&id=4016 

 

Prevoj   tkanina    štrikanje    0-5-5-0   vezenje,  

        Predroka     ponujena roka, prošnja, molzenje, mošnja, 

             Sranje      rdečerjavo 

A  Volture – tič      vtič   (začetek) 

B  Foot noga rdč   

D  Hand roka rdč 

H  preplet  kišta     rdč-rja 

R  usta    

S prepognjen, zapognjen, blago  

Ah Upognjena roka (konec) 

 

Tiskanje, stiskanje 

Predenje niti,  Preja   Predivo    Swift     plesanje  

Tkanje   Tkanina 

Vozlanje     

VEZENJE  

 

Jože Teran          ANCARA        vozli, vozlanje,     vozlišča     

Mitja Klopčič    EMULATOR   mula in sedlo  nategniti mulo   na   mreže    

Tine Jarc            SOCRATES     skupaj srat na isti veji  = na istem dratu   00.00 

 

Kranjski Iskrini računalnik TRIGLAV – Ideje, Osnove, Zasnove, Prepletanje, L.1977. 

»Krasti bogu cajt« = »presti cajt« = AVTOMATIZACIJA (po kranjsko)  .  

https://translate.google.si/translate?hl=sl&sl=pl&u=https://www.yumpu.com/xx/document/view/9410410/razmak-med-vrsticami-0/2&prev=search
https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs3/614/submission/614-1-2527-1-2-20171107.pdf&id=4016
https://www.sv-jme.eu/?ns_articles_pdf=/ns_articles/files/ojs3/614/submission/614-1-2527-1-2-20171107.pdf&id=4016
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Boh je ustvaru svet, poj moj bvo pa douhcait, jpa začeu prest cajt.  Za to pa še danes nimamo simbola! 

Nakonc jpa neredu rest = ostanek = entropijo. Tkoj pa poj ratava Baba. 

Jest s'm se pa lotu SOCRATESA, kje bil nasled'n cikel razvoja, od tam naprej, kjer je bil na vrhu na razpolage 
vs gradiše s svojmo IMVET (Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus-Zeit) 

Poj sej pa boh usedu na svoj Stol, se zleknu dol po Breh, pa požvižgou Aquili (tiču), se sklonu navzdol, posta-
vu svoje obe dve roke sk'p, potisnu sk'p svoja dva prva mezinca, svoja dva mala prsta kurca (najkrajša prsta), 
potem je stisnil roke skupaj tako, da sta se sprijela oba dva palca, potem je pa stisne še vse druge prste tako, da 
so se ujemal eden z nasprotnim prstom. Potem je pa začel presti cajt tako, da je vrtel palce med seboj, no to je 
pa »presti cajt«.  

Toj boh naredu še pred'n je ustvaru cajt, poj moj pa bvo douh cajt, jpa naredu Babo tam spodej na Brego, t'm 
spodej pod »ta maumo Stolam«. Baba je pa poj nerediva svoja sva sinova, dva ta mava bogova, najprej »ta 
velčga« Kurca = Querca = prečnega, poj pa ta mauga Kurca – »ta kratega«. Baba je poj stkava Breg, kso mo poj 
rek'l Reb'r (od Babe), misl'l so pa na dva sesca, kj'h je meva baba pred sabo kot na balkono (balkon = Balg: 
paglavec, ali meh u nenih plučih). No tkoj poj ratou »Raj pod Stovam«. Stol je pa potem kraljeval (špilal boga 
Karla, vse tja do Šmarjetne gore pa zgorej do Ziljice pa Korena, tam je mu svoje pirhe (pofarbana jajca = ostanki, 
Birke = Breze = bregovi) pa svoje zajce (Sitte = navade, običaji). 
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Praskanje, nit – rit, naveličan-zveličan-poveličan,  

00.00          11.11         22.22     v      w       vv      X      K       M     XX      K     

  ↾ ↿ =  M      ⇂⇃ = W 

↼↽ = ⇄  ⇅        ⌚Ⓜ▰◎◬      T  M  V     I 

 

Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus (Čas) 

▰ = tema 

Laz = Waz = Fake face laž    TI = jaz =  [čas & informacija] = 0 do 255 

Vvv      o  0-0-0 TEMA   :    255 – 255 – 255 = SVETLOBA  

 

 

IMHOTEP znaki  

 

W/O = pirh = pobarvan piščanec   zahod/vzhod  od 0 proti O   > 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 

S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     Junc, vrata,    udarec   0   Sever    ^  /  v      gor & dol 

torek   Ⓐ◠♧🇵👖🧛🕒📍  🌿🌂  pi-je    ⇂⇃ = W [vodo & vino]   Q, ki ga daje ta was (torej še ne X). 

Je 4 šotorov in zgoraj Kopane, daleč spodaj je pa gorica, kjer raste quinton, peti del od resnice (firbec na vogalu). 

Torej Rožič v maliku, malem prstu, na Kopanu Kres, spodaj pa П 2 stebra z ♨ dvema družinama spodaj 
ob prelazu, kjer hodijo mule in mulci. Za te je pa vklesana pot pod raz-vidom. Mule pa imajo Lahi in 
ne Korošci - ti imajo konje – rjavce, ki se spomladi gulijo, mule pa ne. Torej je bila takrat klima takšna, 
da je rasla trta in mulci (fantje in mule so bili lahko bosi). To je pa pred tistimi časi, ko so ljudje silili od 
Donave gor na sever.... -8. do -5.stol. Takrat, ko so uporabljali venetsko pisavo, ko je bila Sawa še Zala 
Vida, pa ko je na Skledarjevcu – Klesarjevcu (tisti, ki je klesal pot) gorel grški ogenj (spoliran bakren ščit 
⚪). 

Šele potem so prišli tisti, ki so bežali prek Donave navzdol]   -5.stol., pa čez Karavanme šele po -2.stol. 

Ֆұƻ₳st‡8YПѡѡ₼♣Ꜳꞷfi₳╬♦Ȝ¥B...   MS Gothic 
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Sedaj pa poglejte, kaj pravi tisti s kameno sekiro: 

Ali gleda gor f in ↾      ∫/O    današnja 10  

Ali ščuka grize lulčka ali baba liže lulčka? 

Ali je baba zadovoljena ali posiljena, se odloči šele potem, kako je zadovoljna. 

Ali je bil bog naveličan in naredil babo, potem je pa baba zveličana, povišana, in se je povzpela bogu čez glavo. 

»Dost te mam«, je rekla baba, bog tega ni mogel reči, ker je že opravil, se odpravil na druge posle. Posli so pa 
potem najebali in postali služabniki, ki so iskali službe, babe so pa doma čakale na porod in se bile »sitne pa 
vsega site«. 

Rit je moške opravilo = jahanje. Babe imajo uzde v svojih rokah, če jahajo desca. 

Če pa Babo zajaha babo, ji najprej natakne uzde, nato potegne babo za kite, potem se pa povzpne na križ in jo 
zajaha, no in tko nastane mula, neplodna žival.  

 

Resnica ali kresnica 

Na Bohinjskem Kržetovcu so včasih kurili kres, metal kržle (iz vej nažigane okrogle. žareče diske O, jih tolkli 
s (pastirskimi) palicami ↾, da so leteli daleč dol v dolino tako kot kresnice, ki so tudi ob tem času (sv. Janez - 
binkošti).   Resnica ali kresnica pride na dan, ko se mula odebeli in prinese svoj sod-ček. 
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Resnica:  

                           Stol 2366 

Res-je 503      Mošnje 481     Brezje 488 

                        Jamnik 831 

----------------------------------------------------------------- 

 

                             Kamnitnik 1858   Vajnež-Mali vrh 2077 

Triglav  2864xxx                Bled       (Svet-ina)  Selo Vesel  Froelich 509      Dobrča 1634 

                           Baba 1076 

                         Ratitovec 1667 

----------------------------------------------------------------- 

 

                                   Triglav 2864 

Tolmin  Bogatin      Bohinj Sv, Janez        Bled & Gorjanc 

                       Rodica 1966           Črna Prst 1844 

----------------------------------------------------------------- 

 

Vsi  iz Raja smo vedl. Kako se raja, kako Prodaja svojo svobodo,  

Mi smo vedl. Kva to pomen, d'j skurcam konc, d'j s Ta maumo bvo konc zajebavana, d'j konc predenja vasa pod 
lipo, d',j pršu cajt, kbo treba sklepat kose, j'h nabrus't pa jet seč. Tud to smo ved'l daj treba najprej zarisat  meje 
med kamn'm, kbo bo ta prvi začel seč pa kdo bo na konc, kdo bo seku ta zad'nmo jarco »u pete« ( toj tist, kje piu 
Quinton, pa pel pesemce na orgelcah, nam je bvo že zdaunej »usga dost«. Ta Bohinšč Joža jšu če u E-MONO 
(mona veste kvaj to, velika usta pa n'č kocin pod brk'm, to je tisto, kar je že poznou tist t'm u Sahari pred 17000 
leti, pa stou svoj »Pharao stehend«, svoj 10, ), pa začu »parlamentirat«, čvekat brez začetka pa brez konca tist 
svoj »Jus«, filozofirat = sanjat, koko bo use to uredu, postavu usako stvar na ta prau konc,   jest s'm mo pa 
povedou, da na tmo konc 'nkol nou najdu tist'h, k b' mog'l junca grist u bose noje, ker ti niso dol p'r nogah, ampak 
pr glau, t'm ima pa junc svoj rinček, pred rinčkam pa štr'k, pred štrikam je pa tist, k voz ta štr'k. Taj pa prefrigan 
k't ščuka, ma ostre zobe, ni pa pečen koštrun, kse pusti nasamart (osedlat njegovim idejam). Toj bvo l. 1988, 
ks'm jest še »integrirou« to združbo vseh oslou, kse niso poravnat u kakšno »informacijsko mrežo«. Mi smo 
imel preveč tistih drekarjev, direktorjev, uravnateljev, politikov, ...ki so imeli svoje cilje, kako bi vsak za sebe   
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zlezu na vrh lojtre, lojtre pa naslonene na use smeri.  Vsega tega »sanana« jbvo pa konc poj, kso se ta prve mule 
že napasle, pa se spraule u svoj raj u zasluženo penzijo, pa pobrale tist, kar je še ostal, ostal so pa predvsem 
dolgovi. 

Takrat je pa mrkač postal svoj »rekviem« = »Zafurana regija«. Tedaj smo bili pa že globoko v riti, zapufani do 
gobcev, tako daleč, da nismo mogli več čvekati, vohali smo pa še tisti drek, ki so nam ga pustili naši nadobudni 
»modrijani«. Morala je pa takrat že futrati Evropa s svojimi blagodetmi (Monsanto = moja sveta gora ali pa moja 
svetla luna, Bayer   = Bavarec s svojim pivom in ne vinom, samo droge pa ne »delati za-druge«, ki imajo svoje 
mošnje in lastna jajca iz katerih se nato kolatijo za druge - naše obresti – naši ostanki). 

Po vsem tem nam je pa ostala samo še naša zemlja, naš Raj, rajanje, naši Avseniki, Slaki, Gorenci     , orli, orgle 
in orgelci, mehovi, s katerimi se lahko napihujemo. Po vsem tem se pa že slinijo slinarji (Imhotepovi, polži brez 
hišic), prežijo na našo zemljo, ki jo nažirajo naši kolaboranti – imobilni špekulanti in si trpajo svoje deleže v 
lastne žepe, žrejo nam tudi našo skupno »govorico«, ki jo mi po svoje razumemo, tisti iz ȜΣΤΦΧ = EMONA 
= S/O (delež je RTV Ljubljena),  ki ga plačujemo uporabniki v celi Sloveniji, čeprav jih ne moremo 
razumeti, ker nas »informirajo« z nadpisi, ki se odvijajo tako hitro, da bi morali slišati frekvence nad 
40 000 Hz.  

Torej se zajebavamo še naprej, temu pa pravi moja žena »dost te mam«, to pa pomeni tega zajebavanja 
je dost, ga je konc. Od tod imamo tega kurca, ki nas vleče samo za kite, namesto, da bi nas pošteno 
nategnil, (pa ne »naspo« nategnu prek križa, zadaj za križem, kjer nimamo repa, pač pa luknje, in ena 
od teh lukenj je prilagojena tiču, malemu tiču, vtiču (USB kluču). Tam spod je tudi brkonšca, krke, 
kocine. 

»Dost te mam« je rekla BABA svojemu malemu sinu, ko ga je poslala na vojsko, in je ta čakal navlak, da bi 
peljal odrajtat svoj dolg cesarju.  Veliki, starejši sin je moral pa odrajtat svoj dolg potem pri svoji nanovo poročeni 
nevesti, ta mu je pa potem po binkoštih tudi rekla, »dost te mam«. 

 

ILUMINATI, PRESVETLJENI; PROSVETLJENI. PREVEČ OSVETLJENI, 

PREZRTI, BARABE, ROKE GOR,          

 

Dan odločitve, nekdo se povzpne, eden pogrne, pade,  

 

Pojavijo se v vsakem času, povsod ko gre za vrh nekega procesa, ko se pojavljajo odločitve, kam pa sedaj ¥. 

Pred temi odločitvami je bil tudi »mož s sekiro« že pred 17000 leti, pa smo zopet ravno tako, ko nas zajebavajo 
Erdogan, Putin, Trump,    in drugi mogočneži, ki vlečejo niti usode celih celin. Pojavijo se srebrne, dolge, 
navzgor obrnjene roke, ki nam pravije, tako pa že ne bo več šlo naprej! Običajno ovite v rokovice, z dolgimi 
rokavi.  Kakšne relacije lahko prikačujemo? 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  

       , razcepljene, presvetljene, zastrupljene, naježene odnose! 

 

 

180519 

 

PS 

Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus (Čas) 

▰ = tema 

Laz = Waz = Fake face laž    TI = jaz =  [čas & informacija] = 0 do 255 

Vvv      o  0-0-0 TEMA   :    255 – 255 – 255 = SVETLOBA  

 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  

       , razcepljene, presvetljene, zastrupljene, naježene odnose! 
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Otok                 Wodiše 

 

 

Zgoraj rep, nato rit, potem maternica, končno lula.     Lula je pa fajfa, ki smrdi, kadar piha (iz 
riti po dreku).   In smrdi kadar lev lula na drevo in daje svoje (teritorialne) znake? 

------------------------- 

 

       Za vse to pa rabi ukrivljeno dolgo palico s kluko f  in odsekano vejo ↾   (današnje vilce) in  

                                                              .Ribo  in usta.  

 

 

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nato speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svojo Otok 
na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

Ta S je SS, je skupna kamnita tabla țȜ pod waško lipo X (kjer se zbirajo uši = vsi ∫), kjer se deli pravda⅂  že v 
bronasti dobi in ne šele v halštatu. Halštat je tedaj že doživel 3500 let obstoja in ima svoja bronasta kolesa na 
Bregu (Brijeg ob Dravi). Morsko sol pa dobivajo s področja Sete mare in jo nosijo kot bosanci zavito v tovore 
zavite v svinjske kože vse taja do Visokih tur, kjer jih čaka Bizjak – Pes-jak, Volk ki grize jarce v bose noge, 
Tisti človek hoče živeti od zrn žita in rabi sol, ki ima tudi jod in mangan, kajti drugače ne more loviti svinj, ki se 
valjajo po blatu polnim solitra, tega pa dajejo gozdovi hrasta s svojimi želodi. 

Vse življenje je povezano v celoto, če nekaj manjka, je to potrebno pač pridobiti ali s trgovino ali z ropom. To 
je tisti M+kvauž, ki je dolg že tako kot je zemlja stara.  

Tista bronasta kolesa so bila povezana prek Dovij in Vrati v Posočje (Sontio pa še prek pastirjev, ki so gnali ovce 
v Padsko nižino s svojimi vodotoki. Kdo je pa potem v bronasti dobi žel žito s bronastim srpom, ki se ga je 
moralo skovati in sklepati?? In potem nabrusiti s kamnom, ki ni puščal iskre??.  

 

Mi smo do sedaj obdelovali samo tisto, kar smo lahko videti in slišati. Bronasti srp je lepo pel (Lepo Vido), za 
brušenje je pa zahteval kislino, to je pa moral človek zaznati z nosom in jezikom. 

 

Moj oče je preskušal kose in jih izbiral tako, da je poslušal koso, kar mu je kosa zapela, kakšno pesem so mu 
kose zapele! 

Potem je pa moral koso sklepat, da jo je lahko preskusil, kao bo rezala travo. Moral je pljunit na oslo ali jo 
vtakniti v osovnik s kisom, potem je lahko šele vedel, kako bo kosa rezala. Kosa je morala tako peti kot tudi pit, 
morala je zveneti in šelesteti (šumeti), šele potem je bila »ta prava«. 

Za to pa rabite štefan vina. Moj oče sedel ob laštri (kamniti mizi) desno do gospoda, ki je obrobil kamne s svojimi 
mnogimi nogami, in bil tudi bos, kajti samo bos človek lahko nazdravi sosedu z zdravico, kajti zdravica poje 
bogu slavo, ta je pa ali na svojem Stolu, ali zadaj za hribom Triglavom! 

Bos človek spoštuje naravo in zemljo in je ne poškoduje, tako kot kristjan, ki ima križ nad ritjo, pa se mu vse 
jebe. Poslušat mora samo farja, ta mu pa reče, da mora imeti čevlje na podplatih. Tako Tinček postane šuštar, 
njegov prvi sin pa Šušteršič. -ič je dobil od -ić, je torej eden tistih CROATOV s kravato in lasom in bičem, je 
Herrmann (gospodov pob), pa ne Heermann (častni gospod Ehre), je častnik, pa ne far s črno suknjo. 

Tako rit zgoraj = hrana : lula spodaj = pijača – woda s korita. = seme iz vzhajajočega kurca = Boga! 

VID = dan / noč dokler je hrana in Woda = Življenje! 

Košta = klobasa pa Hlebec, voda je na studencu, tega si pa sam izkapljaj in dihaj s svojimi pluči! 

       Za vse to pa rabi ukrivljeno dolgo palico s kluko f  in odsekano vejo ↾   (današnje vilce) in  

                                                              .Ribo  in usta.  
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Tako smo postali kelnarji (kelmorajn), jedli kelbase (vse kar se v Kelmorajnu lahko vtakne v mošno) pa klavci 
prašičev (Korošci) s svojo slanino in klobasami in salamami, Gospodarji in Bauerji, Bogataji♜ pa veleposest-
niki, pa ne mašni gospodi farji (čeprav so se potem nekateri pozneje celo spozabili in postali škofje ♝, s 
višnjevordečo kapico na tonzuri).  

 

Zakaj so prihajali ljudje prek Kleka na sotočje obeh vej »Zalih dev«.  

Zakaj Klek in Veliki Klek (Grossglockner, če so pa na Pastirici vladali boljši (toplejši) pogoji kot so danes? 

Zakaj ne vemo nič o bronastodobni Belščici, čeprav so včasih »pastirji« iskali zlato in ga obdelovali kovine z 
živim srebrom tam ob Lepi Vidi [lipou wod]- Beli bistrici, pa na Stamarah (Stare Mare) in zapustili »kufraste 
žlice«. 

Zakaj od Jam, Jamnikov, Zajcev na Jamniku, pofarbanih velikonočnih pirhih, Klečah = Klučah = --- če so pa 
zraven še v 12. stol. tolkli po koščenih jajcih.  

Zakaj rečemo na Bledu, da se gremo »kôpat«, pa da si se »skôpou«, ko si padel v jezeno v ledenomrzlo vodo 
in si moral »plavat«.      Tisti kolac in ringelc, rigelc pa rinček, ki je bil sporni objekt pri mojih 15. letih, ko sva 
se srečala dva kratkohlačnika in stala - on obali jaz kot mulac, on kot »hrvat« »Mamula« pa se prepirala okoli 
čolnov ali jih priveževa na kolac ali na rinček, še danes razumeva vsak po svoje, čeprav sem jaz mojo razum-
nost počasi tudi le razumel integrirano, on je pa mene po svoje integriral v svoje interese. 

Kopane na Kupljeniku in na Bledu pomeni vse nekaj drugega, čeprav imamo isto Marijo na Otoku. Še danes 
nismo našli tistega, ki je grizel drevo od korenin pa do krone pa luknjal jame pa štemal svojo pot v peč.  

Še vedno se pojavljajo Juriji Hočevarji, čeprav so že pred 500 leti odšli v Kočevje v svoje Goše, Gotschee, pa 
zapustili cerkev v Dražgošah. 

Vprašanj je vedno več kot smo jih pa rešili, ljudi, ki bi jih pa hoteli razumeti pa vedno manj!  
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Bled ni nemški: bled [é] (-a, -o) bleich; blass (tudi fig.); (obledel) verblasst; (šibek, slaboten) matt; (šibek, 
brezkrven) blutleer; ~ kot kreda kreidebleich; ~ kot smrt leichenblass, totenblass; ~ kot zid käsebleich, 
wachsbleich; ~ od strahu schreckensblass, schreckensbleich; ~ žarek upanja der Hoffnungsschimmer. 

Bled ni Feldes  Polja, agris, Albi sumitas campi, ki so jih gledali tisti, ki so prišli na Stol s koroške strani pa 
gledali svoje Karavanke kot jelenovo rogovje in ljudi v tej deželi, kot njih plen = mlade šekaste prince na 
Kupljeniku, ki so ga lahko kupili za denar, ampak je 

Bled bleščeča ploskev, ki so ga videli Veneti, ki so prišli s Primorske navzgor do Triglava, pa zagledal na Babi 
na Jelovici svoj Raj. Kraj, Krajino, Creino, malo Carniolo  (šajtrgo s enim kolesom, z eno mavrico (ki ni bila 
policijska marica (Polis Mare = more na pućini = Sv. Ivan. Johan, Johannes, Žvan, ) temveč središče tistih ljudi, 
ki so imeli svoje bronaste meče (spada), ki so imeli v Sete Mare svojo »shola«. To je »vežbališče« = privez s 
koli = pristan«, kjer so sredi poletja ob letnem solstituciju opravljali obrede čaščenja sonca imenovani »Bellina«. 
Ta »Bell« pa ni mišljen kot Weis, kar se vidi, temveč tisto, kar se sliši, to je bil pa bronasti rog = TUBA, bojni 
rog Venetov in ne njih jekleni meč. (Nesporazumi = »Shola« - S hale hotela Toplice na Bledu, kjer je kelner 
svojim gostom ponudil tisto, kar so naročili, je dobil Trump svojo Melanijo, svojo dolenko, deklico, ki je bila 
prefrigana kot sam Satan = Trump.)  

Iz Stola so vedno prihajali upi tistih, ki so bili zadaj za Stolom (v Medjem dolu), opoldne pa videli na Blejskem 
Jezeru »bleščavo« = Bled, Blesc, pa Otok, pa »lintverna« z trizobom ♆, ki je lovil ščuke, pa imel svoj sluh v 
obeh dveh luknjah. ta prvo v peč nad »Babjim zobom«, ki je bila takrat še zasedena, pa ta drugo na Otok, ki je z 
Babe ni bilo videt, ampak sam zavohat, če so verniki pekli ščuke, ki so si jih morali najprej natakniti na trizob.  

Triglav je imel svoja oba sinova, ki jih videl oba lahko samo z Gradiške Straže, Baba je pa vedno videla samo 
svojega i sina, drugega je pa lahko sanjala in zanemarjala in je bil vedno moker, prezebel in to se je vedno 
dogajalo. 

Ko je prišel v 11. stol. na Zagorice Auritz (hrib     509,2) pod pot skozi želeške gorice in postal Bisc na tem hribu, 
Bisc s palmovo vejo= Mirko = Friederich, zadnji od njih pa živi v Radovljici v domu upokojencev in je Zdravko.   
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Ko je prišel v 11. stol. na Zagorica = Auritzhof = dvor s turnom = Tor= je norec, a tudi dvor z vrati in imel svoj 
»Hotel«   pristava, danes je tukaj »Triglavski park« s parkirplacom,     s svojo razgledno točko Vidikom, 
Razgledom, (hrib 512,2), in imel s         tam je danes Vila Triglav,  

Danes je na Gradišču 579,0  gmajna = pretežno gabrov gozd, Gaber je bil pa Benedikov Gaber, ki je imel svojo 
vinarno, kjer je delal vino, čeprav ni imel vinogradov (torej čudež božji, kako iz vode narediti vino, to je znal 
samo kristus, pa Gaber). Na Rebri je bil pa Čudež božji, Anderle, ki je iz vode dobival kostanj (imel je korito, ki 
ga je napajal skozi cev, na rebri pa »božji meu«  Bartolomeu = Barth Dias = Božje brade = melo izpod Peči, 
voda je curlala ven iz mela, kjer je bilo Molzišče za krave, ki so rabile vodo, če so hotele dajati mleko, korita pa 
nikjer?).  

Blejski Žvan je pa imel lipo, pa kolo (s katerim so trli kosti obsojencem), imel pa tudi svoj studenec, ki so ga 
spravili v »rore«, ta studenec je pa uporabil sodavičar in delal iz nje »Šabeso«, se nato preselil na »Legatov korit« 
v Lesce, nato na Brezje, kjer še danes dela gazirane pijače (če ni že umrl). 

Baba pa še zmerej ščije, b'l je stara, b'l je strupena. Je taka k't usaka baba, knima n'č u gval razen zmerej odprto 
vukno, iz katere tišči sam kačji strup. Ta zmerej regla (pa posluša kvaj rekva druja baba), učas'h so se zbirale k't 
coprnce ob kofet, dons pa reglajo po telefon al pa internet, ne ustau j'h noben Satan, pa čeprau so že zasrale pa 
zastrupile v's okolje.  

 

Nekoč sem se moral sam odločati, kako naprej? Imel sem prijatlje, s katerimi smo skupaj prinašali posledice teh 
odločitev, nismo smo si pa pustili, da bi nekdo lahko »kuhal mulo«, ta je opravil, odnose smo prekinili! Po 
odločitvi je moral priti čas sprostitve, da bi lahko napravili naslednji zavesljaj. Koliko takih kritičnih zavesljajev 
je bilo potrebno napraviti, opraviti in se na koncu požvižgati na svoje lastne odločitve, ki so bile včasih zelo 
boleče, krvave, žuljaste, zasmoljene, pa jih je bilo s stisnjenimi zobmi le potrebno odpraviti.  

Zato imamo prijatelje, ki se pokažejo kot prijatelji samo v kritičnih stanjih, potem vam pa na koncu prijateljev 
začne primanjkovati, ti si pa potem sam s svojimi spomini.  

 

 

180521 

 

PROSVETLJENI. 

L. 1500 se je podrl stari svet. Nekdanji »gospodarji« so se ločili od »gospodov«. Nekdanji čvekači so se ločili 
od tistih, ki so vse znali in obvladali svoje znanje do potankosti. Prišli so Petrarke, Leonardi da Vinci-ji,.... ki so 
gradili cerkve, načrtovali mline, letala, ljudje so vzleteli čeprav so si posmodili krila, samo da so leteli. Prišel je 
čas, ko so dojeli, kako je mogoče splavati pod vodo, plavati in imeti svoj skaf-ander, pa leteti po zraku, če so 
napihnili balon z vročim zrakom. Prišel je zopet čas, ko so dosegali realnost skupaj z vsemi posameznostmi, ko 
so Videli v sanjah Sv. Petra s svojo kupolo tako točno »videno« in nato tudi realno zgrajeno.  

Nekdanji gospodarji in gospodje so se ločili od papežev, ki so postali samo bankirji in skrbeli samo za dotok 
denarja, tisto, kar so pa »princi« (u kožuhih z belimi pikami) namalali in nato sklesali in postavili na ogled 
firbcem, ki so nato lajali, se je popolnoma ločilo. Bivalenca Y, Bifurkacija \ , postavili smo »dolge hiše«, svoje 
lintverne, Bart dias = Barth leone,  Barthlomeo (pela pod Pečmi), pa se začeli širiti, bolj navzdol kot pa navzgor, 
bolj na desno (k zajcem in piščancem) čeprav so prihajale predvsem s zahoda v obliki kolcev, štrikov in kitastih 
gajžel, »žajlkot« = W = Owest [II-VIII].  

Moji sinovi so postali gospodje in ne gospoadarji, ki bi švicali in pobirajo ideje z zahoda in pošiljaje svoje 
obračune v banko v Ljubljano, ta izvede transakcijo v bančni račun naročnika, dividende in opcije pa pristanejo 
na Otoku, kjer so delali kufraste žlice. Domovina je nasmoljena (ima pač smolo, da ima take voditelje), švic 
naših ljudi merjen v W-atih pa pristaja v kapljah ob nekdanjem venetsekm jezeru (Bodensee), v tamkajšnjih 
bankah v zlatih rezervah tamkajšnjih goljufov. Moji sinovi pa vsi okranclani z papirji ljubljanske univerze in 
naprej z univerz, ki imajo direktno povezavo med možgani in usti (predavanja), pa nobene praske od kakega 
leva, ki ima svoje kremlje v koreninah in gobec z ognjem v kroni. So torej papirni levi brez pameti, brez časa, z 
luknjo zapolnjeno s fravzami, pa direktni internet v lasten gobec, kjer lahko nabirajo sline iz lastnih žlez, drek 
jim pa odnašajo lastni kooperanti. Imbalance ne poznajo, vage ne delujejo, vedno bolj so napihnjeni, pa se na 
vagi nič ne pokaže. Potem pa šport, pa igre, pa sline po potovanjih, pa puščanje kondenziranih par nad oblaki po 
svetovnem nebu, pa vedno padejo čez čas navzdol, večinoma na lastno rit. Nobeden še pa ni slišal niti videl,   
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niti vohal, niti lizal lastno entropijo, da bi vedel, kam vse to pelje. Moj ljubi Rant se pa vrača v grobu, ko mora 
to gledati, to pod današnjimi »zvezdami«, ki špilajo tarok z našo usodo. To pa veste , da ima tarok 54 kart, ki jih 
delimo na 22 tarokov ter 32 barvnih kart: 8 src, 8 kar, 8 pikov in 8 križev in veste tudi to, kako se koča tako 
špilanje, pa kdo je na koncu škis, ki vse pobere. 

Naš 64 bitni sistem pa ne pozna samo polj, ampak tudi Ksantipo [Xan-ti-po], ki nakoncu kot kača zastrupi 
Sokratovo pijačo kvinton, ki se dogaja na petih prstih, veste pa tudi to, kako se je končalo Sokratovo življenje in 
kdo je bil kača s svojim strupom. Naši kralji »presvetljeni« skozi lastne cilje in svojim »okoljem« = »globusom« 
= »SOCRATESOM«, so začeli igrati nevarne karte z Angeli, Erdogani, Putini, Trumpi, ...    pri tem pa ne vedo 
popolnoma nič o tem, kaj jih čaka zadaj za črno materijo, črno magijo, in špilajo tarok z možnostmi in izvori ter 
ponori in kontrolami - svoje »iluminate« s svojimi frekvencami nad 1,00 nad -15 Hz. Meni pa raznaša mojo rit, 
ko moram prenašati take koze in mrkače, ki nimajo ne lastnih sedel, ne lastnih idej, vem pa, kaj bo morala 
prenašati moja rit«, pa tudi riti mojih naslednikov.   Mi pa vsi tako nedolžni, deviško blesavi, z rdečimi rinčki, z 
zavezanimi kolci, s polnimi gobci, zadaj za Sete Mare, pa Lepimi Vidami, .... 

 

 

180525 

 

Vrnimo se nazaj na 180519: 

 

PS 

Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus (Čas) 

▰ = tema 

Laz = Waz = Fake face laž    TI = jaz =  [čas & informacija] = 0 do 255 

Vvv      o  0-0-0 TEMA   :    255 – 255 – 255 = SVETLOBA  

 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  

       , razcepljene, presvetljene, zastrupljene, naježene odnose! 

 

 

Otok                 Wodiše 

 

Zgoraj rep, nato rit, potem maternica, končno lula.     Lula je pa fajfa, ki smrdi, kadar piha (iz 
riti po dreku).   In smrdi, kadar lev lula na drevo in daje svoje (teritorialne) znake? 

------------------------- 

 

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nate speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svojo Otok 
na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

Ta S je SS, je skupna kamnita tabla țȜ pod waško lipo X (kjer se zbirajo uši = vsi ∫), kjer se deli pravda⅂  že v 
bronasti dobi in ne šele v halštatu. Halštat je tedaj že doživel 3500 let obstoja in ima svoja bronasta kolesa na 
Bregu (Brijeg ob Dravi). Morsko sol pa dobivajo s področja Sete Mare in jo nosijo kot bosanci zavito v tovore   

Tako rit zgoraj = hrana : lula spodaj = pijača – woda s korita. = seme iz vzhajajočega kurca = Boga! 

VID = dan / noč dokler je hrana in Woda = Življenje! 

Košta = klobasa pa Hlebec, voda je na studencu, tega si pa sam izkapljaj in dihaj s svojimi pluči! 

       Za vse to pa rabi ukrivljeno dolgo palico s kluko f  in odsekano vejo ↾   (današnje vilce) in  

                                                              .Ribo  in usta.  
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zavite v svinjske kože vse taja do Visokih tur, kjer jih čaka Bizjak – Pesjak, Volk, ki grize jarce v bose noge, 
Tisti človek hoče živeti od zrn žita in rabi sol, ki ima tudi jod in mangan, kajti drugače ne more loviti svinj, ki se 
valjajo po blatu polnim solitra, tega pa dajejo gozdovi hrasta s svojimi želodi. 

Vse življenje je povezano v celoto, če nekaj manjka, je to potrebno pač pridobiti ali s trgovino ali z ropom. To 
je tisti M+kvauž, ki je dolg že tako kot zemlja stara.  

Tista bronasta kolesa so bila povezana prek Dovjega in Vrat v Posočje (Sontio pa še prek pastirjev, ki so gnali 
ovce v Padsko nižino s svojimi vodotoki. Kdo je pa potem v bronasti dobi žel žito s bronastim srpom, ki se ga 
je moralo skovati in sklepati?? In potem nabrusiti s kamnom, ki ni puščal iskre??.  

 

Sklepati:    sklepati kose ali nekaj skleniti? 

 

 

 

Mi smo do sedaj obdelovali samo tisto kar smo lahko videti in slišati. Bronasti srp je lepo pel (Lepo Vido), za 
bruženje je pa zahteval kislino, to je pa moral človek zaznati z nosom in jezikom. 

 

Mrkač: Valentin 

 

https://www.ka-gold-jewelry.com/?v16=true 

https://wynncraft.gamepedia.com/Maex 

 

http://wolf.mind.net/library/magic/talismans/talisman.htm 

DEZELA JSD-SLIKE\sattal-a.jpg 

Kosa osnova pentagrama = mož                Sichel = Srp      v     koso        

Sichel, die, (-, -n) srp; Mond: krajec; Hammer und ~ srp in kladivo (en znak) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe 

 

mars-saturn-sg1 (1)2      ventil, pipa s ročičko za štofelc   »VALVE« 

 

--------------------- 

 

Ko sem bil star 15. let star, sva se prvič srečala z Mamulo in takrat mi je postavil vprašanje, »Klinjo, di ti je 
kolac«, jaz sem pa debelo gledal, kaj hoče prav za prav od mene! 

 

Pred 2600 leti so pa prišli nekateri z morja pod peči, kjer je stala naselbina – današnji Čedad in privezavi svoje 
čolne (Wadje) na rinčke v peči pod to naselbino!. 

Kdo so bili ti ljudje, od kod so prišli, kam so šli, kaj so iskali, kaj so prinesli, kakšne Wadje so imeli, .....? 
  

https://www.ka-gold-jewelry.com/?v16=true
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/sattal-a.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe
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Še pred 10 timi leti nismo vedeli nič o njih, danes pa že veliko več! 

Ti ljudje so bili tisti, ki so imeli svoj quindon = kvinton v svojih vrčih, takih, da je imelo vino v teh vrčih prijetno 
toploto. Imeli so vrvi pletene kot pletenice in s temi vrvmi so privezali svoje wadje v »železne rinčke«. Na drugi 
strana »štrika« - pletene vrvi pa je bil kol (za nas kol, za njih pa »colats«, (pa ne današnji kolač) ampak (JAZ 
(asinus) = jaz osel = s svojim vozlom (oslom) = privezom. Jaz trgovec = merkator (mrkač), Vulkan (volk) brat 
tistega, ki je bil kovač in je klepal (tolkel s kladvom) orožje (pa ne kose) za bogove, (ki so privezali svoje wadje 
na rinčke)  (moj Zakaj je pa imel svojega osla, da ga je vezal s drobnico pa zadaj z volčjakom – volkom s svojim 
»6« = sei in zadaj njegov »sete mare«te.  Sej je Barban = otok & svetišče ob izlivu Soče) Babo je očitno unec = 
čuvar v katerem je Baba (svetišče), povezan s Sete Mare. 

Že pred 3500 leti so tod plule Wadje na preklop, narejene iz posaneznih »dil« = delov, ki so bili med seboj 
povezani z »žnuro« = Schnur = preplet in nato »povoljene« s s molo-. »Mola« je pa pristaniška deska, na katero 
se stopi, ko se stopi z »wadje«. Torej se stopi »smole« v wadjo. To so bile Wadje ljudi iz Levanta, morju, ki so 
imeli »tiča« za krmilo ( Mošnjo v njej jajca, v jajcih pa seme v semenu pa spravljeno v svojo kri, ki je napajala 
njih možgane). 

Od kod so prihajale Wadje, ki so imeli na palubi tiste z  , ki je sprva prijazen in ne pokaže svojega repa, kjer 

ima svojo rit in tudi svoje premoženje in jajca, potem pa pokaže svojo pravo naravo pa pokaže roge in začne 

natikat vse druge  »6« = sei  = na seji, ki sede ob njem kor drugi  [cardinali, ki imajo rožasto kapico in pijejo 

vino,,, samo sedaj je to vino Rebula = belo vino, ima pa isti Vonj = alkohol, torej igrajo sinsko alko v 

zatemnjenem prostoru brez svečave.  

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

 

 
♂♆♈♊♋♌♍ 
✝†☮☭☥☉  ♟ 
 

Tisti prvi, ki kleplje s kladivom srp, je še znosen, ko pa začne klepati koso, je pa prvi v vrsti in črta z nogami 
okoli kamnov, zadnji pa je nejgov drugi brat, ki kosi vse pred seboj v pete in jih priganja (je volk). Ja, dokler ne 
postane tisti, ki je Vulkan in postane trgovec in postane »šesti«, ki ima svojo mošnjo.  
 
In Vas Mošnja postane »Mošne« in postane dvojna vas X, pa dobi cerkev, pa »Zgoša« postane Sgoscha, ki ima 
svojo »Zagošo« = Zapuže, kot drugi sin očeta »Pužmana«. Pužman je pa prvi v vasi, ki ima še 5 hiš, šotorov, 
prvi pri Π-ti, ti jes-ti ona doji-ti., potem pa prvi sin, ki je gospodar, pa drugi sin, ki je vahtar = koval, Žagar, 
Šloser, Mehanik, Šofer avtobusa, .......    sedaj pa  vsi          jesti (ςι), piti (πι)= jesti (ςι), piti (πι)       pa vsi imeti 
žlico, pa vilce,    Pa ne pikelne, pa ne meče, pa ne golide, saj smo ja vsi Froelich pa Prešerni, tudi Francelni = 
Franki.     
Danes pa nobeden ne zna nabrusiti kose, še manj jo sklepati, zna pa vsak scati drugemu po nogah. 
Noben hudič pa ne najde več tistega ognja, ki je nas Zgoša obvladovala in tisto posest, ki jo je imel prvi pastir s 
svojim pikelnom ↾∫. Na njem pa danes praprot = pra pot = prvot na pot, ki obsega ves vrh, iz katerega je 
 pastir nadzoroval z oslom in volkom skupaj obvladoval celotno Deželo od Triglava in Stola in Jelovice. 
 
 
Gotsche      Skaluc, hiša na drevesu Na Skauc 
 
->˂˃˄˅ 
 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  
 
JAS BOH ◠ (TI TABLA Z OBROBLJENIMI ROBOVI)  (na Selu = Gorička ob njen ja lipa s prtom na katerem 
sedijo GOD Svetina got) 
JAS BOH (KI IMA PREK SAVE SELO, TE PA SVOJO SKELO IN ŠPIK [SPECTACOLO NA TRIANGEL 
{˂- }  NA O {-˃ Osla = AS} & stol +NT {AVE = STOL = pogled na vse}  ave I AS   
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STOL = miza {na Selu s Boh + [i Pij + ii Jej + 👬}            zadaj  STOL = BOH  + Baba + 👬 + vsi ostali (na 
osti ↾∫) = Norijci ob Dravi       prt =  
 
ΟΠΡΣΤ= O i pij + ii Jej + vsi skupaj + na mizi = tafel = prt na ♢, ki je prazna  l. 1315. potem pa pust, pa 
babe pust, ki so Froelich, ker so polne, desci so pa sumerekerji. Smrekarji, ki so spustili svoje sidro na več vrhov 
na drugi strani Save. 
 
Oče naš, ki si pijan, pa zabodel telico 
 
Oče na, ki si pa potoku in koritu, pa tvoj roštil, ki peče telico, za uso vas, za v's waz, kma 10 bajt, pa svoj most 
čez križišče \     nima pa vage, pa nauvage (pritožbe, te pa sprejema Trdnjava v njen pa Froelich s svojo palmovo 
vejo) = torej tabla brez kurca, zadaj pa direktno STOL.  (danes letalo, ki pristaja navzgor, tako koz helikopterji 
= hudičev operater = Satan, ki te dviguje navzgor v svoje višave. Ti sedaj prinašajo košto na bajto na Prešernovo 
bajto na Stolu, dol pa v's drek ki ga pustijo Turisti. 
 
Naše upanja = investicije = kredite     pa pošiljajo skupaj s istim helikopterjem isti sedanji lastniki, ki so poravnali 
naše neumnosti in za zadolžnice plačali samo 1 mile €.      , s katerimi smo mi plačali naše nesposobnosti, da bi 
vse to sploh dojeli. 
 
   ≡ = Zapufana & zafurana združba [≡Σ]. 
 
 
 

PS 

Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus (Čas) 

▰ = tema 

Laz = Waz = Fake face laž    TI = jaz =  [čas & informacija] = 0 do 255 

Vvv      o  0-0-0 TEMA   :    255 – 255 – 255 = SVETLOBA  

 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  

       , razcepljene, presvetljene, zastrupljene, naježene odnose! 

 

 

Otok                 Wodiše 

 

WAZ + OGLOVŠE    = WADIŠE +      ↾∫€◠      do     💔🕎🥣🦔 
 
Prišli in naredili WAZ = JAS                 pa prišli begunci drugi  iz vzhoda in zastrupili ježa (veliko igel ↾) 
Danes pa tukaj prapot slika.  DEZELA JSD-SLIKE\IMG_1601.jpg 
Prek veliko jam (rudarjev) z brusi (žrmljami)    potem vetrniki pa junci  Malni = malinami  mlini, žage, 
elektrarne 
Danes pa praprot namesto malin.    Vse so pobrali kosci s kosami  
 
 in njih jartsi, zato pa danes ježi (ježe na Bregovih), ke je vse zastrupila (zakisala) praprot k vidiku na vrhu 
drevesa, ki ga je požrl lintvern s svojim ognjem      ogenj je pa potem pogasila velika povoden 1314., potem so 
pa prišli Gottschevarji izpod Donave, pa se naselili na Draž-goše.  Prejšnji trak Soče (ferovia) je pa poplaknil 
vse kar je ostalo og prej (ja a že spet?) 
So prišli begunci (židje z zidovi pa 🕎 pa s svojimi ilovimi posodami = vrči in krčili gozdove, pa imeli svoje 
trixxx in stole pa mize s prti in karami pa kamnitimi škatlami (še brez obrob, brez lajš. Potem so pa prišli tisti, ki 
so te lajšte zabili s klinci (železni žeblji so zaprli s svojimi prti - karami) na mizo so pa postavili vrč kvintona 
namesto prejšnje medice v šalcah. 
  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/IMG_1601.jpg
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Ja to se je dogajalo od l. -600 n.š.naprej, ko so privlekli Jakoba in Daniela, s brusi in klepanjem! Pa postavili na 
naše železne rinčke svoje kitaste špage s svojimi kolci, ki so bili zmeraj štirje. Tako so zakoličili dolžino in širino. 
Lovci so pa začeli govoriti, da so ujeli taaaaaako ribo, da je od desne roke pa do leve roke bila dolga celo miljo. 
Od tam tisto MIO MARE, moj morje, ki so ga nam že skoraj vsega pokradli, mi osli in magarci        na »koncu« j= 
vrvi pa »JEST«  (jaz ali jesti ali iti u tuje mare  nekoč naše jadriansko morje)!   Našega »WADIŠE« = ladjišče je 
samo v Koperskem = Kozje in ne več Mrkačovo, je od Angele Merkel in njene banke. 
 
 
180526 
 
Naš Sv. Peter in ob njem klopca, na njej pa Far, Jarc in Lovec (Martin, Tine in Gorjak) kaže na Begunjsko cerkev 
sv. Urha, na mošenjskega Sv. Andreja in na jamniškega sv. Primoža, relacije na Vrh Jamnika  na 
 
Urh je vrh, je . 
 

Mrkač pred 17000 leti   se potem za časa, ko je natikal ribe in jih jedel in tudi sral na veje, se je vedno bolj 

spreminjal. 

- Najprej je dobil osla    jaz osel     IAS   še brez . = »pike« 

- Potem je dobil kamenčke in sol in vrečo, korbo, »birtah« = mošnjo s kamenčki,  pa zapuščal za seboj 

sporočila, kje je.  Torej je dobil »piko« 

- Potem je dobil »volka«, psa gonjača, ki je grizel drobnico v noge in zaključeval Pekel = v red razvrščene 

ovce. 

- Potem je pa dobil kamen in kažun = iz kamna zloženo bajto, do tedaj je bil jarc, ki je imel svojega jastreba, 

jastreb je lovil ribe in metal ostale kosti v peči - skale, kjer so se razletele, volk-an je pa svoje jarce obžrl s 

svojimi zobmi.    Kažun je torej judovski sel, ki pretvori pentogram v judovsko zvezdo in rodi mežana = 

srednjega od petih prstov ene roke v 7 dni v enem tednu in postavi prejšnjo mizo ※⌘ v mizo s 6 sedeži ❉ = 

srenjski kamni za kamnito laštro, kjer je na spodnji strani mize sedel »sel«, na vrhu pa »mežan«  = 

prvi med enakimi. Mežan je tisti, ki je z usti, v katere vsipa i svoj kvinton, ii svoj nabada pečenko, ....... sel je 

pa sporočilo vojvode na listu papirja, mežnar 6 = seksar in skrbi za sex potem, ko so bili srenjani nategnjeni od 

(češkega kralja l. 1274).   

  Prej ni bilo meze (hrane), ker je bilo ognjišče, ob ognjišču je pa oče ATA držal svoj hrbet v zadnji steber Π in 

gledal k vzhajajočemu soncu, sinovi so pa bili razvrščeni po svoji starosti i je ovce nato goveda | lovec nato 

nabiralec, oče je pa kibiciral kot jud vodil svojo »čedo« sinov.       

No sedaj pa veste kdo je bil tisti, ki je pripeljal vulkane, pa magarce = osle, pa kro je igral sinjsko alko (hol), pa s 

tolkel s pastirsko palico po bučah na kolih (v Ziljski dolini), pa imel ovce v ogradu trnu, v trnu pa svoj kažun z 

kurcem na vrhu, itd.  Bil je to tisti v »sedlu«, na sedlu, z ritjo na sedlu, od koder je prihajal smrad in ves drek, pa 

vse scanje.  

Sedaj tudi veste zakaj je bil Kuplenik obsojen na grmado v Rimu kot protestant in ne kot tisti hudovernik, ki je 

napolnil s svojimi željami Jurčovo Jerco. Hudovernika – »urava« so pognali v »exil« na Jarše, skupaj z njegovimi 

kravami in konjem, kjer je bil sosed Svetinovemu hrastu.  

 

 

Talismans of the Magi 

Theophrastus Paracelsus revived, in the XVIth century, the ancient doctrine of Talismans, which he 

claimed to be able to use successfully in the treatment of illnesses and accidents. This medical doctrine, 

derived from the Cabala, or secret tradition of the Jewish rabbis, was said to be borrowed from the 

ancient occult sciences of Chaldea and Egypt. The talisman (tsilmenaia) signifies an image, a figure, 

and was engraved in the form of an emblem or symbol on metals consecrated to the genii of the seven 

planets. This magical task had to be carried out at a fixed time of a certain day, with the firm intention 

of attracting to the talisman the beneficent influence of the genius which was invoked, whether for   
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health or any other protective measures. We owe to the celebrated Paracelsus the explanation of these 

secrets whose efficiency is recognized by many serious thinkers, in the same way as that of the Agnus 

Dei, so-called miraculous medals, and objects which have touched saintly relics. Now the genii of the 

Orient being the original types of the Christian angels, that is to say, representing the intermediary 

powers acting between God and man, it is possible that the invocation of one or the other may not be 

entirely pointless. Dogmas vary from one century to another and rites are modified; but belief in God, 

in the soul of the world and in the sovereign power of nature is always the same: it is to God, invisible 

to our eyes but visible to our consciousness, that we address our prayers, whatever the form they take. 

The Talisman of Saturn 

 

Zadaj truba                             PIK as 

  Kvintin                                 Mežan 

Vino  quinton                          medica   (medika zdravilna) 

 

DEZELA JSD-SLIKE\sattal-a.jpg 

 
 
180527 
 
Cirkel    cerkev   krog    okrog     kamni 
 
Slika Bizjak        megaliti     
 
Pythagorean cup 
http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/sipl-drip-morbid-motif-crafty-pythagoras-cup-
0010112 
 
------------- 
 

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nate speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svojo Otok 
na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

Ta S je SS, je skupna kamnita tabla țȜ pod waško lipo X (kjer se zbirajo uši = vsi ∫), kjer se deli pravda⅂  že v 
bronasti dobi in ne šele v halštatu. Halštat je tedaj že doživel 3500 let obstoja in ima svoja bronasta kolesa na 
Bregu (Brijeg ob Dravi). Morsko sol pa dobivajo s področja Sete mare in jo nosijo kot bosanci zavito v tovore 
zavite v svinjske kože vse taja do Visokih tur, kjer jih čaka Bizjak – Pesjak, Volk, ki grize jarce v bose noge, 
Tisti človek hoče živeti od zrn žita in rabi sol, ki ima tudi jod in mangan, kajti drugače ne more loviti svinj, ki se 
valjajo po blatu polnim solitra, tega pa dajejo gozdovi hrasta s svojimi želodi. 
 

Kdo pa čuva vrata med Jamarskim vrhom in nasprotni podboj tega Π   ?  

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir 
ščuko in ji zasadi v rit trn in jo nate speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v 
riti svojo Otok na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

Ta S je SS, je skupna kamnita tabla țȜ pod waško lipo X (kjer se zbirajo uši = vsi ∫), kjer se deli pravda⅂  
že v bronasti dobi in ne šele v halštatu. Halštat je tedaj že doživel 3500 let obstoja in ima svoja bronasta 
kolesa na Bregu (Brijeg ob Dravi). Morsko sol pa dobivajo s področja Sete mare in jo nosijo kot bosanci 
zavito v tovore, zavite v svinjske kože vse taja do Visokih tur, kjer jih čaka Bizjak – Pesjak, Volk, ki grize 
jarce v bose noge, Tisti človek hoče živeti od zrn žita in rabi sol, ki ima tudi jod in mangan, kajti drugače 
ne more loviti svinj, ki se valjajo po blatu polnim solitra, tega pa dajejo gozdovi hrasta s svojimi želodi. 
 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180621/DEZELA%20JSD-SLIKE/sattal-a.jpg
http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/sipl-drip-morbid-motif-crafty-pythagoras-cup-0010112
http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/sipl-drip-morbid-motif-crafty-pythagoras-cup-0010112
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Kje je        WAZ + OGLOVŠE    = WADIŠE +      ↾∫€◠      do     💔🕎🥣🦔   ? 
Kje je        Najprej je dobil osla    jaz osel     IAS   še brez . = »pike«      
Kje je Volk, Volkun, Walhun,              ob tebi stoji, ti Osel! Pa deva skelo = drevo s klinci! 
Kje so drugi slični »Oglovše« na Π.   ? 
Kje je »Pizda kje vin to.«     do tja je še M let ! 
 
Osel je posel je sel, ki bo prišel iz Sela      -8.stol. pa prinesel prvi Volk = železo, vsi drugi okoli tebe pa imajo še 
bronaste predmete, pa tudi srebro in svinec pa kositer pa .....[nimajo pa Urana, ker ga še niso dobili po riti] danes 
je pa -6. stol. Pa so prišli tisti vulkani in merkatorji pa Quirini pa prinesli kvinton in se privezali na železne rinke 
na pritokih Soče, ki se izliva v Mare pri Barbanu (Dedu z belo brado pa plešasto lobanjo, ki se sveti kot sonce). 
Naši Druidi (ta druji sinovi, so bili Mrkači [JAS   ], in imeli svoje osle in Vočje pse) in živeli po jamah 
Jamarskega vrha (Urha), ki ga je vodil Martin (sin, ki je prišel s morja poln znanja in vedenja in bil 11.11 med 
vsemi prisotnimi  = primus inter pares     danes primier     primi jarca za roje in se z njim dvobojuj = pons) In so 
imeli svojo prakso pri sv. Ivanu = Žvanu (kje mu belo lobano, pa se je mogu bost s tistim z IZUMa (kso zmerej 
kej izum'l, k'r ni bvo res pa raven, glih kot to dons deva naš »fakemaker« Trump). 
 
Zaklad bronastodobni. 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mishmar 
 
metamolizem: 
https://sporel.blog/2015/12/06/tarim-ve-yerlesik-yasam-metabolizmamizi-nasil-etkiledi/ 
 
nahal mishmar images-sekira - kosa – srp 
DEZELA JSD-SLIKE\nahal mishmar hoard2 - vijaki - polzi.jpg 
Some of the tools in the hoard were made of arsenical bronze, or perhaps arsenical copper. Since they contain a rather 

high percentage of arsenic (4–12%), they should technically be described as arsenical bronze; also such objects have 

a bright, silvery appearance. Arsenic in copper makes it harder than pure copper and more easily cast.[citation needed] 
 
DEZELA JSD-SLIKE\nahal mishmar images-sekira - kosa - srp.jpg 
 
Mošne           = vreča (svinjska vreča za rudo)     Moše Dejan {[] v času titove Jugoslavije Ti To, jaz To  sta 
podelila Hrvat Bakarič in Slovenec Kardel Edvard       (jed bard = bard je judova brada, nad njo pa lobanja 
pokrita s črnim klobukom).    l . 1954.         Jugoslavije – in se izselil v Izrael in [postal po vojni izraelski vojni 
minister] minister član vladujoče klike = kolcev, klincev na judovskem drevesu in odgovoren za jame, kamor 
so pokopavali palestince. }      Jame       v skalovju Judejske puščave       pred 6000 leti. 
 
Mi smo pa Jude našli pod zahodnim stebrom nasprotnim podbojem tega Π kjer so bile železne rinčke 
= ženski Oringelni, ušesni obročki vtaknjeni v ošesne mečice.  
Oglejste si sliko in poiščite te rinčke med izdelki 6000 let stare kulture narejene iz  in poiščite tiste #vijake = 
polže med Pužmani pod Sv. Petrom, pa njih jame na Jamarskem Urhu s svojim »Zvezdogledom« s svojim 
»spectacolo« usmerjenim v Mars in njegovo »7 zvezdje«    sedem je kosa, kosa so lasje, ki jih ni več, ker je tod 
pleša, pokrita s cerkvijo, ki ima krov pa tudi turn (zvonik), ki moli točno navzgor (vertikalno), postavljen na 
»vert«  = prt = vodoravno in usmerjen proti na Ostern = pobarvana jajca spodaj v »ravnini«. Poglejte proti jugu 
VID pa poiščite cerkev sv. Vida na Brezje, pa na »antično pot s cerkvijo sv. Andreja [ki vrača vsak dan čas = 
»prede čas«  in uporablja X prstov za en obrat ali 2x12 uhri = tistega, ki pamet uri {na sončni uri}, ki ima 12 
kolcev = klicev z rogom z nabora »mišmar« rog je iz strupenega arzenovega brona z ~ 10 % arzena. Ostalo naj 
bi bil baker a tudi Fe3 O4 . 12 H2O   (Hematitna ruda, ki je ležala 2 leti v vodi, da bi bila »razžvepljena«, da bi 
izgubila sulfide, potem se naj bi pričelo pihati v trse in razhipavati oglje in rudo, ki je bila prej nabrana in 
razdrobljena. S pihanjem so pa dosegali temperature 1100 0C. Premalo, da bi Fe doseglo svoje »kapanje« = 
kaplje železa.  

 
Za vlivanje te »kapjevine« hematita = bakrene rude so uporabljali strogo čuvan postopek, kako pripraviti ilovico 
do tega, da bo dala tako čudovite »zlate« izdelke. To znanje naj izginilo potem, ko so iznašli Kositrov bron, ki 
ni bil tako »strupen« kot arzen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Nahal_Mishmar
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https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenical_bronze
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https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
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Meni je pa oče pokazal kako se pripravi »šmir« z borovo smolo, cepilno smolo, kako se rodi novo drevo, pa 
kako se »pevca«   t.j. cepi drevo tako, da se na korenine prvega drevesa priveže brste drugega drevesa in se 
uporabi poseben cepilni nož, zelo oster nož z »brazgotino«, kako se obstriže podlago, kako se oba dva dela 
oblikuje in prilagodi, kako se to dela za ralične drevesa, kako se to poveže z »rafijo« = zelo dolgo pusto posušeno 
travo zvito v »fige«. Pokazal mi je, kako se pripravi »cepilno smolo«, da se vzame »frišno« čisto, brezbarvno 
»stekleno« smolo, se doda neč let star (meden, svetlorjavi) firnež (laneno olje), doda žlico »zelene galice« in vse 
dobro premeša ter postavi na sonce, da ta zmes »zavre« (fermantira)     Ne smeš pa pri tem ferdamentirati 
(preklinjati), kajti s tvojimi potomci ne bo nič, nič potomcev = ferdamentiranje, delo zamanj. 
Tisto »smolo« pa lahko uporabiš za medenino na pipah z medaninastim vretenom. Namažeš vreteno z isto 
»smolo«, zategneš vezivo okoli vretena, »zašraubaš« in priviješ pritisni »cišraub« »Anziehschraube«, pa bo pipa 
potem lepo delala in nikol zarostala. 
Staro znanje se je ohranilo naprej vse do 6000 let, ko je imelo svoj izvor pri današnjem Jarcu   = Mrkaču [JAS   
] na  Čez     
Kje je        WAZ + OGLOVŠE    = WADIŠE +      ↾∫€◠      do     💔🕎🥣🦔   ? 
Od Jarc Alojz ->˂˃˄  ˅
Tine Jarc = Mrkač = ◬14°10'37.65"V/46°20'38.11"S/494    ♂♆♈♊♋♌♍ ✝†☮☭☥☉  ♟ / 
↾∫€◠      do     💔🕎🥣🦔. 
 
♂♆♈♊♋♌♍ 
✝†☮☭☥☉  ♟ 
 
V moji mladosti moj oče Alojz Jarc, Zagorice 96 = TAXI = ◬14° 7'0.53"V/ 46°21'58.71"S/504 
 
Danes Jarcev ni več, so Mlakarji, ki skrbe za grob na »Porou niu«, .......... 
Jarcev tukaj ni več, sinovi niso razumeli, kaj je grob, graben, kopanje jam, čepav sem jim poskrbel za 17000 
staro zgodovino pastirjev jarcev, kar smo bili tudi ob pomoči oslov in volkov, eni so nas poslušali, drugi grizli, 
vsi smo pa imeli gobce in riti, po katerih so vedno tolkli ob-lastniki. Bili smo gospodarji do sedaj, sedaj smo pa 
vse prodali, se predali, se skubili v kakih predalih, moji sinovi so pa postali gospodje, brez »ar«ov, kamor bi 
lahko položili svojo dušo. Postali so Brezdušni, klepetavi, zasrani, nasrani od oblasti, svoje lastne oblasti, postali 
begunci z državnimi dolgovi na svojih puklih. Melanija in Trump  pravita Amerika ↾∫$, potem šele vsi ostali 
Σ. (osli, riti, loleki, norci, roboti, .....s svojo tlako, obtožbami, pritožbami.... najprej Boh Trump, potem baba 
Melanija, potem pa vsi pod repom, vsi tisti s 6 = SEX navzgor kot v bordelu, kjer je potrebno vse takoj plačati 
vse dolgove, preden zapustiš vse veselje, potem te pa vržejo ven na cesto, ki je pred vrati. 
To je naša bodočnost, bodočnost mojih , moji preniki se pa obračajo v svojih jamah. 
 
◬ Jamarski vrh [46°23'3.36"S/ 14°12'42.67"V] = Luknja 

 
180529 
  

Svante Vit s Koša Wrh jam bora Wrh Waza  
 
◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD /14°12'13.80"V/ 46°22'5.59"S/606+15 =621m 

Na vasi Zgoša  12   Klemenovc   =   ♣    Mengrad 
Na Vrhu Jam = zidanih jam =  ◬ Jamarski vrh [46°23'3.36"S/ 14°12'42.67"V] = 
Luknja 

Med obema pozicijama so pa vrata, ki jih čuva ♜ Kamen, zadaj pa Draga =  \  
    Triglav = tri kamnečki = Stok = Medvodje    Begunjščica  [♜ 
        [Luknja &Vrh JAM] & MENGRAD pa čuva ♜ Kamen . 

        Pot na Luže in -> -> ->  k Dravi nadzoruje ◬ ZGOŠA  =  WAZ + 
OGLOVŠE,  

ki je povezano z  Mošnjami in Jamnikom v času -6. naprej in do Pužmana, na An 
Gora imajo pa laštro = kamnito mizo brez obrob.  
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Gotsche      Skaluc, hiša na drevesu Na Skauc   ?? 
sv. Urha, na mošenjskega Sv. Andreja in na jamniškega sv. Primoža, relacije na Vrh Jamnika  na 
 

Informacija-Materija-Volumen-Energija-Tempus (Čas) 

▰ = tema 

Laz = Waz = Fake face laž    TI = jaz =  [čas & informacija] = 0 do 255 

Vvv      o  0-0-0 TEMA   :    255 – 255 – 255 = SVETLOBA  

 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔....  

       , razcepljene, presvetljene, zastrupljene, naježene odnose! 

----------------------------------- 

 

Otok                 Wodiše 

 
----------------------- 
 
Theophrastus Paracelsus revived, in the XVIth century, the ancient doctrine of Talismans, which he 
claimed to be able to use successfully in the treatment of illnesses and accidents. This medical doctrine, 
derived from the Cabala, or secret tradition of the Jewish rabbis, was said to be borrowed from the 
ancient occult sciences of Chaldea and Egypt. 
 
---------------------- 
 
So prišli begunci (židje z zidovi pa 🕎 s svojimi ilovnatami posodami = vrči in krčili gozdove, pa imeli svoje 
» trizobe« in stole, pa mize s prti in karami pa kamnitimi lajštrami (še brez obrob, brez lajšt.  Potem so pa prišli 
tisti, ki so te lajšte zabili s klinci (železnimi žeblji so zaprli svoj ris s svojimi prti - karami) na mizo so pa postavili 
vrč kvintona namesto prejšnje medice v šalcah. 
Ja, to se je dogajalo od l. -600 n.š.naprej, ko so privlekli Jakoba in Daniela, s brusi in klepanjem! Pa postavili na 
naše železne rinčke svoje kitaste špage s svojimi kolci, ki so bili zmeraj štirje. Tako so zakoličili dolžino in širino. 
Lovci so pa začeli govoriti, da so ujeli taaaaaako ribo, da je od desne roke pa do leve roke bila dolga celo miljo. 
Od tam tisto MIO MARE, moj morje, ki so ga nam že skoraj vsega pokradli, mi osli in magarci        na »koncu« j= 
vrvi pa »JEST«  (jaz ali jesti ali iti u tuje mare  nekoč naše jadriansko morje)!   Našega »WADIŠE« = ladjišče je 
samo še v Koperskem = Kozje in ne več Mrkačovo, je od Angele Merkel in njene banke..... 
 
------------------------- 
 

Od kod so prihajale Wadje, ki so imele na palubi tiste z , ki je bil sprva prijazen in ne pokaže svojega repa, 

kjer ima svojo rit in tudi svoje premoženje in jajca, potem pa pokaže svojo pravo »nrav«, pa pokaže roge in 

začne natikat vse druge  »6« = sei  = na seji, ki sede ob njem kot drugi  [cardinali, ki imajo rožasto kapico in 

pijejo vino, samo sedaj je to vino Rebula = belo vino, ima pa isti Vonj = alkohol, torej igrajo sinjsko alko v 

zatemnjenem prostoru brez svečave.  

drugi ,            capricorn = kozji rog    taurus = tur       

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

 

 
♂♆♈♊♋♌♍ 
✝†☮☭☥☉  ♟ 
 
Laufar, kravji sel    mežan    6 prišel pod Kostanj 
Pod Bor = boro ves zgoraj gajba = koš ' Jam bor      {boroves = borova smola, ki priteč iz bora, ko začnejo 
odganjati korenine} 
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----------------------------- 
  Prej ni bilo meze (hrane), ker je bilo ognjišče, ob ognjišču je pa oče ATA držal svoj hrbet v zadnji steber Π in 

gledal k vzhajajočemu soncu, sinovi so pa bili razvrščeni po svoji starosti: i je ovce, nato ii goveda | lovec nato 

nabiralec, oče je pa kibiciral kot jud in vodil svojo »čedo« sinov.       

No sedaj pa veste kdo je bil tisti, ki je pripeljal vulkane, pa magarce = osle, pa »kro« = CRO in igrali sinjsko 

alko(hol), pa s tolkel s pastirsko palico po bučah na kolih (v Ziljski dolini), pa imel ovce v ogradu trnu v trnu pa 

svoj kažun z kurcem na vrhu, itd.  To je bil tisti v »sedlu«, na sedlu, z ritjo na sedlu, od koder je prihajal smrad 

in ves drek, pa vse scanje.  

 
-------------------- 
 

W/O = pirh = pobarvan piščanec   zahod/vzhod  od 0 proti O   > 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 

S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     Junc, vrata,    udarec   0   Sever    ^  /  v      gor & dol 

torek   Ⓐ◠♧🇵👖🧛🕒📍  🌿🌂  pi-je    ⇂⇃ = W [vodo & vino]   Q, ki ga daje ta was (torej še ni X). 

Je 4 šotorov in zgoraj Kopane,  {trilistna deteljnica zgoraj pa Boh} daleč spodaj je pa gorica, kjer raste quinton, 
peti del od resnice (firbec na vogalu). 

Torej Rožič v maliku, malem prstu, na Kopanu Kres, spodaj pa П 2 stebra z ♨ dvema družinama spodaj 
ob prelazu, kjer hodijo mule in mulci. Za te je pa vklesana pot pod raz-vidom. Mule pa imajo Lahi in 
ne Korošci - ti imajo konje – rjavce, ki se spomladi gulijo, mule pa ne. Torej je bila takrat klima takšna, 
da je rasla trta in mulci (fantje in mule so bili lahko bosi). To je pa pred tistimi časi, ko so ljudje silili od 
Donave gor na sever.... -8. do -5.stol. Takrat ko so uporabljali venetsko pisavo, ko je bila Sawa še Zala 
Vida, pa ko je na Skledarjevcu – Klesarjevcu (tisti, ki je klesal pot) še gorel grški ogenj (spoliran bakren 
ščit ⚪). 

Šele potem so prišli tisti, ki so bežali prek Donave navzdol]   -5.stol., pa čez Karavanke, pa šele po -2.stol. 

Ֆұƻ₳st‡8YПѡѡ₼♣Ꜳꞷfi₳╬♦Ȝ¥B...   MS Gothic 

 
-------------------------------- 
 
-6.stol. Grki  jakobi s svojo »Sghošo vrh Jambora«   Jambor pa že pred -15  = Vrh Jam 
 
Židje = Sadje = brst = Kostanj, Laštra na    brez obrobe, = Pužman  & Quinton = rinčki na Soči pri Kanalu in 
Rinček po Quirinovem mostu pod kipom Julija Cezarja in cerkvica Santa Maria. Prav poseben je 
ogromen kamnit Hudičev most s smaragdno reko Nadižo       Pod Wazom    Šentpeter Slovenov. 
Vse v -6 do -5.stol.     Ti potem pokažejo svojo visoko, dolgo srebrno roko navzgor    ♆ 🖐 🤘  
 
---- ------------------------------ 
 

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nato speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svojo Otok 
na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   
 
-------------------------- 

IMHOTEP - znaki  

 

W/O = pirh = pobarvan piščanec   zahod/vzhod  od 0 proti O   > 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 

S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     Junc, vrata,    udarec   0   Sever    ^  /  v      gor & dol 

Vse to je pa še iz časov pred Imhotepom  iz prostorov v Judesjki puščavi in kositrovem bronov v Varni ob 
»Črnem morju«  in v bronu v             Arabskem morju        x     
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https://www.youtube.com/watch?v=gvIqBBzVSM8 

 
 

 

44:13 

 

Terra X - 114 - Die Schatzinsel des Robinson Crusoe 
BlueDragon1891 

66 tis. ogledov 

 

 

43:34 

 

Terra X: Schätze aus der Unterwelt [720p] [HD] [DokuExtrem] 
Doku Extrem 

292 tis. ogledov 

 

 

42:03 

 

DOKU Terra X - 50 - Todesfalle Ayers Rock - Australiens größtes Rätsel 
mwiemeikel22 

197 tis. ogledov 

 

 

30:43 

 

Platin: das Edelste der Edlen - Dokumentation von NZZ Format (2004) 
NZZ Format 

341 tis. ogledov 

 

 

45:32 

 

Nazi Rächer Die wahre Geschichte der Inglourious Basterds 
BjoernderGrosse 

Priporočamo za vas 

 

 

41:35 

 

Schliemanns Erben 13 Das Rätsel des Kupferreiches 
mwiemeikel22 

76 tis. ogledov 

 

 

51:58 

 

DOKU Terra X 86 Das Phantom von Uruk Fahndung nach Koenig Gilgamesch 
Doku Dom 

24 tis. ogledov 
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40:49 

 

Atlantis - Das ewige Rätsel - Terra X - Dokumentation - Deutsch 
Dokudoku Panik 

28 tis. ogledov 

 

 

 

Superhelden (1/3) Odysseus' Irrfahrt | Ganze Folge Terra X 
Terra X Natur & Geschichte 

89 tis. ogledov 

 

 

 

DOKU Terra X - 46 - Karawane nach Petra - Ein versunkenes Königreich in Arabien 
mwiemeikel22 

61 tis. ogledov 

 

 

 

Terra X Die Erben der Templer 
DokuMobil 

40 tis. ogledov 

 

 

 

DOKU Terra X - 69 - Brennpunkt Qumran - Die Schriftrollen vom Toten Meer 
mwiemeikel22 

124 tis. ogledov 

 

 

 

Terra X - 078 - Die Erbschaft des Feuers - Das Palastarchiv von Persepolis 
BlueDragon1891 

35 tis. ogledov 

 

 

 

DOKU Terra X - 52 - Das Mallorca-Komplott - Geheimfahrten im Mittelalter 
mwiemeikel22 

108 tis. ogledov 

 

 

 

Die Reise der Menschheit (1/3 ) | Ganze Folge Terra X 
Terra X Natur & Geschichte 

64 tis. ogledov 
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Die Gallier - Sagen und Wahrheit 
G.L. 

54 tis. ogledov 

 

 

 

Terra X - 101 - Palmyra - Entdeckung aus dem Weltall 
BlueDragon1891 

37 tis. ogledov 

 

POKAŽI VEČ 

DOKU Terra X 78 Die Minen des Hephaistos Hightech in der Kupferzeit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XavDJcD3g 

 
Der Schatz im Keltengrab DOKU HD DEUTSC 
 

----------------------------------------------- 

Istrios      donava     Heuneburg. 

--------------------------------------------- 

 

Aratta       Iran 

https://www.dailymotion.com/video/xcb2f1 

Civilizacije prve, južni Iran, dolina reke Halilrut, Aratta, Yousef MadjidzadehAratta – Spuren einer legendären 
Hochkultur/ Civilizacije stare, -5 tisočletje, piramide stopničaste, piramide zelo velike, templji,    /ARTE/ 080705 

-------------------------------- 

 

180530 

 

Zagledati tisto, kar je bilo sprevideno 

Videti tisto, kar je bilo preslišano 

Slišati tisto, kar ni bilo povohano 

Povohati tisto, kar je bilo prelizano 

Polizati tisto kar je kislo 

Kislo je bilo pa tisto, kar smo pridelali na vrtu 

Vrt, vart, vrata ima pa svoja vsaka parcela 

Parcela ima pa svoje dele in deleže 

 

Najmanjši deležč danes je pa kristal 

Kristel = jezušček za katoličane 

Kristal je pa oblike mase, ki ima svojo spojino  (svojino) 

 

Kvant 

 

Kvark 
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DEZELA JSD-SLIKE\Kvark - Wikipedija, prosta enciklopedija-1.jpg 

 

Ta ima pa zopet svoje dele, ...... 

Xxxxxx 

Mi pa imamo svojo kresnico   resnico   in  lumpenade s svojimi lumpi   trapi, Trumpi, barabami, peklenščki, .. 

---------------------- 

Pa svoj spomin, pa svoje preteklo delo, pa svoje file, pa njih deleže in pojmovanje, ... 

 

Baker    - pred 6000 leti   Baker &  

Bron    = Baker & kositer  - pred 5300 leti 

Ferrum Noricom 

 

S ghosh   = kača = Ghosh  Ravnina  Woda, Waz, Prewas, ......Resnica,  Realnost,    pa jest, vohat, jest lizat, jest 
vid't, jest poslušat, .. 

Kača med dvema jezeroma (pol)otokoma = fi-fi = dva žvižga {na trobento iz slike           ki jo ima Pužman v  

, na njem pa pleša (ples(anje) = raj(anje). Pleša na vrhu glave = Megrada   Moonstone = {mesečeva skala} = ki 
zraste iz korenin, po katerih praska litvern = .  

Ta S (traža) = trag = sled, spomin    torej je to samo kraj [pleša in rajanje], iz katerega se vse vidi in sliši.  

Če pa vidiš Jamarski Vrh, se moraš pa povzpeti za 10 korakov, tam si pa potem narediš koš (gnezdo) in postaviš  
○ koš kozla ♈, ki vse vidi ☉ in vse sliši ☊ , torej s katerega nato opazuje in nadzira okolico  

[tako kot tisti na jamborju na wadji = (Wajdu) sredi morja, ki ima svoj koš, ........ in sporoča navzdol svoje 
(privide, izvide, ....) ne pa posluša pa nobenega hudiča, ker mu piha veter skozi lastna ušesa, mora pa sporočati 
dol vse kar je videl »prvemu (0ficirju) na Krovu, ta pa vzame svojo pot pod lastne noge, spleza po lojtri navzdol 
v Kapitanovo kajuto, ki sedi pri svoji mizi (tabli z zemljevidi), {kadi fajfo, ki njemu prijetno diši, vsem drugim 
pa hudičevo smrdi} in posluša sporočilo in sedi na svojem (pre)stolu lepo na toplem.]  

 

To je današnji Megrad pod njim pa Zgoša 

 

 

 

 

 

Kača v Dolu je pa takrat med dvema jezeroma in teče ven izpod pobočij Begunjščice mimo »treh kamenčkov« 
[Belega va vrhu = Al2O3, Rumenega na vzhodni strani SiO2 siderit + S žveplo = xxxxx, in Zelenega na zahodni 
strani Fe3O4 hematit +  

Kisli obraz žene Babe še ni isto, kot njen strupeni jezik, s katerim vse požge, kar doseže = Socratesova Xanthipa 

Tako niso kamenčki isti, eni zlati drugi zeleni, eni kisli, drugi bazični, nekateri pa ne šmirglajo nobenga jezika, 
pa če še tako ližeš (naprimer Trumpov jezik, ki je oster in reže vse tja dol do jajc).  

 

Tako so videli lahko samo tisti opazovalci, ki so stali na košu, tisti del vrat, na nasprotni strani jezera, ki se ga ni 
moglo videti, niti vohati, kar pa si lahko tako videl kot »vohou« z Jamarskeha vrha, od koder si videl vse gor do 
Begunjščice, Luž Dobrče, ......, nisi pa videl tistega dela Doline, ki je prihajala iz Koroške Save (nobenega save 
= spominov, nič trumpov, nič kozlovskih rogov (karavanke), vse tisti, kar si lahko videl z nasprotne strani vrat s 
tamkajšnjega koša  ◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD. S tega koša si lahko videl na vrh Belščice  »Čez Vrtačo-k145«.  

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nato speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svoj Otok na 
blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   
◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD /14°12'13.80"V/ 46°22'5.59"S/606+15 =621m  

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame 
pastir ščuko in ji zasadi v rit trn in jo nato speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na 
Selo, ki ima v riti svojo Otok na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

 
 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Kvark%20-%20Wikipedija,%20prosta%20enciklopedija-1.jpg
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Zgoša ima svoj Megrad ◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD, Me(d)grad, ki ima svojega M'žka = Babo(ta), ki ima svoj 
mvaj (mlaj je odsekano drevo = brina = tise   (Ti-se-lo = pod Malim Vrhom) 

 

Kozobrin = veter, ki piha dol s vrha = sever, Čez Vrtačo  

Brina = tisa- sveto drevo, triglav, s tremi vrhovi ( Vrha Jam, vrh Košte = Coste = hrana za pastirja, Kostan na 
(zahodnem) vrhu Vrh     {brez koša, ampak s kozo = kosa = obrita trava s koso DEZELA JSD-SLIKE\Kosi in 
zvonovi na sv. petru.jpg, DEZELA JSD-SLIKE\kosi & zvonovi-stereo.mp3, kjer je lovec Gorjak s svojim 
klobukom, ki ima na vrhu Krancel (iz Rož), ki ima svojo hči Milko, ta svojega sina Marka, ta pa svojo hči 
Brinca) in vzhodni steber Π pija (Πpi zda kje Vin to), ki ponuja pijačo na Jamarskemu vrhu), kjer je mlaj 
(majski ples na Pleši, kjer stoji prvomajski bor = brinca (Marko hčerka)   {Princa na Jamniku = Primož, Štefana 
na Kupljeniku}, ki ga Begunci poznajo in vidijo kot »ploh« {pri Joževcu}, kot »poročno darilo) za Mirko(ta) = 
Supana = Župana (pa ne v Begunjah ampak v Smokuču {kamor sodi Mirko Zupan s svojim Ravninicami in njih 
◬ Stražo 882, prejšnji Krničici = Friedrich, je nato na Friedu = Wall = Diecke Berta {trdnjava}, ta je prišla iz 
Roža čez Podrošco, čez sedlo Rožca in imela svoj Vid na Malem Kleku slika DEZELA JSD-SLIKE\Klek 
1a.jpg, in DEZELA JSD-SLIKE\Klek 7a.jpg, pod njim pa stoji potok Draga iz »mlake« v katerega se stekata 
»lepa Vida« [Lep Vid, Vit z trobento (rimsla trobenta = Truba) in pastirski dolgi rog DEZELA JSD-
SLIKE\Pastir-Velika planina-a.jpg] 

◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD -📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštrun    na selu Zgoša = Jejc (jedec), ki ima svojo 
kapelo = koza, znamenje v smeri W Hlebce – Hraše - grejsko Gradišče nad Žvanom in + na Jamnik   Jug, 
na N je pa Klemenček (gostilna) in Woda & most (čez Begunjščico, prejšnjo Drago (dražestno, tisto, ki jo šlatajo 
M'ški s svojimi tremi kamenčki, kjer izpod tise vodi pot ob nekdanji Dragi = beli vodi = bela = bianca, ki ima svoj 
pritok Črni Potok, po katerem vodi pot na Karne = Karnten, ki ima v Celovcu svojega zmaja - lintverna) 

◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD - Straža pri Bodeščah oz. njih Gradišče in    lev     verige    , Iz koša    izhaja tudi Selski 
Jekoš = »najvišji« na Selu pod njim je »celo {vse} Selo« (zidar, ki je zidal očetovo garažo na Bledu), nato Vršan -
-> Baba --> Skledarjevec --> Možic  --> - Čedad + Aquile)a  in  primerjaj {Koštabona na meji Dragonje} 

◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD - Lepa Vida in Draga sta pa tekli nekoč v Mlako pod košem, kjer so žvižgali kosi na 
Pleši (danes praprot, nekoč Skala) v Otok, ki je imel (pol)otok nato naprej dol se je končal na --> Globoko ob 
Savi (Zali devi(ci), kjer so bili kamni vrše = bila gaz = kosmata peč = Skala     danes most = Πčka  pečka= brkonšca 
☉, po katerih je bosanec lahko capljal (skakal med kamni)  gor na --> Vreče  {koš, kos} -->-->Golo brdo = 
Kolombart, -->Princ = {koš, kos}  -->. Nekoč je pa izpod {koš, kos}      peljala pot na Ledevnico pa čez Res 
je  po terasah {kjer so hodili bosanci, caplali pa magarci} – torej obostranska pot  ==>==> {koš, kos} jest navzdol 
(suha) pot navzdol do Globokega. To kaže nato, da je ta pot prek prelazov dvostranska, da je imela je pa odseke, 
ki so bili enosmerni in namenjeni samo za eno stran (n.pr Kozjak in Gosjak, [Kališe --> Gozdec --> Peter --> 
Pužman --> Zapuže --> Ledevnica]  in     [Ledevnica--> Zgoša --> Begunje --> Lepa Vida (Blatnica) -->  Kališe)]. 

◬ ZGOŠA  ♣ MENGRAD – je potekala »Za Zidom« med Zgošo in Begunjami na pot po pobočju nekdanjih 

vinogradov vse tja do Kresa na Krničici,  od tam pa do Sela nad Žirovnivo , kjer so bile Ravninice Na Brezi (pod 

Wasserschlussom) od koder je potekala pot skozi Vrbo - Lesce - Radovljica -   - v. Primož na Jamniku ( nekdanji Princ 

na Zečjem vrhu in naprej v Bačo in prek Selske planine v Primorje. Na Mare Adriatico s svojimi wadjami, pa »krali«, od 

tam pa v Bronasto Judejo puščavo s svojimi Kumranskimi zapisi in svojimi Vijaki = Polži= pregibi in s svojim Imhotepom.           

DEZELA JSD-SLIKE\nahal mishmar hoard2 - vijaki - polzi.jpg in DEZELA JSD-SLIKE\nahal mishmar 

images-sekira - kosa - srp.jpg,  

https://www.youtube.com/watch?v=extC4XzChFo 
 
Kašca, Košta, Koštrun, Kosa, Košnja, Kosel, Kosel, Papler, Jarc,   vsi imajo jamo za golf s palico, s katero 
tolčejo meso, imajo usta in nos in vid pa ušesa,  da imajo kožarce in bajte, kožuhe in turce na vratih, kjer 
ognjišča in prste, pa noje pa tace pa lase, ne pa kravate, ampak kastorce na lobanji, kastorci imajo pa žnure 
zavezane v mašne, ...  FbrinK-RESNICA mora pa imeti svojo Brinco.    Der Gott des Donners oder z bliski, grmenjem, 

ognjem, košarami.  

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Kosi%20in%20zvonovi%20na%20sv.%20petru.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Kosi%20in%20zvonovi%20na%20sv.%20petru.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/kosi%20&%20zvonovi-stereo.mp3
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%201a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%201a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Klek%207a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pastir-Velika%20planina-a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Pastir-Velika%20planina-a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/nahal%20mishmar%20hoard2%20-%20vijaki%20-%20polzi.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/nahal%20mishmar%20images-sekira%20-%20kosa%20-%20srp.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/nahal%20mishmar%20images-sekira%20-%20kosa%20-%20srp.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=extC4XzChFo
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Galathea – boginja: https://hr.wikipedia.org/wiki/Galateja_(mitologija) 

http://www.eutouring.com/images_paris_statues_379.html 

http://www.eutouring.com/statues_in_paris_b15_DSC02256_lrg.jpg 

 
Prema  Ovidijevim Metamorfozama, 

Vidim naravnost na Ovidove Metamorfoze (premene) = pramene, pranamene.    (po hrvaško), torej tako kot 

tisti, ki »špila sinjsko alko«,  »jest imam«  svojega BABO (ta) =   trdnjavo ob Herceg Novi     »Slip   pobočje, 

zdrs, zdrsniti, naklon, noč, spanje,   .«   adresa   ◬  yyyy »pod Palmo«, [slike ni več, ker je Google Earth 

spremenil svoje strategije, pa nas vedno bolj cuza]   {tako kot so nas cuzali beneški in rimski levi}                      . 

lahko pa tudi pod   »jest jarc pod hrastjem«   ◬ yyyyy   DEZELA JSD-SLIKE\Valkanela 090716.jpg 

 

Damaščanski jeklo: http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/wootz-steel-

damascus-blades-0010148 

 

Galci,  

Doktorati, Dokumentalisti,  

 

Hlebce_Knjiga-v179 

 

Kdo je dokumantalist? 

Tisti, ki je kondukter na avtobusu, tisti, ki ima klešče za ščipanje voznih kart! 

Kontrolira ves avtobus skupaj z šoferjem, ki ima  rinko v nosu in obe rinki na ušesih pa štrike v rinkah, ki 
povezujejo vse tri rinke (rinčke, oringelne, nosne rinke, ki jih ima junc v nosu) skozi katere ima navezane 
jermenčke ali štrike in tako indirektno krmili avtobus skupaj z vsem skupaj. Veljavnost kart »precvikne« s svojo 
luknjo, skozi katero se vidi svetloba. 

 

Doktor ima doktorat, običajno enega, lahko pa do 4, tako kot štiriperesna deteljica (samo potem nima kam kaj 
privezati, če je brez pe(n)clja). Triperesna detelica ima pa pecelj in 3 liste (dipl. Ohme), 3 kole, kolce, na katere 
lahko privežejo svoja potrdila. Nimajo pa sidra, ki bi ga pritegnilo na katedro = stol, kamen, piedestal, na katerem 
imajo svojo rit in morajo prenašati »Männerrit«, zajebancijo svojih kolegov.  

https://www.allmongolia.com/de/mongolei/tipps/umgangsformen.html 

 

Dokomentalist je pa »norec«, ki ga ščiti sam bog, celo pred kraljem. 

Presse je pritisk stiskalnice, ki deluje kot norec na vodni ali parni pogon, in ti potrga vse prste, če jih vtikuješ tja, 
kamor jih ne smeš in ti ni dovoljeno. 

Ohme delaš tako kot njegov izumitelj Nikola Tesla, sin srbskega popa, ki je izumil trifazni tok (pa še veliko 
drugih stvari in principov). Princip deluje na treh Quarkih, s faznimi zamiki, potenciali in tokovi in koti. 

Tesla je pa orodje s katerim se dolbe sodove z notanje strani, kjer te nobeden ne vidi, ki gleda znotraj v sod 
(posodo, lahko tudi v presodbo, mnenje idiotov, ki vidijo samo osvetljene predmete. Deluje kot »ex machina«,  
Deus ex machina (Latin: [ˈdeʊs ɛks ˈma .ːkʰɪ.naː]: 

Trotel  = divji petelin, ki poje na vse grlo, ne sliši pa lovca, ki ga nabaše na muho.  

Ne vtikaj prstov tja, kjer te nič ne briga, drugače te lahko pojedo kot nedolžnega koštruna in tvoje kosti 

vržeje za kozami (če nimaš zaščite kralja, ki obvladuje celotno področje). 

 

Prvo pravilo dokumentalistov, ki morajo biti kralji na svojih področjih! 

Si samo svetovalec, ne »svetnik«, ki bi svetil, odločitve sprejema kralj, ki tudi nosi posledice!  

Burger je kastelan, ima svoj grad (grad = toča =   vsedel se je pa na tiste stvari, ki jih ne razume! Ob tem 

bodo pa vsi prebunkani in jih ne bo zaščitil noben bunker, trdnjava, vrata, ....  

https://hr.wikipedia.org/wiki/Galateja_(mitologija)
http://www.eutouring.com/images_paris_statues_379.html
http://www.eutouring.com/statues_in_paris_b15_DSC02256_lrg.jpg
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ovidije
https://hr.wikipedia.org/wiki/Metamorfoze
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Valkanela%20090716.jpg
http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/wootz-steel-damascus-blades-0010148
http://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-technology/wootz-steel-damascus-blades-0010148
https://www.allmongolia.com/de/mongolei/tipps/umgangsformen.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Latin
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ON: 

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-

0010152    DEZELA JSD-SLIKE\christ-conciusness-silver.jpg 

 

Jaz pa Dokumentalist [Jarts]: 

https://www.google.si/search?biw=877&bih=419&tbm=isch&sa=1&ei=X_ETW8bqIoWk6ATy6prgCQ

&q=karneval+köln+2018+Bauer&oq=karneval+köln+2018+Bauer&gs_l=img.3...10347.14775.0.1 

- & - 

https://www.google.si/search?biw=877&bih=419&tbm=isch&sa=1&ei=X_ETW8bqIoWk6ATy6prgCQ

&q=karneval+k%C3%B6ln+2018+Bauer&oq=karneval+k%C3%B6ln+2018+Bauer&gs_l=img.3...1034

7.14775.0.1#imgrc=OYtEV7k8Es7XLM: 

 

Bauer, ki prinaša EMMA = Vojvodinja Celjska, HEMA s svojimi cekini in svojim žitom 

DEZELA JSD-SLIKE\Bauer - Karneval Köln - 2010-autogrammkarte-dg-kopie-jpg.jpg 

Ta Bauer ima Ščit, ima svoj klamfnek na pasu, ima svojga tiča na žnuri s povesmom, Ima kapo z nojevimi 

peresi, ......... 

----------------------------------------- 

Bauer Leibzig Agricola, ki obdeluje srednjeveško žlezarstvo      Hlebce 

DEZELA JSD-SLIKE\Bauer - Agricola Leibzig 148858-004-3359B39B.jpg 

https://www.google.si/search?biw=384&bih=183&tbm=isch&sa=1&ei=cfETW7bDA6ae6ASA-

pPQDQ&q=Bauer+Agricola+Leibzig&oq=Bauer+Agricola+Leibzig&gs_l=img.3...1162236.1193241.0.

1195964.36.36.0.0.0.0.127.3810.13j23.36.0....0...1c.1.64.img..0.12.1362...0j0i8i30k1j0i19k1j0i7i30i19k1j

0i30i19k1j0i7i30k1j0i5i30i19k1j0i30k1j0i5i30k1.0.a2c69D4vqI0#imgrc=pVIsGjSA9uhKIM: 

 

Ta Kapun ima pa zbrano vse tisto, kar je nekaj vredno in potrebno železarju, če želi biti uspešen! 

 

 

180604 

http://www.ancient-origins.net/myths-legends-asia/mahabharata-indian-epic-family-fighting-0010153 

 

 ∗∘∙√∛∜∝∞∟∠∡   ∈∉     unija    harat = harvat  Hrvat   &   goret,  An gora, kres, nekoga 

kresniti z resnico po njegovi buči  »al pa po gobcu« & uporabiti Judovsko kolo! 

 

Mahabharata     ♧♨♩♪ 

♧♨♩♪ 

                Ma hab               har   ata       

   Jarts     Mat  ere    imeti  Las  Oči                pred 17000 leti =  

                                                                       Uši,  Woh,  Bolhe,  Nos,  Jezik,        

 
(Latin: [ˈdeʊs ɛks ˈmaː.kʰɪ.naː]      Deus ex machina   

 

Pa Melaniji nasuti polno uši in oči (mazolov), da jih bo prenesla na Trumpa, tega lumpa (lampa je 

luč), potem bo pa on fuč & imel polno prvega več kot dovolj. Ko se united All, bo vseh teh 

nasprotnih interes - ol, te je potrebno integrirati in jim posekati trne, jih zvezati s štriki skozi luknje (v 

čevljih) pa bo ta lump postal devica, tako kot je bila Melanija prej revica.                                        

UNITED ALL = KOL, COL,  

 

Jamnik    Snežnik           Ratitovec 

 

Jamnik    Felician   Primus    Srečko      Felix      je prvi, ki pije, kdo je drugi, ki je jagnje?      

Sv. Tomaž, Pleše   (srečno drugi ) ima govedo     Praprotno    Malenski vrh     Poljane     Žiri      Idrija      Col    

Ajdovščina       Od tam sta pa doma Milica in Franci Ravnihar z Lipc pod Dobravo.   

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-0010152
http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-0010152
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/christ-conciusness-silver.jpg
https://www.google.si/search?biw=877&bih=419&tbm=isch&sa=1&ei=X_ETW8bqIoWk6ATy6prgCQ&q=karneval+köln+2018+Bauer&oq=karneval+köln+2018+Bauer&gs_l=img.3...10347.14775.0.1
https://www.google.si/search?biw=877&bih=419&tbm=isch&sa=1&ei=X_ETW8bqIoWk6ATy6prgCQ&q=karneval+köln+2018+Bauer&oq=karneval+köln+2018+Bauer&gs_l=img.3...10347.14775.0.1
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Bauer%20-%20Karneval%20Köln%20-%202010-autogrammkarte-dg-kopie-jpg.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Bauer%20-%20Agricola%20Leibzig%20148858-004-3359B39B.jpg
http://www.ancient-origins.net/myths-legends-asia/mahabharata-indian-epic-family-fighting-0010153
https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/Latin
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Dokumentalist je: 

Tisti hudič, ki se vtika v tiste stvari, ki ga nič ne brigajo! 

Ta hudič, ki utika svoje prste v tisto, kar druge boli! 

Kar pa nekoga boli, se vsem takim stvarem se pa ljudje ogibajo! 

Dokumentalist je vedno sam, če se ga le lahko pozabi, se mu ogne, sprevidi, spresliši, sprevoha in spreliže! 

Ogen je pač potrebno pogasiti, to pa dela tisti z golido, škafom, korbo, košem, ....... 

 

Vtakni tvoje prste tja kjer je pritisk, stisk, pa zažvižgaj, pa te bodo vsi videli, slišali, lizali, pa tudi lasali in boš plešast, 

zato pa imaš dva prsta na eni roki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko so prišli drugi prebivalci, ki niso bili istega izvora, z drugimi lastnostmi, drugimi gledanji na 

procese, imeli drugo verovanje in druga orodja, predmete in srečali prejšnje staroselce, kaj se je pa 

potem dogajalo? 

 

Ko je imel Koš na jamboru, ki je bil vtaknjen na drevo, ki so ga videli Begunjci kot Babo, ki jo je 

potrebno razžagati, tisti pa, ki so zlezli z Gradišča pred 2800 leti dol pod Kamno Gorico in  zasadili 

svoje drevo                     vse tja dol Begunjšči 

 

Pa pa so se srečali s tistimi, ki so prilezli dol iz Podravja in gledali dol izpod Prešernove koče      drug 

pomen kot pa Košta 

!! 

 

IMHOTEP - znaki  

 

W/O = pirh = pobarvan piščanec   zahod/vzhod  od 0 proti O   > 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 

S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     Junc, vrata,    udarec   0   Sever    ^  /  v      gor & dol 

 

Ko so se srečali Imhotepi iz juga   in  Joškoti  s       Sani   =     =   sanke, smuči (les), smuči (ribe) = 

Stenmarki 

 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 
S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     norc     Junc, vrata     pa žajfa      pa Blata. 

  

drugi ,            capricorn = kozji rog    taurus = tur       

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur       

 
♂♆♈♊♋♌♍ 

✝†☮☭☥☉   

Door = tor     Junc, vrata,    udarec   0   Sever    ^  /  v      gor & dol 
♂♆♈♊♋♌♍    ✝†☮☭☥☉  ♟                         Ghoti z Gottlanda 

                                                              S/Z = vijak,  šrauf,  Door = tor     Junc, vrata 

📎 🍽🍀♨◡Ⓑ   je Koštruna , ki se pase v dolu, (ni še ograje), je pa grmole na koncu dola. 
Na jugu po sonce, pa sol, pa morje Adriansko, pa wadje, pa koši, sardele, pa »fruti di mare«? 
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https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-

wikingern/ 

 

https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/urweg-3/ 

 

https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/ 

 

https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-

wikingern/von-bato-arminius-widukind-und-siegfried/ 

 

 

180609 

Galateja      nimfa    ki čuva  ovčjega pastirja dol s svoje prižnice, ki ima nad sabo boga, ki to »priž'nco« vahta, 
vahtar = Straža na Klemenovi straži (Kelemen      Kohlemann  oglar, prejšnji »žamar«    Samar,   osel s sed-
lom, in tisti, ki tega osla vodi za vajeti,    Nad njim pa njegov bog Pozejdon, na svojem »Oblaku« kot čuvar 
vseh skrivnosti od 000.000,000.000 = ∞. 

 

Mi pa pozabili, da so »rinčke na naših očeh, ušesih, nosu in jeziku«, pa na da ima kral svojo  

drugi ,       capricorn = kozji rog    taurus = tur      svojo pravico, na svojih rogeh, ki jih brani po svoje vrani. 

ki ima na vrhu »Božje drevce« na tri vrhove (resnico, svetost, milost), 

pa da ima Kral pa August,  svoj Klek in svoje čarovnice s svojimi bliski in gromenjem, pa s smolo, pa cepiči, pa 
rafijo, pa ... 

 

Pa da ima »FIAT voluntas tua« svojega junca Ferarija v Ferrari, nekdanjem centru 3000 letnega železarjenja, 
kjer se danes ukvarjajo s VACUUM-O(h)M okoli absolutne nulle = nolle = nole »penezi«, za take osle, kot smo 
mi in imamo take Vrhove v EMONA = pička = brkonšca = črna luknja, iz katere še do danes ni nič pametnega 
priteklo. Mi pa pričakujemo »porod«, vsak porod pa prinese »šekastega princa«, ki ga mora njegova MAT 
»polizat« in polizano »mreno« prežvečiti, da ga obvaruje pred volkom, ki vsak tak porod zavoha in ogroža 
njenega princa.  

 

Vasi, ki so nastale v času okoli l. 1000 ob grabnu in vodi in poti in imele V svojih domov = bajt, obrnjenih proti 
vzhajajočemu soncu (ki jih je rodilo vzhajajoče sonce in sol pa jagode brina, češmina in tuje, so bile narejena 
pod lipom ali pod hrastom na vrhu hriba. Bog je bil še vedno Bellin, pod vplivom »znanja, vedenja, umljenja« 
»di Bello sirico«.  Sir je bil pa bog na treh nogah (triperesna deteljica), pa je imel dva sesca. Imeli so 4 kote (kole) 
in svojega boga, ki je sufliral (prišepetal = predlagal, imel svoje bose noge = svoje predloge).  Tisti, ki je tem 
štirim možem, m'škim, je imel »božji glas«, odločujoči glas, ki je prihajal ven iz stene = jame = luknje = Babe, 
kjer so bile narisane in izpraskane sveti živali. Babo, Baba, Mat, Oči, ušesa, vonj, jezik so bili prvi pojmi, ki jih 
je moral dojeti novoprihajajoči »rojenec« = Kleman = »mož triperesne deteljice«. Na lulku na curi, na trnku 
(trnu), na stoječem kurcu (kratkem tiču, na štrlečem svetu = bregu, na katerega je potisnil svojo izvoljeno devo 
in jo pošteno nategnil na njen križ, ki ga je držal s svojimi rokami, je slonel »Čitav svijet«. Na »hrvanju« po blatu 
se je z vsem tem nehalo, to »nehanje« se je končalo s »koso« ) »na brdu«. Potem je pa prišel »Novi svet«, ki je 
temeljil na »srpu in kladvu«  crepu = preseku, deležih, delčkih, dečkih pa pobih, pa ne na Babah. 

Na Lovcih in sodelovanju pobov, ki so lovili mamute, pa ne vlekli svoje matere, vlekli za prsi. Sedaj je bilo 
potrebno dojeti to, kakšne roke je imel pob, pa ne to katero mat je prej sesal.  

Svet se je spet že popolnoma spremenil, od ta starega ni ostalo samo še tisto, kar so prej napraskali in narezali 
pa napljuvali na stene v jamah pa na previsih, ki smo jih zaščitili s skalami.                 

Pa smo pri našem Jamarskem vrhu! 

Od tal do vrha, od vrha do tal, levo pa desno proti levi, pa od leve proti desni, navzgor pa navzdol, poševno pod 
določenim kotom, na pogledu po horizontu, pa proti soncu in luni, pa tudi sedem zvezd na obrobju ne smemo 
pozabiti. Ne smemo pozabiti, da so tam Ovčeniki, pa koze, pa jarci, da imajo tam babe jajca pa hlače s   

https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-wikingern/
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-wikingern/
https://vanaland.wordpress.com/fruhgeschichte/der-weg-nach-vanaland/urweg-3/
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-wikingern/von-bato-arminius-widukind-und-siegfried/
https://vanaland.wordpress.com/antike-geschichte/vom-volk-zu-volkern/von-den-skythen-bis-zu-den-wikingern/von-bato-arminius-widukind-und-siegfried/
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hlačnicami, ki so take kot »rori«, po katerih lahko uide tudi kakšno sranje. Pa da imajo hlače tudi resice = kocine 
pa brkonščice brke pa muštace in resnice, ki jih je mogoče skriviti ali nategniti. Vse je »fleksibilno«, kot loki, ki 
so jih uporabljali tisti, ki so jim rekli Gepidi = hodi (po bosih) nogah, pa so jim je V. Vodnik rekel Iliri. Eni so 
pa v njih videli frulice pa ne kitare, drugi trobente pa harmonike z mehovi, eni Avsenike pa njegove polke pa 
valčke, drugi so pa vlekli za pusta svoje babe skozi Begunje ali pa skozi Zgošo. Resnica jpa sam to, d'j v's ta svet 
poh'n wuk'n, pa da ma tod Kam'n svoj krej, pa svoj Rej  = Raj  = Gorensk Raj, po svoj Kot poh'n krivnosti!  

 

Mi mamo pa svojo Deželo pa svoj Blejsk kot med obema Savama pa vse to obroblen v takšen »zvat rom«, kga 
nam zavida »Čitav svijet« pa Jörg Haider (Jurgelc) dol z vrha Stova.  

 

 

180610 

Kostanj = stan od Helene, Helena je žena od Junca  

Junc je unija ∪ = U = Λ 

Ku stan = stan od krave, krava je žena junca, junc vodi Was, Was ma pa svojo deteljico = hišo na Π, t.j. »dolgo 
hišo«, ki ima dva trna, enega za ovce z ovnom mrkačem ♈ in drugega za govedo z juncem . 

= kuhna , ki ima svoj ogenj, gabji ogenj, babji gobec, babji posluh, babji vid (Lepa Vida (na Brezjah), svoj nos, 
ki vse pošnofa, pa svoj jezik, ki je strupen in vse posvina = (tisa). 

Helena pa ima durce in hlače, kite in krono, kostan in laštro   ima besedo, junc pa lahko samo rjove = rjavi = 
rjav, pa ni ne bel ali črn = torej Rjavc.  = tur, težek 1 tono = toliko kot V volov = , ona pa lepo diši, pa piša 
(piše & riše) na vse škafe (z dvojnimi luknjami in z dvemi rogovi = bišofe = biscope = dvoglede).  

To Heleno, ki je Diana in tudi Galathea  Spomladi, ko zanosi in jeseni, ko rodi in jo čuva taurus nad oblaki, 
ki ima svojo »Prižnico« na poti od Klemena (Kelmorajna) do Sv. Petra. Ta pa gleda na svojega jezuščka proti 
vzhodu, jezušček pa komej rojen, ampak že polizan in namazan (s smolo, ki jo je nabral Brs na Kuplenku) pa 
ovit z rafijo pa gleda proti zahodu. Galathea (punca s svetlimi kitami, pa krono na glavi) je pa     Adriagate,  
punca z M(nogimi) joški, pa varuhom Babo iz otoka Mamula v Boki Kotorski,  ki je sedaj na »mirovini« v 

Herzeg Novi,  

njegov »švoger« = omča ♌ je pa bil Vlastelin na Cetinju – Črna gora. Ta Babo je tisti admiral, pa Lepa Vida, 
pa »tist rinč'k u Zak« na Blejskem jezeru, o katerem sva se prepirala, kje je »kolac« in kje je železen »rinček«. 
Vsi pa že danes veste, da ta pripada Brkonšci, ki ima svojega Babo-ta. Ne veste pa, da je tisti Jakob  

tista svetina na vas ={ z Blejskim in Bohinjskim jezerom} 

Pa, da ima svoj Jamarski vrh svoj »durbin« star več kot 3500 let. 

Pa, da je tisti ♂♆ tudi tisti Jakob s svojim svečnikom ↾∫€◠      do     💔🕎🥣🦔 na 9 roglov (ker takrat 
še niso poznali 0.0 = X, mel so pa 2 x 5 prstov na obeh rokah. DEZELA JSD-SLIKE\Mesec moon-pendant-
716.jpg  pa, da ta Jakob leži na »sred Porove nive« pa da je tam »zasvedran« na svoj plat. 

Pa, da je na »Svetinoumo domo« še več plat, ki so jih postavili njih predniki in da je tam še pred nekaj leti rastel 
njihov kostanj = oreh   = Arh-imedes = in medias res = vino resnice = in vino veritas = Gratiae - Veritas – Naturae, 
in ne krvavo geslo Karolingov in Otonov -  vrhove (resnico, svetost, milost), spočeto ob piru = pivu = pijanosti 
do nezavesti.      DEZELA JSD-SLIKE\Veritas - timthumb.jpg 

Jaz pa delam kvintonov sok, ki pa ni ne beneški in ne kölnski karneval (volčji pesjak – Bizjak), ampak sok 
stare arhaične trte znane že več kot 4000 let tudi na Jadranu = cardinal.   

Baker    - pred 6000 leti 

Baker &  

Bron    = Baker & kositer  - pred 5300 leti 

Ferrum Noricom 

S ghosh   = kača = Ghosh  Ravnina  Woda, Waz, Prewas, ......Resnica,  Realnost,    pa jest, vohat, jest 
lizat, jest vid't, jest poslušat, .. 

Kača med dvema jezeroma (pol)otokoma = fi-fi 

 

 

={ z Blejskim in Bohinjskim jezerom} 

Pa da ima svoj Jamarski vrh svoj »durbin« star več kot 3500 let. 

 
 

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Mesec%20moon-pendant-716.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Mesec%20moon-pendant-716.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/Veritas%20-%20timthumb.jpg
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9&tbm=isch&sa=1&ei=X_ETW8bqIoWk6ATy6prgCQ&q=karneval+köln+2018+Bauer&oq=karneval+ 

Ni pa več nobenega, ki bi jo znal obrezat, negovat, razumel, kaj je stara arhaična trta, ki živi 700 let, potem pa 
iz korenin zraste nova trta, ki bo ponovno rasla novih 700 let. Ta trta ima veje, ki so preživele »Veje«, etruščane 
in njih Veje , njih vehe = pipe, fajfe, ventile, ker so bile lesene in so poznale Jelovico (ilovico za vrče Vreče, 
mošnje, svinjske mehurje, pa železarske mehove, danes pa bodo crknile, ker prihaja doba bab in babotov, ki 
niso niti kardinali, niti admirali, ampak lumpi in vrhovi, ki stiskajo roke tako, da se sprijemajo s prsti ene roke in 
druge roke, ne znajo pa povezati prstov med seboj v sprijem in »vrteti čas«, znajo pa razporejati probleme tako, 
da jih natikajo na mizo z obema rokama, enega za drugim.    Ko je pa njihovega »mandata konc« pa vse počistijo 
in potisnejo pod mizo, potem pa se začne vse znova (z istimi prijemi), istim uspehom, isto usodo, isto 
bodočnostjo in isto preteklostjo. To je metoda »ena roka na drugo roko) 🧤= molitev rok k bogu 🙏, prvi prst 
na prvi prst, zadnji prst na zadnji prst. Medoda je svetovna (Earth) {pa ne ilovica v peč}, peč zažgati s tremi 
svetimi lesovi, ki prijetno dišijo in se dobro ližejo (poljubljajo = ujemajo). Vse je sama ena zajebancija z istimi 
partnerji, menjava se samo partnerje, eni prihajajo, drugi odhajajo, Puf = bordel pa ostane vedno isti. Zvodniki 
pa tudi vedno isti! Puf Dame iste, kurbe pa vedno nove, mlade.                 Tipičen primer: Melanija in Trump  -  
Slovenka in German. 

 

180611 

Cela analiza se je sedaj zavlekla tja do vzhodnega konca Sredozemlje, tja do STONEHENGA in do Ällanda, 
saj so prihajali vplivi iz celega tedaj znanega sveta. 

Današnji Hrvati so bili nekdanji Gepidi (hodeči po nogah), ki so bili Bošnjaki, ki so imeli bose noge, pa vreče = 
vrče = Brkonšce v »hišcah«, ki so bile spletene pa imele »trne«  potem je pa prišel »Kristl« vmes not med Jožefa 
in Marijo, ki sta bila prejšnja Ded in Mat, Ded je dobil »Fotra«, Foter pa Primoža in Filiciana, ta postavita cerkev 
pa ne dom,  vsak za sebe sta pa postavila☤plato, svoj Jamnik pa Golobrdo = Colombart. Ampak potepanja še 
ni konec. Najprej se je začelo s teptanjem na mestu = na Babici s kladivom in se »tolklo« »kose« (sprva bronaste, 
pozneje pa železne, na koncu pa iz mehkega jekla (ferita),  

Tolči po nečem s kladivom in uporabljati »tolkalo« je pa nekaj drugega kot pa kaliti jeklo.  

 

»Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja klavec, ko dela klobase in tišči »nadev« v črevo, rečejo mu pa tudi 
»trahtar«. Zadaj za Šmarno goro mu rečejo »lijak« (za vodo) mi pa po gorenjsko delamo klobase pa ne dež.  

 

 

Koliko »metamorfoz« je potrebnih, da pridemo od klinca =  

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔, in pa še ne vemo ali je to »palica« ali »bodež« = trn. 

Jezusova »trnova krona«,   pa do »jezuščka« v »Gozdarjevem«  »četvercu«!        ?      kluka za privez. 

Hudokurčna brkonščica = volkulja = Mat volkova = Mat -ija = Mar-jaž = Mat in njen jahač, ki ima sina Matica. 
Črna Brkonščica = Mrak-ovka, ki ima svoj hrib = kucel, guncanje na kolu (veji) \ = Mat kola = matrikola = 
mornarska knjižica z znakom sidra in sveder☤v skalo, skalco, \ postanek na poti, .... 

Babura = možača, ki ima hudokurčnega moža in sina Ljudomila, ki se ga ne more znebiti, ker je tako plah. 

Klemenček = gostilna, ki ima starega lastnika Klemena. Klemen je pa na Rodinah. Od Klemenčka vodi pot na 
Megrad, na njem pa jambor s kolom, ves nasmoljen in na vrhu koš, na katerem čepi jahač, ki vse vidi in vse 
poliže kar zavoha in sliši 

Na poti od (cerkve) Klemena ♣ je pa Prižnica ♡ (srce jezusovo), na njej pa jahač na »oblaku« ☁, ki nosi ♠ 
Stražo in gleda navzdol na gozd = ghosha = Kot = Lesc =  pa navzgor na Jelovica (ilova gora) kjer so jame = 
Bodlajka ♢, od tod pa vodi pot do Ann Gora [Sant Ana z luknjo], kjer je kres in kostan (kost an = hrana za 
pastirja). 

  

Jahač je ahac = lovec =     ♠♡♢♣ 

Naša Zgoša – potok  pa skoraj prazna, brez rak in brez koles, saj je vse požrla nova doba.  

Jaz pa že nič več zalog magnetita Fe3O4 n H2O, samo še rja na koncu življenja. V Vrbi ni nobenih košev ali korb, 
kačo »Goš« so prenesli na Zgoško planino na Jelovico pa naprej na Radovljiško planino, ki so ji pobrali kočo (in   
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jo prenesli na Vogel).  Meni ostajajo samo prazne rake, brez rakov, s ščipanjem meseca ☽, z Rakovico na Savi 
♌ = {S kjer je nekoč stal most, ki je vodil iz Pustega Gradu ob Savi navzgor do Lesc in Studenčic – sv. 
Florijan}, ostalo je ščipanje Kovača z Primožem = klešman ˙(na Jamniku) pa od tam pot mimo Sv. Jere (z 
mnogimi joški) v Primorje (tudi tja k Žvanu ob Devinu s Sete Cura), ostal je v Begunjah njihov »ploh« in 
njihov mlaj (za pusta, ne pa oranje s svetim drevesom v Božiču). Ostali so Grilci in Murni pa Murniki, izginil 
je pa Stog z olupljenim mlajem in košem na Megradu.  

 

 

 

POVIŠICA, JAMA in POJAMA = Sv. Ana in SANTANA 

 

180613 

 

Matej Mato Polajnar iz Dvorske vasi,  

Nekdanji Walland prvi Božič v Dvorski vasi, prvotni »dvornik« na vrhu vasi, ki je imela ob začetku kolonicacije 
ob potoku »Kašca« izvor pitne vode, ki je napajala Dvorsko vas, ki je imela nad vasjo znamenje lipo in imel kot 
dvornik pravico »razmnoževanja« = »dodatno rojevanje«, je tudi mel svojega »volčjega psa« in osla = magarca 
– maga Magdaleno (Heleno), ki je rojevala vse nove hiše, domove, hišne številke. Tako se je najprej iz dvora 
izločil Mat =Božičeva žena, Magdalena (Helena) in Božič je postal na vasi »drugi«, njegova žena pa »ta prva«, 
kje meva hvače u was, kje meva durca na hvačah, hvače pa dva rora = hvačence. Tako je postal Božič  = Debelak 
pa njegove »spodnje wasi« na Kašc. Nad njim je pa mil »maček«, tisti ki je praskal celo vas od Korenin pa do 
Krone. Helena je pa bila taka devica, ki je imela mnogo joškov (najmanj 7), tako kot sv. Jera, al pa kot Marija 
Terezija (cesarica), ki je imela cel ograbek hčerk pa sinov.  

Naš Polajnar pa vrtnar (pa ne vratar na dvoru). Bil je Mat-o, Oče od Matere, Mat-ere = Kosel, kosec s koso, 
kovač in varilec in se ukvarjal s kresom, in imel svoj Kle man = svoj list na ♣ pa parcelo ♢ blizu Drnče (grad), 
imel je svoj studenec in svojo »waserlait'ngo« zavrtano v skalco pod »Mengradam« (tako je sam imenoval 
svojo wukno [sveder☤u skal]), imel je ribe v svojem bazenu, imel je vse mogoče rastline, ..... ni pa mel sina in 
zato tudi ni bilo Mat-ica, pa tud ni bilo Pridige, pa nad streho Pridige tistega zgoraj na oblaku ☁ , ker je bil 
njegov pecel od ♣ pretrgan, Polajnar-jev je konc, Jancov bo pa še veliko ostalo, kako bo pa z ribami in raki pa 
ne vem. 

An Gora je postala nekoč Sv. Peter na Gori. Ta je imel svojega lovca Gorjaka, ta je pobiral bero od Mat... ki so 
imele hlače pa durce na hlačah, pa ne od Božičev. Božiči so bili junci brez durc in so častili Florijana, pa ne 
Mrimoža = primeža s klešami za vlečenje volkov iz železarskih peči. Mateji, Mat- oti = Mat-oči niso videli, ker so 
bili Mondi, meseci, mesečno plavilo pri babah, ta pa ne prihaja od rojenih otrok. Pust je samo enkrat na leto, 
to je moški praznik, ko si desci nataknejo larfe, pa ratajo babe. Na sv. Štefana se pogosti prisotne, ponudi štefan 
vina, in takrat je tist »pizda, kje Vin to«   Vin je »Gewin« = dohodek in njegovi deleži, pa ne rojstvo »christ«-a. 
Gorjak pride na sv. štefana po svoj dober gost in pobere tisto, kar mu pripada za njegovo pihanje na njegov rog. 
Ko pa postavijo na turn zvon, pa pobira »zvonarino« tako daleč, kot sega glas tega zvona, od Mat-otov, od tistih, 
ki imajo kite na križu (princese z kronicami), pa ne nategujejo Prince, še manj se pa da, da bi se spravli na Paura 
(trebeža, ki je pritaknjen k pinčku z štrikom k trugi sena. Prešernovka raja in se zapodi v kamro z otepovcem, ki 
mora narediti tisto, kar zahteva njegova čast = velik tič, vtič. Če pa še on ne uspe, pa pomaga lahko samo še 
blejski štajf in tri Marije (blejska, leška in lubenska). Potem je pa Klemena konec, tistega s štiriperesno deteljico, 
in konastanom z ježicami, pa njegovih »arcnij«= zdravil, pa konec Zdravkotov, potem pomaga sam še »kos« pa 
»kosa«   (pa tudi sicilijska cosa nostra), ki je nad vsemi tako kot sam bog. 

Od naše štiriperesne deteljice je pa ostalo že zelo malo: Najprej se je poslovil Petran iz svojega mlina – gostilne 
v Smokuču in odšel na Mlino k blejskemu jezeru,  Zapužki Bole z njegovo štacuno pa njegov vid (fotograf) se je 
že zdavnaj preseli v Radovljico, ima pa potomce, Hlebški mlinar Matic ravnokar rojeva svojega sina in je zadnji 
(vole), ki pa je bil privezan na vodovod, njegove rake je pa odnesel čas.  
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Za Jamniki so še drugi kraji, vse tja do Sete Cura in Devina, Žvana pa do beneškega Leva, pa naprej do Sedem 
rokavov reke Pad, ki združuje »padavine« pa forenziko  Padske ravnine in njena obrobja.  

Imhotepa in njegovega »črnega junca« so imeli tako na Blatu pod Češnico v Zgornji Dolinu v Bohinju, kot pa 
na Sv. Petru nad Begunjami in na Blatah in na »Farovških grobelcah« nad Lescami, Bohinjci so ga žajfali s 
kostanovo žajfo, in ga »belili« naredili svetlečega, svetega, pri Bohincih je postal    sv. Janez na otoku Vrtovinu, 
pri Begunjcih pa Sv. Peter (in Pavel) na Gori. Povsod se je pasel po slamnatih strehah (svojih častilcev s slamo 
pod lasmi), nam je pa zapuščal božjepotniške poti, romarske poti, poti bosancev z bosimi nogami z  <....> , ki so 
uporabljali kamne kot prestope med vodami ali pa vrbove košare med rekami, ki so delale tako otoke.  

 

180614. 

 

Prvič se pojavi »petica« za »šestico«. 

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-

0010152    DEZELA JSD-SLIKE\christ-conciusness-silver.jpg 

Prvič se pojavi v zvezi z Jamarskim vrhom, ki ima jame zazidane s skalami in na njem svojo sončno 

zvezdarno s svojim » teleobjektivom Carl Zeis in svojim bakrenim ščitom, na katerem opazuje DED, ki 

vidi za zlatim Sčitim svoje Sedmerozvezdje« torej »Sončno ploščo« in izbira »Svojo usodo«. 

Je stari DED, ki ima svojega sina Ötzi- (Očija), ki ima dva sinova, oba dva, ki imata svoji družini na dolgi hiši 
spodaj na vznožju »An Gora«, ki ima danes ime »Hvače«, ki ima v ceveh = rorih svoje »noje« = noge.  

Ta glava pa ima svoja nojeva peresa in je najvišja od vseh drugih (spodaj na riti = na vznožju. Po ceveh pa 
prihajata dva potoka = podtoka, ki imata svoji koriti, po katerih dere Woda. Vzhodni potok je Draga, zahodni je 
Lepa vida (lep razgled = Vid, Vida je pa žena od Vida, mat svojih otrok, pa otrok sv. Vida, tam zadaj na An 
Gora (danes Sv. Peter), takrat še brez koze in njene wukne. 4 5 

Wukna je takrat prazna (takrat je pa pred ~ 4000 leti). Takrat pride po Dravi navzgor tisti, ki je prišel tudi po 
Donavi (takratni Histria) Histria or Istros (Ancient Greek: Ἰστρίη, Thracian river god, Danube), = Dobruđa = bog 

vodnih poti. Ta je pripeljal po Dravi svoj bronasti voz, z bronastimi kolesi in ustanovil »polis« s svojimi polji. 

Po Savi navzgor je pa pripeljal pred ~3500 leti, priplul navzgor Jazon (Jartson) s svojimi Argonavti. Bil pa ni bil 
prvi, ki bi pustil kolo v barju, močvari ob jezeru, saj je to kolo staro že 5300 let.  Jazon je pa imel Wadjo staro 
kot tisti, ki so po Sredozemlju pluli z ladjami, ki so uporabljali preklopno gradnjo z deskami, povezanimi s 
povezanimi s štriki in zatesnjenimi z rafijo (pusto, dolgo travo) zatesnjeno z brezovo ali tisino smolo, ki je bila 
taka kot današnji »čikgumi«, saj lanenega olja niso poznali, poznali so pa lan, saj so iz njega delali svoje predivo 
(pred-ivo, pred-ivana) pred ilovico iz katerega so delali vrče, torej »watuce«, iz katerih so pili mleko.  

Watuce so bile obešene k žlebovom, po katerih je prihajala studenčnica v kašce = košta za pastirje. 

Tisti, ki je vohal vodo iz watuce in imel muštace (moške tace, bose noge, je vohal gladino vode, če je pa bil v 
vodi med = kislo sladki, rjavi, težki   yyy, ki se nahaja na dnu, je bil pa pod gladino tako kot kamen). 

                                                      
4
  V Bistri ob nekdanjem barju in njenem »muzeju« se je pa pred leti naselil Gorjak s Sv. Petra in tamkajšnje 

mežnarije, Vrban    Marko Močnik, sin Milke Močnik – Gorjakove, ki ima sina xxxx in hčerko Brinco.  

 
5   xy n'č povedat, sam zapisat, ker to ubenga n'č ne briga  Med Jamarskim vrhom in Mengradom je še 
vedno 1.900 m, t.j. razdalja med košem na Mengradom in Spectaclom na Jamarskem vrhu, torej preve-
lika, da bi tisti Mat-ija iz koša lahko »požvižgal« ali pa »zapihal« na dva prsta desne roke, je moral 
uporabiti »mrkačev rog«, zavit kot »ovnov rog«, ki je imel domet več kot VM-ile korakov, bil je torej 
Veliki ovnov rog, Visoki rog, rog zmage.  

DED na Jamarskem vrhu je pa imel pod Spectacolom svoj »škratov gradič« = Cobolt = co-bolt = 
skupaj – valjček = mat in sin = vijak in matica  = polž in čep = prileg = kurbir = Matic = Mat in tiček 
= Šah-mat = potem pa na vejo pa srat = ko je konec poroda pa pride dopust = advent, potem pa prazno-
vat pa ga srat tja do takrat, ko je treba babo žagat in jo posvat pod koso in jo s koreto odpelat na pepel-
nico, pa jo pod mostam utopit. Poj pa pride 40 mučencev, ....Mačkou, malčkou, ta kratkih kurcev, 
kratkih dni pa dolgih noči, ......   no toj pa tist xy n'č povedat, sam zapisat, nobenga n'č ne briga   

http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-0010152
http://www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/giant-finger-emperor-constantine-found-0010152
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180612/DEZELA%20JSD-SLIKE/christ-conciusness-silver.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_deity
https://en.wikipedia.org/wiki/Danube
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Tisti, ki pa je imel pečko = koščico je ta splavala po vodi navzdol kot kamen. Baba, ki je imela hlače, je bila torej 
zgoraj, desc pa spodaj, tam kjer je pekel, imel svoj kotel, v katerem so se v vroči smoli namakale njih duše in 
vse to se je videlo iz gladine spodaj na tleh. Tako je postala baba hudič na skal.        Na Mengradu. 

Na Mengradu so pred ~3500 leti postavili drevo, ki ni bilo olupljeno, in mu posekali z bronastimi sekirami veje 
in se tako povzpeli v košaro zvezano iz vej in prišli do Vida in Sluha in Vonja    Oči, Uši, Okus     spodaj pod 
dreves so pa prišli do malin pa jagod, pa    so pa postavili šotore = okrogle hišce brez kotov, tako pa so to zložili 
v krog iz kamnov (v nasprotju s tem, kar so naredili na Jamarskem vrhu prej pred ~500 leti, ko so kamne postavili 
pod previs po ravni črti). 

Na Mengradu so torej postavili naselje, ki je kontroliralo poti v kotel med An Gora in Vrhom yyyy, v kotlu je 
pa bilo jezero, ki je pobiralo vode iz pobočij An Gora, Begunjščice, Dobrče in Dobrave iz tega jezera je pa tekla 
pod Mengradom tekla voda Dobruša. 

Potem so pa iz Drage ven Graben = z drevesom so potegnili vodo do Z(a)goše ..... 

Kako, če pa so poznali samo kopačo, kopco, s katero so obdelovali svoje Nivce – Kopavnek in Zakopavnik? 

Tam so obdelovali svojo »terro preto« s »kopačami«   = pik  as-t    herz as-t, ki so imele »veje« za »ročaje«! 

Kako so pa to delali z železnimi sekirami in ne z bakrenimi in bronastimi ♡ in ♠ »orodji«! 

Po Dobrči in na Stolu so bila najdena bakrena in bronasta orodja, na Kopavniku pa železna sekira! 

Cura in Kurba sta repertuar bakrene dobe »Cu«. 

 

Caeterum cognoSci fontes wriuos repertos tali quodam modo. Enim fontem repertum ex generoSa uena, et 
laniter fluere incipere, augmentum'q; paulatim fecere, er aliquo uSq< aučtum Similit permanere, ... 

https://books.google.si/books?id=Vcorb7fIGP0C&pg=RA1-PA9-IA2&lpg=RA1-PA9-
IA2&dq=repertuer&source=bl&ots=QwE-
IOftWE&sig=iDeHVwU_WQJhcoDaigDhy4eIFno&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwiy0qWPidXbAhWKEpQ
KHb5NApwQ6AEITjAK#v=onepage&q= 

lahko razumemo po »naše« begunsko, begensko,     ali po rimsko = Caesarsko, kjer je V = victoriam fecere..,   

 

Kjer so cimpral (tesali in ne cepili, sekali) drevo, rodbinsko drevo nad studencem (fontem repertum ex generosa)    
naredili Rodine na Bregu po katerem je potekal studenec – naš Babji studenec [med Rodinami♠ in Pužmanom 
= Poljčami ☤] in pod Stražo❣ = {cimpere  drevo z vejami = rodovnik}  ta cimperman je pa današnji  Foj   
Erman s svojimi otroci in staro mamo, ki je moja sošolka}, pod ☁, ki je na poti Na Gora (cres-nica) = kostanj 
= resnica = ogenj ♨ 

Na Zgoši je pa ♦ prazen , brez smreke & Vrbja, ostal pa je Finšgar (ki žvižga na prste in piska & vidi na cev) in 
Gašperin (ki špega [spectacolo] podložnikom čez prste) in ni noben »dalnovid« ampak je fotograf, pa še kaj 
drugega tudi, pa tudi Kolman ☁ in {campum martium fecere} ♨ ob Π in tam Kleman ♣. 

Enim fontem repertum ex generoSa uena,et laniter fluere incipere, augmentum'q; paulatim fecere, er aliquo uSq; 
aučtum Similit permanere 

 

Možača = Lepa Vida = geile Frau  = lepa cura = fest kurba = Devin ob sv. Ivanu = Žvanu = Sv. Janezu = Sete 
cura = Grad ob morju =     pa teče s Kališča do prvega mostu kot lepa woda, odtam pa mezi (komaj kapla) pa 
vse kot Sava in nato kot Donava v Črno morje.      Cimpermani so pa plod iskanja umnosti, umetnosti 
(cimpermani), Ermani, Hermani, ki so hodili na »Wallfahrt« per pedes 3 leta in vsaj še en dan tja v Kelmorajn. 
No in tak Wallfahrt sem pa jaz imel 5 mesecev v UerdigenuΠ am Rein leta 1958 pod vodstvom Victorja 
Werqueja (najbolj »zajebanega« v Westfaliji), ki me je znal naučiti tisto, kar nobeden ni razumel (učil me je 
profesonalizem in uspešnost, pa ne odličnost in elitarizem raznih »elit«) [kako sam vse narediti, pa ne kako 
izcuzati tiste, ki znajo kaj narediti]. Tedaj se pojavi {Bauer&oq=, ki ima carneval+köln+2018} ta je tisti Bauer, 
graditelj, ki zna uporabljati »Rechenschieber« kot računalo in logiko, ki zna uporabljati lastne prste na vseh rokah 
in nogah, ki vidi do V & X na rokah pa XI do XX + XXI Monde na nogah, pa najti Korene,        ki jih nobeden ne 
vidi (saj jih je vendar zaslišati kot pesemce in ne kot pisemce za kako banko, ga zavohati kot fige, ki bodo prinesle 
smokve, kot trte quintona in ne kot mošt = Most = Π ∈ 
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Π zda kje vin to, pa ne kot Most čez reko, ki se je podrl, ker ga je odnesla visoka voda     ali ker ga je zajahala 
možača in naredila Bauerja za voznika princese, ki je plesala na kurcu kot nora (norc) ali boginja Nora  boginja 

življenja Nora, Noreja, boginja zemlje) isti Bauer& egs, ista jajca, iste mošnje = vreče mošnje – m'kvauž' = 
roparji = plezalci = skalaši in plesalci = tancerji = isti pobje, pa polke, pa valčki, ....-=img.3..  
 

Karavanke segajo od Vrat (Torl) do Vrat (Dvor), od Peči pa do Pece, Na Zahodu je bil napisan pred 12-timi 
desetletji »Oče naš, ki si v nebesih, ...« Na Vzhodu živi v svoji jami »Kralj Matjaž [Mat Jezusa] s svojo žaro, s 
svojim svincem, svojo Črno luknjo, s svojo brado ovito okoli mize že 7x, .....Še pred I. svetovno vojno so živeli 
Pesjaki pod Velikim Klekom in Velikim Venetom – Vindi. Slovensko govorico še danes lahko slišite na iztoku 
Zale v Balaton (panonsko morje) in pijete Muškat – Ritoznojčana. Pod Belasico so še vedno Fužine. Potomci 
ravnatelja Puljske gimnazije še živijo, Devin pri Štivanu je pa že zdavnaj odletel na Kras, kjer sedaj pripoveduje 
svoje pravljice Anton Petje. Po beneških dolinicah se še vedno sliši primorsko govorico in njih žalostno petje, 
Kanalska dolina je polna turistov (s kranjskega), domačini pa govore laško vse tja do Trbiža, kjer še sameva 
Prešeren, njegova pot se pa končuje v Vratcih ob Zilji.  

Ja, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, zgodi se tvoja volja, ....in nas pust p'r gmah, d' že enkrat 
crknemo. Crkujemo že 4000 let zato, ker se ne množimo, ampak strjujemo v vedno manjši prostor, pa čeprav se 
možimo, kje je tisti 5300 let stari Ötzi iz Tirol, ki naj bi ga najdla gospa Jarčeva iz Ljubljane, izkopal so ga pa 
avstrijski policaji, danes je pa [bos] v Boznu, pripustnino za njegov obisk pa pobirajo italijani, mi pa že spet 
enkrat nasemarjeni (osedlani, nevedni osli). Ta taka je naša USA-DA {ob Meladiji in Trumpu} pa naših 
M'kvauž'h pa naših bankah pa vladah.   

Hvalu bogu na višavah (Višarjah), da sem jaz že dons na mojih Žalah, ob svoj goričk, ob svojmo kamn'! 

 

Naš SOCRATES = pa SO-SRAT-ES = skupaj srat po tujih vejah, imeti TELE-VIZIJO takrat, ko še ni izumljena, 
Tele je junček, ki je že rezan volček = volilni ček, listek, cegelc v banki nič vreden, VIZIJA je pa napoved 
bodočnosti, ki se uresniči ali ne, od vsega tega pa narediti INTEGRACIJO skupaj s SATANOM (hudičem pod 
ognjišči). 

To je pa bilo moje DELO, RAD i RAT z vsemogočimi instancami, norci in prefriganci. 

 

 

 

No jest nej pa tud že končam, sej m' ludje tud kličejo »dost te mamo«, jaz jim bom pa poj pokazou svoje roje, 
tiste mrkačove roge na V, pa v's povalan,   🥥 

 

                pa ADIO, = »pazbogam«, pa ta nor   tenor že skor br'z glasa 
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180618 

POSTPACKA, POSTPIKCA,     xyz – vse vid't, vse poslušat, vse povohat, vse polizat pa vse zlasat. 

V našem raju = Mačjem dolu= kjer so vdirali Noriki navzdol v Jadran, so zadnjih 4000 let ljudje živeli predvsem 
od tistega, kar so sami pridelali. Želeli so si marsikaj, izumili in realizirali tudi, predvsem so se pa stalno med 
seboj obveščali. Najprej stope – stopiti na tla in se razgledati, nato poslušati razne nevarnosti, nato zavohati, 
kje bi se kaj dalo stakniti in nato končno polizati in ugotoviti ali je strupeno, ali užitno, ali jih bo nagnalo na 
sranje, tako kot češnje, potem pa hitro na veje pa pognojit svoj gartelc. Od vsega tega sranja so pa končno živeli 
in tudi preživeli, pa še danes živijo in bodo tudi še jutri živeli.  

 

Kako se je spreminjal jezik kot kuminikacijsko sredstvo, lahko ugotovimo na njegovih ostalinah. Mat pa Tat so 
poznali še pred 4000 leti. Tisti, ki je poznal kamen in ga zložil v kupe, je moral nekaj hoteti. Hočem to, pa to, oču 
to,  čut se je kar sam posebi rodil.  

Kapus in leča sta bili prvi poljedeljski produkt, Mat Kapusa pa Leče = Mat Kapula = (čebula)   čebela je pa dajala 
med, oz. Medjed     je Medved ali dvojed = tisti, ki je tako meso kot tudi zelenjavo. Potreben je samo še Sole 
mio pa bodo noge same zdrsnile dol na Mare, tam pa bosi do vratu iskati školje in Fruti di Mare, vse tisto, kar 
se doseže do globine do vratu. Tič pri tem ni uporaben, si moraš že natakniti nek špic (špik), češ kaj za u usta 
utak'nt, morš to nejprej ujet.    No an tak, kse ukvarja s Fruti di mare, je bil tisti, ki je tolkel kamen na kamen pa 
pobiral ven polže iz lukenj, ti so bli pa »zaplombiran« s svincem. No tako je nastal niz »Koraud« (Koralpe), kso 
mo poj rekl »roženkranc«, tist s »na Mare« so mo pa rek'l »figou ber«   od tam je pa prišel poj »diadem« (voda 
u usta pa v'n plunt koraude, že vse nataknene na štrik). 

Poj sos pa 'ldje izmisl'l »koš na dreves« pa začel varvat svoje poti paj tist, kje čpu u koš pa opazovou use okol, 
prisluškvou, pa prevohou (xyz), pa vse k'r je dojeu poslou svojmo »ta starmo« Dedo, kje čpu na svojmo 
»Spectacolo« pa ponoč ob wun opazvou zvezde pa wuno, podneu jpa kinkou u svoj wuk'n. No ta »tastar« se 
pa ni n'č rad kej utikvou u tuje stvari, sej mu pouhno tikvo (bučo) svoj'h mnen o tmo, kar sej ponoč dogajou 
pod negoumo nebam, jpa pognou uso svojo žvahto (šlahta je poljska plemiška družina, p'r nas pa 'n »rot« 
pokošene trave) k hudičo, kje mu svojo vukno pod negoumo »bauam«, kso mo 'ldje rek'l »Škratou grad« poj 
pa tud »bolt'rjou rof«. Ta Škrat sje pa use zapisou, kje je če zvedu, tud tist, k'r je reku Boh gor pod zvezdam. 
Dons mo pa rečejo tiskarski škrat = birokrat. 

Od usga tga jpa ostau še tist okol Medjeda = Medveda, pa negou čebelnak na Zakopauniko, njegova hiša na 
vrh svoje ceste /poti na Jamarski vrh, na Jamarskem vrhu pa negou lojternek, ker goji svojo trto, mal zad na 
skal pa rase negova tisa, ki še ne rodi, ker je še premvada. DEZELA JSD-SLIKE\Jamarski vrh 2.JPG. Njegou ime 
pa pove vso negovo zgodovino: Drago Finžgar = bil u mladosti tisti prednik pred 2500 leti, ki je imel koš na 
Mengrado, pa bil drugi sin, ki je vahtou koš = foglouž, sej biu žvižgač, pa videc, pa prisluškvauc, kje slišou travo 
rast, pa kosil otavo na Mengrado, pa imel jarčou rog (v's zavit pa nabrit od burje). Svojo službo jmu od pusta pa 
do adventa, poj jpa vodu druge pobe, kso ural sneg, pa babo žagal, kje bil pa star, pa beu, pa pamet'n, pa 
moder, jpa čpu gor na »Rešpetlin«, uživou svoj »rešpekt« tko k't Belin.    Ta jpa dons pred Kamnam Drago 
Finžgar, pa penzioner, pa predsednik (torej ma svoj stolček) tud tam dol p'r Jožouco ma svoj »Štamtiš«, ob 
kermo poj poje svoje pes'mce = piša pisma. Je Videc, je Trebec, se mo lušta, Cepec, Cepič, ni pa Cepička, sej je 
tič, vtič, Pišata (ta k piše, piša), ki rodi (svoje sinove), itd., nekdanji »zvezdna plošča« = Himmelsscheibe na 
Jamarskem vrhu. 

 

Kapus = zelje + pira  oz. leča so kuhali v vodi, notri je pa moral stopiti še prasec s svojimi kremplji. To je bila 
hrana tistih ljudi, ki so živeli na Kopavniku, kjer so »gnojili« svojo letino z ogljem + drekom + ostanki ( tudi 
črepinj). To je dajalo dve letini = tehnologija »tera preta«. Tej hrani se je pa reklo Matevž = Mat-jež = 
∑🐃🥣🦔. Poznali so jo pa že 3500 let.  

 

Potem je pa prišla HEMA in prinesla njeno »jedo« = Ajda (poganšca), so pa začel peč žgance v ponvi in to po 
koroško, zalivati to z latvico mleka in smetane. To je pa bila golcarska hrana, torej gošarska košta. Za to je pa 
bilo imeti samo ponev pa ogenj ♨◡Ⓑ   (belino). Ajda je pa bila druga setev v letini, saj so imeli staro piro 
6(Bero) že več kot pred 3500 leti. Tako so potem dvakrat na leto sejal in žel, enkrat piro, drugič jedo.  

                                                      
6 Ajda se je pojavila v 12. stol. vendar se ni uveljavila. Šele ko so se povišale temperature in so se zmanšale pozebe, ko je 
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Po tem, ko je Joža Plemelj, ki je jedel sir in delal integrale, potem je pa prišel Janez Peklenik, ki je »iskri«l belo 
ploščo, da so iz nje letele zvezde, vmes se je pa pojavil »kristel« = »jezušček« Rant, ki je rano vstal in delal ves 
dan, na koncu pa ni našel svojega konca (cvirna), da bi ga vtaknil v šivanko, da bi zašpilil svojo klobaso = 
integriteto. Potem je poslal Branko-ta Gašperšiča v Leibzig, da naj bi jaz prešnofal tisto, kar so razvijali Rusi 
(mehatroniko) pa vsi skupaj nismo prišli do tistega konca, čeprav so ga naši pradedi že zdavnaj poznali 
(Gologlavi Jastreb vrže kost na skalo, da se razleti, potem s kljunom pokljuva mozeg in nato poleti nazaj k 
svojemu mladiču na njegovem gnezdu, tam pa nahrani mladiča in očisti gnezdo sranja, ki ga pusti njegov 
mladič. To je pa »entropija« jastreb izleti iz gnezda na polet in nato zopet nazaj na gnezdo. No, ta jastrebova 
gnezda sem pa jaz raziskoval, saj je bil moj prijatelj tudi veslač in sva skupaj preživela vse »mogoče in nemoče« 
od mladosti pa do njegove smrti. En trop jarcev sta poznala oba: Plemelj, ki je bil Pogačar in Rogač z blejske 
Rečice, Krasice, Plemelj je bil mrkač v tropu jarcev, Peklenik je bil pa volčjak Iz »Starega Tržiča«, v Jelendolu, ki 
je grizel ovce za zadnje noge in zadnji v »peklenju« po ozki poti ob vodi. Rant je pa vedel, da se moraš lotiti 
posla zelo zgodaj, že ponoči in vstrajati do konca dneva, če veš videt naslednji dan, ni pa na koncu pogledal na 
svoj »konec« preteklega dne in narediti bilanco tega »od zore do mraka in od mraka do zore«. To je pa celotna 
integriteta, vse sranje in na vseh vejah krone tega drevesa, ki ima svoje korenine, deblo in krono in po kateri 
praska s svojimi kremplji tisti, ki piša (lula) ponoč pa sije podnevi, serje pod veje, kjer se nabira blato, ki se nato 
potem pretvoti v kompost, to je pa začetek novega življenskega cikla, ki ga pozna vsak Jastreb, ki kluva kosti kot 
tudi kavsa svojo samico in ustvarja nov rod. 

 

Tako je tudi končana epizoda okoli Zgoše, stara več kot 3500 let. V Elanu so sedaj lastniki nekdanji tuji sodelavci, 
ki so dobavljali (bili subliferanti) soizdelke, ki so jih privijali v ELAN, ti so »kupili« elan, da bi država lahko plačala 
svoje dolgove, ki jih niso zakrivili sodelavci ELANA. Kupci so dobili ELAN skoraj zastonj, Begunjci so pa dobili 
»figo« = iztegnjeno roko. Sedaj so se končale »peripetije« okoli dvorca Drnče, ki ga je kupil tujec na dražbi, ki jo 
je vodila sodnica (iudex Baba brez jajc), ki dobiva plačo iz Emone. 

 

Brezjanska Marija samo še joče, saj so ji pobrali ves sok in vse dragulje iz Raja. Ti so se znašli v Ljubljanski banki, 
ki so jo uskubili tisti bankirji, (kurbirji in petelini raznoraznih tičev, raznih kur), ki so vtaknili naš denar v Ciperske 
banke. Kar so bili naši predniki pred 3500 leti, ki so bili šinkovci, jastrebi, škrati (Socrati), imeli koše, jame in 
»daljnoglede« z bakrenimi ščiti ☽ zgloncanimi do visokega sijaja, so sedaj zasrali tisti Blatarji iz Emone (je mona 
= pička = p'čká - pêčka), ki so zanemali celotno vrednost za 1/10 desetino = letno pristojbino, letni delež) v 
»sedaj je pa vse naše ukove do pamtiveka«, »prešmelcali« ar v hectar, lectar = polnovreden kruh = pogačo, 
samenjal hectoliter = 100 lit. V 1/10 lit = deci, 100 metrov v 1 prt na mizi in in hlebec kruh za en lectar (1/1000). 

Naš Rudi Finžgar (škrat na Škratovem gradu) in njegov »potomec« Drago Finžgar (tisti iz koša na Mengradu) 
sedaj že Ded = posestnik Spectacla na Jamarskem vrhu, pa skupaj z vsemi JUNCI = teleti z vasi Begunje, Zgoša, 
Poljče, Dvorske vasi, Zapuže, Hlebce in Rodine   = SETE MARE  je junčou glas s »Na Gora« pod Stolom, so si pa 
lahko polizali samo prazne roke, polne žuljev, ki so jih dobili pri teh »gospodih« = kurčevih kamnarjih, kramarjih 
za upanje na »dobre čase«, ki so sedaj prišli skupaj z obrestmi za njih nevednost, naivnost.  

 

To so pa obresti od            KRESNICA, LUPINCA, LUPINADA, ... 

                                                      

postala vegetacijska doba v času Marije Terezije daljša, se je začela uveljavljati tudi ajda. 
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180622 

 

Kresnica,  

Skavalica in Mengrad sta kovala svoje poti: ena v smeri proti Bohinju in druga proti Jamniku in od tam proti 
Selški in Poljanski dolini. Od Jamarskega vrha proti         Jamniku , Jedert 7 joškov, v dolino  =   

in ☣☤ (Satanom in Sv. Duhom);        Košem #   s svojo skalo Scalo    in jamborom s košem⛎ Zgošo] na Skal 
pa z vodo pod ritjo /   Dobršnica {močilo ≏  = mašidlo = } v kotu med Dobrčo in Dobravo  'nt Satanom s [svojo 
luknjo in ščitom.   Jamo, ritjo na skal ≏]   Satan je saten = tkanina glatka, zlikana, zgloncana, Kardinalova kapa-
ca višnjemomodra, .. 

 

V času skalarja # in ne v času hoditi <....> Bosnag = gol = Golica jak      = vleči = tau  ?  {Tauern} = vlačiti = gor dol 
v času Vectorjev  <....>   <♢>  ♠♡♢♣    = potovanj  točk postankov, razgledov,   = miganja kinematike, 
dinamike Return    ne v času lova in gonjenja živine in živinoreje, temveč kopanje v času poljedelstva in 
njegovih »dreves« ter  ♤♡♢♧ dneva in miru ter v času  in ne v času  ♠♥♦♣ in ne teme. 

 

Goljak na Košari nad skalo ⛎ (še brez mahu in poznejšega praprotja, ki je potem posut z iglicami tise, potem 
spomladi spremenjen v kompost, nato nekaj stoletij prah z ilovice in belko stoletij šote iz katere nato zraste 
praprot, ki leži na kislih tleh na skali, ki je bazična (pH – 4...5)  preide na pH 7...9. kjer raste praprot (pa 
nobena druga rastlina). Prejšnja skala posuta z bukovim pepelom (ogenj) ima nato Med, ki ga nabirajo čebele. 

 

...... Med, kjer so cimpral (tesali in ne cepili, sekali) drevo, rodbinsko drevo nad studencem (fontem repertum ex 
generosa)    naredili Rodine na Bregu po katerem je potekal studenec – naš Babji studenec [med Rodinami♠ in 
Pužmanom = Poljčami ☤] in pod Stražo❣ = {cimpere  drevo z vejami = rodovnik} ta cimperman je pa 
današnji  Foj   Erman s svojimi otroci in staro mamo, ki je moja sošolka}, pod ☁, ki je na poti Na Gora (cres-
nica) = kostanj = resnica = ogenj ♨ 

Na Zgoši je pa ♦ prazen , brez smreke & Vrbja, ostal pa je Finšgar (ki žvižga na prste in piska & vidi na cev) in 
Gašperin (ki špega [spectacolo] podložnikom čez prste) in ni noben »dalnovid« ampak je fotograf, pa še kaj 
drugega tudi, pa tudi Kolman ☁ in {campum martium fecere} ♨ ob Π in tam Kleman ♣. 

Enim fontem repertum ex generoSa uena,et laniter fluere incipere, augmentum'q; paulatim fecere, er aliquo uSq; 
aučtum Similit permanere..... 

 

1 »Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja klavec, ko dela klobase in tišči »nadev« v črevo, rečejo mu pa tudi 
»trahtar«. Zadaj za Šmarno goro mu rečejo »lijak« (za vodo) mi pa po gorenjsko delamo klobase pa ne dež.  

1   »Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja za Tiča Štajf, pa pridejo Bohinke na Velk šmar'n na romane na 
Votok, poj pa Štjafov Jan'z oprau svojo dolžnost, pa ..... 

   »Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja za Tiča ...tist, k ga uporabla far, pa naredi s kuharco svojga votroka 
k rata poj paglouc,  mulc, pank'rt, nezaželen, čeprav je narjen pod križam, na križu pa na spodn vuk'n brkonšce. 

»Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja Merjas, ko ni v službi na Vrh skale, pa je še mlad, pa je vodja fantov, 
ki morajo iti na (štelengo), potem jih pa pride v Kropo nazaj s štelenge 13 »izvržencev«, čeprav je šlo v 
Radovljico samo 12 pobov. Ko so šli skozi Kamno gorico so nampreč »fasali« še enga kroparja, ta je bil pa 
ravno tako »za nič« = 00.   Tak so pa kroparsk ker'lc'. 

1 »Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga je uporabljal za Tiča Žvansk Petel'n, ki dela še nune nosne, ko hodijo čez 
Žvan v sv. Johano fehtat za d'ž, potem pa še boh ne more ugotovit tistega tiča s katerim je ta naredu nune nosne. 

   »Ker'lc« je tisti \ »objekt«, ki ga uporablja za Tiča Merjas u Zgor'n dolin kni u služb na Vrh skale, pa je še 
mlad pa je vodja fantov, ki morajo oprav't svojo dolžnost, ko na Češ'nc žena po 3 let'h ne dobi »Votroka«, pa 
prvežejo nenga desca k jas'lm, von pa zatancajo z gospodinjo, pa ..... 

    Je Štajf pa tist Ker'lc, ki vodi svoj čoln po blejskmo jezero, pa pridejo Bohinke na Velk šmar'n na romane na 
Votok, poj pa Štajfov Jan'z oprau svojo dolžnost, pa ..... 

     Klavec je tisti, ki dela klobase in tišči »nadev« v črevo, rečejo mu pa tudi »trahtar«. Zadaj za Šmarno goro 
mu rečejo »lijak« (za vodo) mi pa po gorenjsko delamo klobase pa ne dež.   
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Hudokurčna brkonščica = volkulja = Mat volkova = sin Mat -ija = Mar-jaž = Mat in njen jahač, ki ima sina Matica. 
Črna Brkonščica = Mrak-ovka, ki ima svoj hrib = kucel, guncanje na kolu (veji) \ = Mat kola = matrikola = 
mornarska knjižica z znakom sidra in sveder☤v skalo, skalco, \ postanek na poti, ....  = Priž'nca na 
◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔, torej na hribu vse do konca na 🦔, na kostanju z krono in 
koreninami =  = kostanjevimi ježicami, ki popadajo navzdol oktobra = X. 

 

 

180625 

Kje so ti kraji na razdalji »Jamnik« 🕎  in »Ponvica« 🥣. Na sedlu med Stolom ◬ in Vrtačo ☤! 

Grobla  = tibingarski tempelj =  ◬ Grobla:  14°12'10.27"V/ 14°12'10.27"V/ 581 m 

Samo ne tibengarska ampak Jamarska, varovana s koša na Mengradu! In to v času vetrnika v Krpinu = Carpe 
diem = potempljaj nogo = stopalo = očisti vetrnik, ki ga poganja veter  gor na Tolsti vrh in naprej v Latvico, kjer 
so prehodi nazdol k Dravi,  Peč stoji tam kjer je »Krpinar«, vrtnika je pa konec tam kjer je Črnčec (Pečar), ki 
ima koso (nabrežino, ki drži (draži, šlata, žlahta, vse občutke), ki so potrebni za kovinarstvo. (na nasprotni strani 
so pa postavili Umobolnico, norce, s svojimi tolčenjem, tolkanjem, čvekanjem, kjer delajo in ukazujejo večno 
drugi = dr. s svojo pikico, potem so pa šele ljudje = persone.  

V času Vetrnika ni nobenih dejavnosti na »An Gora«, saj je povsod gozd, pot z vrha s Kališč pa poteka ob 
vzhodnem robu vetrnika, ki je usmerjem v Nord = 3600, noga je pa skoraj vodoravna. Vetrnik uporabljajo 
prebivalci Zakopavnika, ki imajo na današnjih  Njivicah, prejšnem Kopavniku (kopanu), ki so svojega škrata  = 
rudarja, spoaj pod Jamarskim vrhom in svojega oglarja, ki koplje in okopava svoju nivco, kjer prideluje 
zelenjavo (zelje, repo, korenje in peso) tako, da s palico vtika posamezne mlade rastlinice v luknje, ki jih naredi 
z poogljeno palico, potem pa vsako rastlinico zahodi s bosno nogo in »poščije« vsako rastlinico = rodnico, ki 
nato po 3 mesecih zraste = presna zelenjava (pognojena, poscana, zalita in z oglem in pepelom premešana). To 
so predvsem lovci in nabiralci, imajo ovce in koze, ki jih molzejo in dobivajo mleko, uporabljajo kameno sol in 
slanico (soliter) -  živijo v času bakra in brona in prvih obdobjih železa.  

Klima v obdobju -l500 do – 550 pnš = BC je bila topla, (v sredini okoli l. -1000 pnš BC so bile temperature višje 
kot danes),  ljudje so bili bosi in v samih »minimalkah«, zgoraj goli kot indijanci, z pobarvanimi obrazi, imeli so 
kopja in loke, bojne sekire in divjadi je bilo dovolj (visoke in nizke), ko so se pa začele spušati pod današnje 
nivoje, se je pa pričelo pomanjkanje hrane. Ljudje so se začeli ščititi z obzidji, začeli so svoje domove in 
tamkajšnja ognjišča (fare, ognje, ..) pokrivati s strehami iz kolov pokritimi z lubjem ali slamo. (obdobje 
izkopanih jam pokritih z rušo je že preminilo, nastopila je doba odhoda judov iz Egipta, torej doba ovc in koz, 
pa ne še doba goveda.    

Naši prebivalci so imeli svoje »jame« z zloženim kamenjem, ki ni bilo ometano z ilovico. Imeli so svojo dobo 
praznovanja in norenja (šemljenja) in svojo četrtino leta za to norenje, potem so pa imeli obdobje 9 mesecev, ko 
so morali delati in/ali se boriti.   
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DODATEK  

 

RAČUNALNIK POKONČAN ZATO DELO NA LAPTOPU 

 

Pod Kopavnikom in Jamarskim Vrhom je okoli k -800 nastal graben, ki je potekal od zgornjega dela 
»Krnice« = »Kralouga pola«.  

 

-2500 do - 1500  je  terra preta  Koren  kostanj nad Njivicami  baker bukovo oglje     ++  ruda na Drči 

-1500 do -800    temperature visoke 
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   Spectacolo na Jamarskem vrhu   ignis 

    Bukovje  nad Kostanji 

    Kostanji    Nad Kopavnikom in    

   Kopavnik z obzidjem     terra preta  

    Kostanji    Nad Kopavnikom in    Na Kopavniku  

    smola (borova) = jantar = electron = medved       medjed +panj  + korito      čebele bučele    ignis 
smola + skorja +      kožarica    na Zakopavniku 

pira   пра  Triticum spelta   polje pod Korenom    +  Navodnjavanje pod Korenom    

 

voda     sonce    zemlja     drevje 

Pira v katero je stopil prasec  = močnik iz pire = leče   ješ pren   (je einpren)   {ješ 'n pren z žlico}    ali 
pa koroške žgance z latvico mleka. Samo da ješpren nima mleka, ampak vodo = studenčnico = Lepo 
Vido, ki ima nad sabo Mali Vrh Ovčenikov. Za 'npren pa rabiš lonec s »farjem« = ignis = cres = kres 
na Malem vrhu Ovčeniku [pa ne spextacolo na Jamarskem vrhu].  

◬ Mačo vrh 491   14°12'27.46"V/46°23'18.35"S / 988,11  Kres in razgled = Vid in razgled na Triglav = na 
Bohinca. 

 

◬ Veliki vrh [Ovčenikov] 1051 

 

Šinkovec na Mengradu na svoji lojtri na skal in ki je imel pod lojto malne (maline), ta je žvingal tako kot »šinkel« 
= nekdanji križevci (Bohinj)  Bato na Palc, kurc na palc     {današnji šivalni stroji Singer  - tekstil} dol po bregu, 
bohinjski Merjas (ta je moral pasti s svojimi krempli v joto iz katere je bil narjen močnik »ješpren«. Tega prasca 
je pa moral zaklati drugi sin s svojo »sablo« = »sabacel«    albanec, ilir, ki je čepel na svojem razgledu (isti, ki je 
imel 7 gričev na Capitolu (Rimu) in njegovih Campih.   – pred 3500 leti.   Njegov prvi brat je pa imel svoj Selnik 
in korenje peso, repo, Kopavnik, pod Korenom pa svoj Močnik (Lepo Vido), ki mu dajala s srpom posečeno 
piro. 

Šinkovec je poskrbel za sol, ki je v kadi, v katero so zložili slanino, a tudi prašičeve parkle, Klavec je vil Šinkovec 
s svojo sablo, II sin tistega Atija na Kopavniku in Deda na svojem spextaclu. Ati je kuril kres na Malem vrhu 
Ovčenikov = Mačo vrh,  torej Maček (ris), (in ne malček). Veliki vrh i z Orehom je pa bil od Deda 1051, brez 
jamo, pa tudi razgleda na Triglav. 

 

-800 do -500 pnš.  

Prihod Sočanov in  Quirinov (kurinov, kvirinov (kokov, kolkov, Kolki so pa tudi carina, pa znamka, ..) in svojimi 
železnimi rinčki (tudi oringelni za ušesa in rinčke za nosove juncev, bikov).  

Prihod Carnov, Carniolcev, s svojimi volčjimi psi   Psi Ψ, ki grizejo krono in bluvajo (plujejo {po morju kot 
pirati = ΠRT z svojimi poševnimi jadri, pri nas pa s svojo piro, ki jo je potrebno »vejati« = potrebno jo je z leseno 
lopato zmetati v veter, da jo ta prepiha}) ogenj (in imajo svetleče ščite). To so Veneti (ki ventilirajo zrak, danas 
pa imajo pipe izrezane iz lipe, [ki so neke vrste ventili], ki so lesene zapore na sodovih, sodovi so pa posode za 
tekočine (tisto kar teče pa ni boso kot tace tacmanov, tacmani so pa v Slatni, nekdanji Zwatni. Zvatna je pa 
zlatnik, svatnik, solatnik, kjer so rastle buče, korene, repa pesa,    pa tudi Bučele = čebele pa tudi Buše = majhne 
krave (ki so jih goji,i bošnjaki = bosi pastirji.) 

Tisti Ψ &  ₼       in       ΣΡΠΟ 

sinova ⱭⱰ. Mat j'h je pa dojiva ω, sta pa zrasva u dva fantiča ⱭⱰ. ♂♂… use ᴖᴗᴪΨ₼♯  drevo = krona 
+ koren 

in tisti     ♂♆♈♊♋♌♍     ✝†☮☭☥☉  ♟..(sel, kmet) 

so se v časov 3500 leti in Argonavtov, ki do nas niso prispeli, imeli bosance, bose potnike, 
ki so hodili »per pedes«    po tisti poti «.... mimo.   Škrjanca na svoji lojtri nad Kokam, 
[poznejša grobla],   kjer se je leva pot spustila navzdol do potoka Lepa in se skozi gozd 
usmerila naravnost na     »Ponvico« na obzorju..» in od tam ali v »korito je čoln« na Dravi 
poznejšim   na levo proti Mačam na desni pa proti Mošenicam, poznejšim Waseh ob Dravi.  
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Takrat, ko je bila ta Dežela še polna tisovine, so se postavili tisti konjeniki na kosmatih 
konjih, z loki narejenih z tisovine, Loke so pa še bile gozdovi, Koke še kure in deve še ne 
curbe za denar,ki jo je desc obdelal s križa in mu je rodila nato dva sinova dvojčka, ta 
prvi je bil Qurin (kurbin sin), ta drugi pa ljubljenec dev (ni pa bil »derviš« to je ratal 
šele potem. ko je postal ded).  

Od Koka navzgor je pa peljala ob ivici (robu) druga pot v Drago, ki je šla skozi sedlo med 
Kamnom navzdol k Begunjščici, kjer so pekleniščki (ovčji pastirji), gnali svojo čredo do 
Medvodij in od tam proti planinam na Begunjščici, 

Od so imena Copaunec, Coren, Yamnec, pa tudi sid, camen, volc in folc, pa poznejši folcanje 
na križu, križ je pa rabil crst v wodi, Žuti = Šuti = ne murksni nič (murn, čriček na lojtri 
na Megradu, škrjanc (ki kolje prasce in jih soli v škafu (kaka na veji = sir-je), ščinkovec 
(tisti ki ščije na veji), ki ima svoj kozlovsko zaviti rog ,     

Klima pred 3500 do 2500 let. 

 

-500 do -200 

Prihod Noricov 

 

 

Krajini Creina od časov Qiurina  = grških časov  

     Carniole = rimski časi 

 

 

Koliko »metamorfoz« je potrebnih, da pridemo od klinca =  

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔.... , in pa še ne vemo je to »palica« ali »bodež« = trn. 

Jezusova »trnova krona«,   pa do »jezuščka« v »Gozdarjevem«  »četvercu«! 

?      kluka za privez, ali rinček za uho ljubljene = Lepe 

Ali prekop od Vrha Pola pod Jamarskim vrhom pa do Korena in Lepe, ali od prejšnje Drage v stari Koren pri .... 

 

Pa kdaj preseliti Korenjaka na novo »gaso« vrhu starega vrha nad Bregom (brjem), pa ga narediti za Žutega 
(rumenega, svetlega, svetilnik na kamnu, ki ima luč = svečo, srečo, pa tudi pijačo in jedačo, kjer lahko prespijo 
potniki Turisti. Potniki na turah, ture so pa visoke pa nizke, nato pa še Karavanke s svojimi Rožiči.  Prejšnji bajtarji 
na »Zakopauneku« s svojim močilom  se preselijo k Korenjaku okoli l. -500 pnš. Ko se pojavi pot s sedla na 
Kamnu in navzdol do gase rob na Korenjaku. 
 

 

-200 do -50 

 

Klima od 2500 do 2000 let nazaj. 

 

-50 do   - 400 

Rimljani   Iulius Caesar 

 

 

Zgoraj Kostanj, laštra ♠♣♥♦ 

 

Goveja Gmajna + pot 

Zid , Vinogradi na An Gora 

Spodaj  pot  Blatnica, polja   + travniki Kosa + srp + grable     

Selitve narodov       Odhod Ajdov v Primorje    
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800 Karel Veliki 

1000      Brixenskih in Freisinških škofov 

 

 

500 -200........nado  

200 .0 

 

 -2500     Lepa L    teče pod Korenom v              Draga ❣v desno ┘ pod Dobrčo             Dobruša  desna ┐ 

                                                                   ◬ Grobla ¥                                                                                                 

                                                                   ◬ Grobla       ⅂⅃⅄ 

 

Mežnar je kralj = 6  na drugi strani     prej pašnik, nato polje, Kralou pole     kral je pa korošec = Janc,  ki ima 

svoj ovčji trn  in       in je far = gostilna = 1   pa ne ker je VI.  Gostilno pa ima Božič I. In v to gostilno vodi 

stara pot z Grobelc in nato v Krpin  =  Krpan = ki ima zakrpane čevlje s cveki, ki mu jih je zakrpal  Rožič. 

kolje svinje = klavec. 1320.    

Prejšnji žebouc postane mlinar – žagar na mlinščici 3 

   2 

  1 

 

   74  42   

 

C 
73 23 Koren                                                                                      Gostilna               zadaj Gašparin 

74 24 Zhut/Zhut spodnji*                                                                 Žut, Čut,  Šuti = Mirko   Froelich, Veselko 

86 25 Korenjek                                                                             i B 

87 26 Shtefanzhik                                              Dolar Mensija  ii D 

88 27 Zhutova kajsha*                                                                 i L          na nasprotni strani   =    

prejšnji ograd za drobnico 

89 28 Jurzhik                                                      Erzar Jože         ii L        Ersatz     nadomestek   Rezar 

91 29 Jurjouz                                                                                ii D    

92 30 Jshtin                                                       Justin Mihael,    iii L  na nasprotni strani poti   prejšnj  

ograd za ovce, je Nemanič Janez, Jurij, Marko 

93 31 Bohinz                                                    Jakše Jaka           iv D   rudar, škrat,    

94 32 Streuz                                                                                  v D   križ poti  zgoraj     jakouc   

rudar, škrat 

95 33 Terban*                                                 Vrban  Vrh          v L     Krpinar, šuštar vii   Kuhna,        

Riter, banovc, jahač, mladi 

96 34 Zotel                                                                                      v D    Satel sedlo   stari tovornik 

97 35 Zhut/Zhut sgorni*                                                             vi D    Žut, Šut, dolinar, strevc, pesjak, 

zadnji v Perlu, ko še ni zoran z drevesom, ko 

Draga še teče v Mlako, ...... 

98a 36 Bogatin 

102 39 Janzhou France/Kolek 

103 40 Masouz/Masovz sgorni* 

104 41 Shlosar 

105 42 Pogorelzhik 

106 10 Savogouz 

109 67 Kovazh 
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Korenjak je bil tisti, pri katerem se je začela pot v Krpin i na to na Vrh   (na Kališču), ki je prišel iz Krpina, bil 
je torej    Martin Krpan z vrha sv. Trojice (Sv. Petra na Gori) 

Žut je bil carinik na tej poti v Krpin --- na Koroško na nasprotni strani poti  

Torej I, = gostilničar, ki je imel hlapca korenjaka v lastni izbi, da je delal red in je imel poselsko skrinjo, v njej 
pa sabljo, saj ja bil Bohinc, ki je imel svojega deda še vedno na Kajži v Krpinu in nad njim svoj vrh Vorh na 
vrhu svojega nekdanjega vetrnika, nekdanji »kuhni« kjer so »pekli volka«, ga peklili na ognju za dodatno 
segrevanje in nato delali Volče = kovano železo, primerno za prodajo (na bljižnih Klučah [pod 1000 let starej-
šim Velikim Kurcem] pod Sv. Klementom. 

    torej -V. 

ii D je bil Štefan (ček), je nekdanji  Štefan, ki jima je obema ušel kot Jezušček k cerkvi Sv. Urha (Vrha na An 
Gora), torej lovec - Gorjak. 

ii L  Jur je tisti, ki prinese pomlad, ki se jo vidi na Jelovici, kjer začne zeleneti bukev.   oglar 

iii L   Jshtin,  Justin = prejšnji ograd za ovce     sodnik     šinkovec, ki je slanino, Nemanič Janez, 
Jurij, Marko  

iii D   Bohinz  Jakše, Jaka  rudar, škrat,   moćni 

iv L   Terban*, Vrban, Vrh, Krpinar, šuštar vii   Kuhna, Riter, banovc, jahač,  mladi 

iv D   Zotel,     »cotel« = kotel    Satel sedlo   stari tovornik 

v D   Streuz   pastir, ki trosi sol in ma na koncu volčjaka, ki grize ovce in je lovec = strelec 

vi D  Zhut/Zhut sgorni*   Žut, Šut, dolinar, strevc, pesjak, zadnji v Prtu, ko še ni zoran z drevesom, ko 
Draga še teče v Mlako     repnik      strevc     torej lovec    pa ne na sv. Petru ampak v gasi. 

 

Zgoraj Kostanj, laštra ♠♣♥♦ 

 

Vsi tja do Strevca so bili kmetje od I do V  

 

Oreh (drevo) in Vrh    v Krpinu, vrh Krpina = kuhinja, krpin je nato vii šuštar. 

 

Ja, če nebi že nekoč prišli Antisonti, tisti iz okolice Tolmina in Sv. Lucije, ki bi imeli svojega Belina in njegovega 
prvega sina Luca, s svojo lučjo s svojimi lužami in mlakami, pa svojo Dobrčo, pa s svojim triglavim Bohincem 
na zahodu, kamor hodi sonce spat, ljudje pa sanjat. 

Ja, če nebi bilo tistega gradišča na Vodicah (vodice = vajeti, kite, princese, prinčipese),  

◬ Gradišče nad Vodicami: 14°11'0.59"V/ 46°17'43.54"S/1112 m,  

spodaj pa Dolina, ki jo je potrebno naseliti, tisti m'ž'k pa stoji na svojem razgledišču in vidi vse tja to modrega 
neba, cel glavnik z vsemi glavami, mi bomo pa sedaj poiskali vse od Triglava Bohinca Triglava pa vse do 
Snežnika 1770 m oddaljenega 84 km. 

No in gradišče iz 8. stoletja se vidi na levi roki štiri doline: Koroška Sava ZALA = zla, hudobna, LEPA pod 
Jamarskem vrhom, zadaj pa DRAGA in nato DOBRA vse doline z Lipenskega = Lipniška dolina = Leibzig s 
svojimi velikimi ušesi, ki ima tamkajšnji knez velika ušesa, da vse čuje in vidi. Je torej čut, žut, rdeč, maček, ris, 
(danes pa dela teleobjektive Zeiss, ki jih vgrajujejo Japonci v svoje video kamere, ki posnamejo vse kar vidijo 
in slišijo s svojimi senzorji). Nekdanji Murava (morava = pusta trava pod    Zhut/    Čut   ŽUT = žolti    

Nekdanji Galec = Gale na Mengradu, Avstrijec rdeče/beli/rdeči orel ♥     carinik,   ki gleda dol s svojega koša 
nad Mengradom na Groblo, je krvavo rdeč, je tam že v obdobju -1500 do -8. stol. pnš. in ima nadzor čez  

{↾∫◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔}. 

Ravno tako pa tudi tisti na  Gradišču naVodicah, ki vse vidi, ne pa nič sliši, ker je preveč oddaljen in nima roga, 
rožiča.  Vsaka vas pod Stolom ima svojega Čuta, ta je tisti, ki je v troje prepeva; Friderich (mirni), Froelich (radostni, 
veseli) in Bogu vdani (žebličar = cvek  = čvek ob pitju vina, Tinček, ki potniku popravi sandale in je (Schumacher) 
= čevlar in korošec, pa klavec prašičev, pa dretar {ta tretji za menso, ki ponuja koštruna tistemu, ki je na vrhu (urhu) 
mize ob koritniku, ki je II na menzi, desni od Žebreta, obrnjen k Stolu in ponuja medico z desno roko Gospodarju 
= I = Žebretu, ki žebra zahvalne daritve in moli roke k nebu, kjer na Stolu sedi Belin.  
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180630 

L. 600 pnš. se pa privežejo na železne rinčke pod mostom San Quirino judje, ki pijejo pir, pijačo narejeno iz pire, 
ki ji dodajajo kvas (k wasi), ki naredi človeka takega, da čveka vse kar mu pade na pamet (= nespamet = norost), 
Pridejo s svojimi čolni = šolni = sandalami, ki jih poganjajo veslači z vesli  (wesseli) in se privežejo na »ponte 
Solcan« prehod na colcan, kol ob solni poti, ki vodi v ANDREJ = ene obrat sonca za eno leto  na zimski solstitucij, 
kjer postavijo na Solni reki = Soči kjer se soči sok medjeda = medica in naredijo košaro v Sočo iz katere nato zraste 
pečka = mostišče = Most Quirino = Luka, kjer jedo luk = čebulo  in česen = sanje San-Quirina,   poznejši most 
DEZELA JSD-SLIKE\pyrgii!!!!.jpg most na Bači = (bača je s sroubrat-om povezana butara v katero je zataknjena 
sekira). Ta mostje povezuje naselbino San Lucija (svečnik) z pokopališčem = Žalami na južni strani te naselbine. 

Ta SAN DANIJEL, ki je jedel koštruna pa imel svoje pokopališče = Žale in svojo korbo v koritu Soče (kosmato 
pečko) po kateri so brodili goli Bošnjaki, pa naj so bili peš ali na konjih, so tod imeli pravico biti sežgani na grmadi, 
njih pepel ¥ so pa potem postavili pod plato na Žalah (Sale = sveti)  Luka na južni strani mostišča na Bači = Sale 
Modrec = Belin    Canin = pesjak, ki grize ovce v zadnje noge = Volčak iz Volč, ki ima svoj »Santuario« pod Sočo, 
ki ima tam svoj koš = »Krotica« je žaba, ki skače kot »hrvat« s svojo šlingo = s lasom = Gepid (hodi peš), ima lok 
s strelami iz trsa, .....Krotica je ptica na košu, kjer čepi Šinkovec - Z Dravko z Drave na Koroškem in je Valentin 
izvoljen od boga = štrafan od boga = speglan, pa polikan s pegleznom = Bűgeleisen  = poravnan z ognjem, da je 
bil raven = vodoraven = lulek božji, ki štrli proti sončnemu vzhodu in je sin od Schumacherja = Starega Božiča, ki 
je ostal v svoji stari bajti brez 1/6 zemlje = Kočar = tisti zgoraj na Mengradu, ki je imel svoj koš in bil šinkovec, ki 
je šival šinkelne = skodle ⇂ ≃ skodele ↼ zgorej na sedlu ☧ med Stolom ☥ in Vrtačo ☤. 

Šival šinkelne = podplate = kose, kože in jih vezal z dreto (sukano trto), bil torej ☤. Ta je torej čvekal = cvekal = 
zabijal cveke v podplate, zavijal na konec podplatov kot podkvice (pa šele potem, ko je delal gojzerje = za 
gošarje na Zgoši, ki so skupaj z Begunci vlačili svojo Babo dol k Jožeuco = Avseneku). 

Pravico pokopa v »Ta SAN DANIJEL« so pa imeli samo tisti, ki so bili »San Valentini«, ki so imeli potem po 9 
mesecih svoj god »San Martina«, pa so imeli svojo »Martinovo gos«, pa svojo košto p'r Županu = Mirkotu Žvanu, 
pa p'r njem svoj kot ob mizi, kjer so bili gosti = dobri gajsti, pa ne pijanci. Te so potem čez »Globoko« prenesli k 
»Ta SAN DANIJEL«, jih tam sežgali in zakopali za vedno pod plato, kjer so potem imeli svoj mir na mirniku = 
»britofu« = Friedhofu = nekdanjih Žalah. Moja adresa je pa:  Radovljica, Žale 2b in imam goričko s svojim kam-
nom starim 1200 let, ki ima not lukno za babco, na kater so Mirkoti klepali kose na kmečkem uporu l. 1511. Moj 
Martin je pa Martin Erklavc   (klavec, ki ima svoj škof = bišof = kad (ija) = sudac, ki ima dva ročaja (skozi te se 
potegne pastirsko palico), ki je bil dekan u Begnah, preseljen v Novo nesto kot človek z višnjeplavim pasom in 
višnjevoplavo kapco. Jaz sem bil pa njegov Valentin, njegov »hin«, njegova kosa = lasje spleteni v kito, njegov 
krmar na vetrni roži na 12 ur pa tisti, ki naj bi ga pripeljal do Sargaškega morja, od koder vodi pot navzgor k bogu 
ali navzdol k satanu (satenu = polikani, polirani tkanini), za vse je potreben ogenj, ignis (in gnus), ali grable in 
groble, oreh ali areh, vorh ali vrb, kupnina je pa »an gnus« = Genuss = Žuti = Zlati cekin, .......pa Korenjak s sablo, 
ki je »an lir«, »an pir« pa »an vin«, ki ima svojo loko, mlako, pa lok narjen iz svetega drevesa na tri vrhove tise, ki 
ima svojih 5 vrhov kot ena leva dlan, na njej pa IIII doline, kjer tečejo ZALA, LEPA, DRAGA in DOBRA. Pa 
junca, ki vse te stvari zvari in celo »deželo« ↟, ki ima svoja žela ↥, ki jo vahtajo, ta je pa Krajina Craina, Creina, 
Kranjska, zgornja Kranjska = CC s svojo »Core Diplomatic« = »skorja razuma« v »bučelarstvu« = Janša (pa ne 
tisti Janez iz Grosupelj) ampak Anton iz Breznice. Ta je tisti m'ž'k s svojimi ↟, pa njegovi prijatelji: Hribarji, Blaž 
Kumerdej, Wessel, iz Zagoric, itd. 

 

 

180701 

 

Potem pa pride obdobje pred 2600 leti, ko se pojavijo mešetarji iz Sete Mare, vidijo tja do reke Pad (Po) pa tja do 
Istra (Donave). Podnebje se je že ohladilo, ljudi je pričelo zebsti. Stare kožarice na Zakopavniku, brez ogrevanja, z 
ognjem pred vrati so premrzle, slama populjena v šopih na ležiščih več ne zadošča. 

Trn ob Lepi, kjer imajo pozimi varovane ovce, ki se same pasejo po bregovih in mulijo travo in tako prežive zimo 
in zaloge hrane na Kopavniku, kjer rastejo korenje pesa, repa, kupus = zelje, ki rodijo tri letine (prvo ob ekvinokciju, 
druga ob (malem šmarnu) in zadnja na dan smrti (kose) = martinovo. Doba rodnosti od marta do martina (ko je ta 
hin = umorjen = umirjen = pokopan na mirniku, potem pa pustni čas (galec = golec = goli, brez trave) in Valen-tin 
= ko se v dolini »Val« »'n« »tine« {jaz pa[stir] = as = jed = košta} možiti = močiti, zamakati, jeuša {je 14.2.} =  
= oven (potem pa pride po 9 mesecih čas, ko je potrebno razdreti ofen = peč) = martin z gosjo, se torej   

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/pyrgii!!!!.jpg
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prične z Valentinom = Zdravko-tom, Tomaž je pa njegov prvi sin, ki prvi poje prve pridelke {25,7. 
Tomažnek goveji pastir               +⅓   tretinjek.  Ta je pa doma v Begnah na [95 33 Terban*   Vrban  Vrh   
Vorh] = oreh ali Arh na vrhu klanca. 

Na Vrhu klanca se pa prične potem tista pot, ki vodi iz sedla na Kamnu, navzdol k Korenjaku, 
imenovana Gasa. Gasa je pa ulica ali pa tudi zvita pot, po kateri potuje pijanec (ΣΡΠΟ   ) py-janes {ki 
pije sok jeuše} = Π Janc na nasprotni strani potoka Drage = Begunščice), ki se je nato pozneje naselil 
na pot iz [◬ Grobla] do sedla na Kamnu - ob »gasi« = gazi, pešpoti v času Vectorjev  <...>  <♢>  ♠♡♢♣  = 
potovanj, ko je nastala ta pot vlečenja, vlak, ...Ob tej poti je Korenjak (ki je imel svoj PI = bajto na Π, 
postavljeno na zid iz kamna, tako kot tisti z DEZELA JSD-SLIKE\Cop-bivalisce Zalisec.jpg, ki je 
nadomestila prejšnjo kožarico pod previsom pod Jamarskim vrhom, ki je bila Velika bajta za celo družino, od 
pravnuka do Dedija, krita s šinkelni, (šinkovec je bil pa tisti, ki jih je vahtal zadaj na Mengradu, ki je bil 
Korenjak s svojo sablo = sabacloud in imel nato na Zgoši gostilno Klemenčk, pod njo pa »zgošk znamne«, 
kjer so se cepile poti proti      Jamniku ♢  in  Skledarjevcu ♣. 

Soklič. Sokliči so zabakloa. Halkoš, Halkis je po grško ruda, t.j.Soklič, Sabaklovič, Halibi, od tod grško ime za 

železo, to so Žalibi, Žabi, Lastniki te oštarije so bili Žapi. Oče je povedal, da smo preko teh Bohinjcev Čopi žlahta 

z Žabi. Žalibi, Hripi v Stari Fužini, ki so Galibi, Hripi imajo pa rudišče na vrhu Rudnice. To se pravi, da so bili 

Hlipi tisti, ki so bili gor in to so Halibi. Karis, Halkis je Mala Azija je Miklavčič nešteto krat ponavljal. In je tudi 

meni rekel, a si si to zapomnil. To je silno važno za slovensko zgodovino. Prehod iz bronaste v železno dobo vije 

most med Veneti in Slovenci in je most med bronasto in železno dobo in Kalibi, Halkis, Žalibi, so nam dali imena 

za železo. Žalezo, Žalostna gora, Žale, vse to je od tam.   (Čop). 

Tisti Korenjaki, ki so bili vsi iz ene družine = familije, naseljeni v eni Koči, obajtani s koli (coli), s cokelnom 
iz kamna, z ognjiščem (phar) v sredi, z ofrom (darovanjem) bogovom (bohincem), s ognjem farjem, ki ga je 
daroval far (ignis), ki je skrbel za teploto in tepko (drevo, hruška), ki je dajala hrušovo wodo = pijačo žejnemu.  
{Sejen = segen = žegen {dušno hrano},....ali....žag-anje zob-ljenje ozobljenje = piljenje {zob s pilo} = Sag. 
Obajtani (omejeni, obkroženi) ali obrajtani (spoštovani). 
 
 
180702 
 

Tako je nekdanji škrat s »Škratovega gradu«, ki je imel svoj zid »obajtan« z ilovico = »Jelouco«, nekdanji 
jamar pod Jamarskim vrhom, nekdanji »rudar« = »Kobout«, kazal svežo bukovino nad »Koboutom« na 
»jurjevo« = 1. maj, in zakril [wukno treh zalih dev] v severni steni Kobovta, pa tudi po rudarskem revirju ♢  
»Kobovt«, ki ga nadzoruje »Šinkovec« nad Voščami, kjer rastejo v severni steni tise = jele, nekdanje 
»podjele«, »podloge« role, valji, koli, ki ga je nadziral Wallenberg, današnji »Pusti grad« nad Lipnico.  
Šinkovec je naše staro ime prenešeno še iz časov bronaste dobe še preden so prišli Veneti in je identičen 
tistemu iz Fintschgau, ki ima je »Fink« = »Šink« = svojo kračo (cra-sol = tudi krokar » cra car » sraka » 
(kričač) nasoljeno v škafu z dvema ročajema, v katerega so vtaknili palico, ki sta jo nosila dva korenjaka, na 
svojih dveh ramah. Finka je pa baba in njena péčka. 

 

Fink » Buchfink ♂ (Fringilla coelebs), https://de.wikipedia.org/wiki/Finken, naš šinkovec, je ptica pevka 
rimski Fringillidae, je Ščinkavci,    a tudi finka = kmetija (špansko), na     kos zemlje    poscan, majhen 
kos zemlje na katerem rastejo kostanji (na Sardiniji) z bajto (kočo), kjer se pasejo koze, ki dajejo mleko in sir. 
Tudi vagina = tehtnica = vaga = uvaga (pritožba).      Kaj vse je torej pel ta ščinkovec tja do 3500 let 
nazaj tam zgoraj na Mengradu, pa očitno tudi po celi Evropi! 

Naš Fink je pa pustil Ščinkovce a tudi Finžgarje, fogle in vogle, kote in kole, slamo in Vrbe in Jelše, Vošče in 
potoke, poti in pa svojo košaro na vrhu skale (skele = lestvice veljakov v družbi, vse tja do kraljev in caesarjev. 
Nekdanji vsi svobodni so bili razvrščeni po časti in novcih, v Bogatine in Debelake, Osle s svojimi sedli, pod 
katerimi so stali ministeriali, sedeli pa grofje in škofi, na tleh kot slama so pa bili tlačani, tisti potlačeni in 
zagrebljeni kot ☃= norci, ki so jih uporabljali specialisti (kovači), ki so kovali novce in medalje, ki so jih kot 
špekulantom pripenjali drugi špekulanti, ki so imeli svoje luknje in svoje poglede na svoj svet, poznali so pa tudi 
poglede z nasprotne strani, pa vse to uporabljali za lastno prominenco (pro – minen – co) uveljavljanje, 
povaljanje pod valjem = čepom = prilegom, torej valjanjem na slami s prostituti = za inštitute, ki so jih sami 
ustanovili. 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Cop-bivalisce%20Zalisec.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchfink
https://de.wikipedia.org/wiki/Finken
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Naš Fink, Finker, se pa pojavi takrat, ko se pojavijo grofi in škofi, ki se prilizujejo zgoraj navzgor in potiskajo 
navzdol kot biciklisti in lulajo po vseh do tedaj svobodnih, torej scanje po ložah tega teatra. Naš ščinkovec se 
postavi na obrobje dosedaj svetega področja, kjer so pošiljali srenjani čez PI = Π = svetlo, bogovom  
prepuščeno svobodo, kjer še vladajo stare pravice.      (in to do takrat, ko se srečajo cesar, Lambergar 
in Krpan iz sv. Trojice, pa se čez gore (s kočijo?) peljejo na Dunaj. Takrat ne stoji niti Novi Guttenberg, 
čez Luže so lahko samo jahali, kdo je pa potem nosil cesarja in kočijo??),    Katzenstein ni dvor Mačkov 
iz Dvorske vasi, Galci niso Golci = iz Zgoše, .....???.... ampak Šinkovec na Kobovtu (skali) pa vseeno 
stoji na pešpoti iz  Lipniške doline navzgor, pa predstavlja Π zda kje vin to, ki ga uporabljajo domačini 
kot krivolovci. 

 

 

a nrkev sv. Urha  (z vrha nad Goro)      Nasproti cerkve stoji grad Kacenštajn 
redkev     💔💘💨💰 
$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔 
Zlato, dvojčka Querz & Querin, Integer, Bivol, počeno srce, svečnik s 9 svečami, latvica s strupom, Kostanjeva 
ježica (moški) 

Počeno srce = cerkev, prebodeno srce in njegovega strelca, burja iz »ventoto«   in mošnja cekinov (cukinih sinov 
= kurbirjev = petelinov =      Kokalj Janez (Banci = ki vleče ves ban = {solem et ferrum}), Rus = rja od Fe3O4 
+ 6H2O, ki je ta proces nadzoroval.  

Počeno srce:Character,  💔. Codepoints, U+1F494. Description, A love heart, broken in two parts.  

 
Cerkev: ☐☑☒☓☖☗☚☛☜☝☞☟ 

☐⛪️🙏🚪👂 emoji quiz = hram božji, molitev gor k bogu, vrata božja, poslušanje, poslušnost. 

 

= cerkev ⛪️, prebodeno srce in njegovega strelca, burja iz ventoto  in mošnja cekinov (cukinih sinov 
= kurbirjev = petelinov =      Kokalj Janez (Banci = ki vleče ves ban = {solem et ferrum}), Rus = rja od 
Fe3O4 + 6H2O, ki je ta proces nadzoroval. Cerkev je božji hram 

Zdravko         ⚕⛪️ 

Pridiga:            🚪👂 

Muštace: A moustache is facial hair grown on the upper lip. Moustaches can be groomed by 

trimming and styling with a type of pomade called »moustache wax«.       Kolonjske vode, ki je 

lepa, vredna pa toliko kot »blažou žeg'n«. 

Monštrance;         🙏 

Character, 😫. Codepoints, U+1F62B. Description, An exhausted-looking face with an opened month: 
Tired Face  ❤️ 

 

 

Cobalt (element), Atom ...... (kobout = škrat) 

 

Četverec: 🦅🦆🦇🦈; Jastreb,    albatros,  Rus, resnica, Rja,        Kost hrana, Kostanj  

Character, 🦅. Codepoints, U+1F985.  An eagle, soaring through the sky: Orel, Jastreb,  

Character, 🦆. Codepoints, U+1F986.  A bird that enjoys spending its time o water Tags, bird, duck: 
Raca, gos.,  narediti raka levo  

Character, 🦇. Codepoints, U+1F987.  A black bat that enjoys the dark: but, vampire. Butanje, tolčenje, 
zunanji,  narediti raka desno. 

Character, 🦈. Codepoints, U+1F988.  A shark swimming in the ocean:  fish, shark. Riba, Morski pes,    
kostnak = žreti na klunu. 

Gozdarjev četverec = škrat jezušček & jastreb, gos(t), norec, kostnak 

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Kacen%C5%A1tajn
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posestnik Anton Bumež iz. Podvincev z gospodično Gerčko Lenart, sestro ptujskega 
veletrgovca gospoda. Lenarta 

 železničar Bumež Valentin, star. 32 let iz Starega Loga pri Pragorek« 

Bumež je milostni trotel, norc,  Valentin, sok, senca, muliti, mleti,   Lenart    

železničar Bumež Valentin. Stari log, Pragorek, pregòrke piče , .    

Peške bodo hitro kalile, posebno če jih pridno plevemo 

in okopavamo in če je treba, jim tudi prilivamo. Drugo 

pomlad jih že lahko presadimo v drevesnico. 

 

 

protož milá, bumež *) vrná, žádný zlý sok mezináma. Noci milá, pro's tak dlouhá, po mém milém jest má touha, 
že mi s ním nelze mluviti, komu se mám utšiti? 

 

Ej v Kristu obživení, bumež vždy Bohu živi. 1659. Ej všickni my Dýní v tomto shromáždní važmež milost takau. 

1561. 1615. Ej všickni spoluzpívejme a chválu ... 

Bumež je milostni trotel, norc,  Valentin, sok,  

 

Narediti rak, raka      raca        rak v toku, S,       rak rdeči v črevesu = gos(t)         

 

 

Martin gos, gost;  Valentin,    Tomaž,         mošt =                                              Blaž  

11.11                       14.02        25.07       taugenix        (t)augenix = nevid              3.02 

 

na do  

🚪25 
 

Cobalt (element), Atom     

 

Cobalt      Sobald     Kobut     Kobout 

Kraljevsko modra barva    mornarsko modra   

         
 Oracal 631 - King Blue   █        

 

Hemoroidi barva vijoličasta 

purple pile of power of Cobalt(II)-chloride-hexahydrate 

Kobaltov klorid  hexahydrate  CoCl2 X 6H2O     rožnate ali rdeče 

isto tudi rak na črevesu     🧠   red   
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180704 

 

Mc Laout    Census Ancestery,  

M'kvauž pod Kozjakam, kma škofovsko kapo  

 

Koliko »metamorfoz« je potrebnih, da pridemo od klinca =  

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑👌💔🕎🥣🦔.... , in pa še ne vemo. ali  je to »palica« ali »bodež« = 
trn.  Ali   Jezusova »trnova krona«,   pa do »jezuščka«  v »Gozdarjevem«  »četvercu«! 

?      kluka za privez....ali rinček za uho ljubljene = Lepe 

Ali prekop od Vrha Pola pod Jamarskim vrhom pa do Korena in Lepe, ali od prejšnje Drage v stari Koren pri .... 

 

 

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔 

 

 

Maček & Oblak =  prvi v Dvorski vasi, drugi na Kupljeniku = Ψ & ₼    in   ΣΡΠΟ = skupaj pij in jej za isto 
menzo. 

& Koš na Mengradu na Skal,    pa Drago                                             v Begnah 

& Vreča na Vrečah                     pa An drej                                           v Mošnah 

& Wukna »s tremi salimi devicam« na Kobouto                                 v Lipnici 

& M'kvauž s »M'kvaužovo kapo« in Skavalico  + bližnja Lukna     v Breznici 

& Jekoš (kmetija), ' zidar                                                                         na Selu pri Bledu 

Itd., itd , 

 

Vsi z kozlovskim – ovnovim rogom = malim rogom, ki daje glasove, tiče, piske, piške (piščance), laute 
(Lautarski vrh na Križni gori in drugi v sv. Mohorju, .... vsi z lipami ali kostanji 

 

Na Dolenjskem pa Višna gora s svojimi kozlovskimi sodbami,  

Na Škotskem Mc Louth = daj glas = Highlands = Visoka Gorenjska, .............. 

 

♟ = tekač = laufar    »lari fari« s svojimi podplati, ki rabijo šuštarja, ta je pa »sedmi« 
v povestici o »SETE MARE« ob Devinu in Timavu. Za njim je pa »Schneider« = krojač, »osmi« v 
povestici 3 2 1 pa Primus – Brs – Oblak 

povestici 4 3 2 1 pa ? 

Koliko »metamorfoz« je potrebnih, da pridemo od klinca =  

↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔.... , in pa še ne vemo je to »palica« ali »bodež« = trn. 

Jezusova »trnova krona«,   pa do »jezuščka«  v »Gozdarjevem«  »četvercu«! 

?      kluka za privez....ali rinček za uho ljubljene = Lepe 
Ali prekop od Vrha Pola pod Jamarskim vrhom pa do Korena in Lepe, ali od prejšnje Drage v stari Koren pri .... 

Tisti Ψ &  ₼       in       ΣΡΠΟ 

sinova ⱭⱰ. Mat j'h je pa dojiva ω, sta pa zrasva u dva fantiča ⱭⱰ. ♂♂… use ᴖᴗᴪΨ₼♯  drevo 
= krona + koren 

in tisti     ♂♆♈♊♋♌♍     ✝†☮☭☥☉  ♟ 
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povestici 5 4 3 2 1 pa ? 

povestici 6 5 4 3 2 1 pa Mežnar  

povestici 7 6 5 4 3 2 1  Šuštar, ki kuje cveke in jih zabija v podplate 

povestici 8 7 6 5 4 3 2 1  Žnidar s svojo iglo 

povestici 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Jager, strevc 

potem je pa povestice konec X in pride tlaka = tlak = pritisk = Pres = Presse = tisk & Gutten-
berg pa njegova tiskarska, plata [plošča] pa »špegu« = prvi odtisek... na koncu pa pride »Fake 
news« = LAŽ = Fakel = bakla s katero prihajajo Bohinci z Raven k polnočnici v Bistrico. 

 

Naš Drago Finžgar (žvižgač s krepelcem = palco na nej pa bat (o) in pije med, pa liže čebelji vosek in 
popkovino (obnožno)    xxxx yyyy zzzz.      MED · CVETNI PRAH · MATIČNI MLEČEK = Kralov 
med. 

 

»Fink« = »Šink« = svojo kračo (cra-sol = tudi sonce), ki moj VW iz Westfallije reče »Kelbasa«, za njega 
Klešmanova pot = Kőlnischwasser, ki je dobra za jest, drugače pa blažev žegen nasproti »svinjski krači« = 
pršutu = »pri Žutu«, ki je jager  ♐ na Gori ali Gorjak na »Sv. Petru«, ki je  njegova hči Milka pa zvoni 
vsem, ki jo slišijo in od teh pobira »bero« [njeno zvonenje proti toči (tolči) je pa »blažov žegan« za »točo«, 
ki vse »potolče« in se ne ozira na »letino« oz. njeno zvonenje. 

Milka je pa iz vrste »zalih devic« = [Barbara & Katarina (Sava) = Zala & M'kvauž] in [4., 5., 6.12] in  

[Lepa & Draga & Dobra]                                                                  Nikola Tesla  

 

Koši, luknje, wukne,    cvergelci = majhni ljudje, rudarji,    farji kresi in cresi, vera in umetnost in umnost, integra-
cija in desintegracija, potenciali in integrali, invencije in ponavljanje, laži in resnica, metamorfoza in entropija. 

 

 

Tisti Šinkovec, ki je žvižgal na dva prsta  👌  = 2 parkla na desni sprednji nogi, ki je imel svoj »Škratov grad« in 
čez v's Kopane z »terra preta« pa z ogljem in vsem sranjem in scanjem, je pa okoli leta -500 pnš. skopal canal od 
vrha Orha Kralouga pola, {okoli 100 leti pozneje, ko je Quirin (Venet) privezal svoj štrik na most pod današnjim 
Kanalom na Sočo in pri Lipi (Tiglio = kaveljc) most Π    ♊ na Nadižo. Ta je kot rudar s kopco ▼ prekopal kanal 
od Vrha navzdol do Lepe (Lipe), voda sama je pa nato hitro razdrla strugo na naravno širino, globino in naredila 
primerno kačo ≈. Stara struga iz Vrha Kralovega pola se je pa tekom stoletij popolnoma izravnala.  

Tako je nastal temelj nadaljnjevanje selišča na vrhu klanca iz nekdanje Lepe, sedanje Begunkščice. Z Groble 
navzdol v Begunjščico in od tam navzgor v Lepo, so pa ob poti postavili Veliko kočo, na nasprotni strani so pa 
postavili ovčji trn in pašnik. Na polje med Lepo in Korenom so pa postavili polja, kjer so sejali piro.  

Velika koča je pa bila zgrajena po navadah takratnih graditeljev in je bila narejena po principu: 

 

 

 

 

 

 

Vsi v eni koči in trnu – tamarju s hrano za živino  Tamar = ta mare = briga za živino = skrb. 

Družina od Deda do pravnuka.      SETE MARE 

 

Potem pa pridejo NORCI   NORIKI   Severnjaki, izza Istra, Donave! S svojim sexom, šestico, mesarjem, 
tehtnico in pravokotnikom, pa 3+4+5 + T.  

  △         BOG – BABA – 2 BRATA 

  ▽ 

△△       BOH  BABA  Veliki\Mali BRAT 
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180705 

 

Senica, Pogačar, Kosel, Papler,       električarji 

Senica = Sinica =    modra Blaumeise, rjavoglava Braunkopfmeise, rumenoglava Gelbkopfmeise, velika 
Kohlmeise, vrbja Sumpfmeise, zlatočopasta Goldschopfmeise, žalobna Trauermeise); brkata ~a die Bartmeise;  

 

Sinica = Oglar, Oblak, Mlinar {Vrba, Korošec, ovčar ♈, }          Brko = Bart = Čop  {Schopf},   desno od Vrha, 
Bavant, Pauer = Bauer iz Kelmorajna 

 

 

Šinkovec, ki je žvižgal na dva prsta  👌  Ta je kot rudar s kopco ▼ prekopal kanal od Vrha navzdol do Lepe (Lipe),       
Sodnik = Richter   Sodja   bil Brs   {Vrba, Papler, govedar ♉, } levo od Vrha, kraljičina s kitami iz Kelmorajna 

 

Kos, (part), delež,  ki je prijel volka s kleščami, primež, Primož, primež, prvi od fužinarji, Žebru * ¥ modri zrak, 
Vodni Kos = Amsel; modri ~ (puščavec) die Blaudrossel; povodni ~ die Wasseramsel (navadni Gemeine, Pallasov 
Pallas-Amsel, sivi Graue) POVODNI KOS ( Cinclus cinclus)       tisti, ki se nato preseli v palačo = grad = Schloß     
klučar, klučavničar, Vahtar, Merkel, Mertel,   in bankir, ekonomist, trgovec   je XV     je (žre) kost, je Jekoš, je 
kostanj,     I na ∆↟‡5 ♁⛹ {vratar} 🐉🐦{👃 [vohlja] brke pod nosom = muštace & brada = Bart}   
🔬🕕🚽🤩🥉🥩       Maček, Bogatin, Debelak,    Wessel, župan, kolajnar {daje kolajne}, sekretar na 
ministerstvu..... Bavant, Pauer = Bauer ♖ iz Kelmorajna, je najvišji in ima nojeva peresa. 

 

Tomaž in Ovčar v Zagoricah sta IV in imate skupne stoge = kope, Tamar, Ograd, Trn, Hišce, na Jaršah in nimata 
vode pri kapelici, ker jo dobivata iz Betina pri Hišcah {kožarcah}na Jaršah in od kapele na zgornjem koncu vasi. 
Sta 2/3 in 1/3 deleža od 1/1 Čebra.  

Tomaž je ♉ ima pa junca in konja, in kosi travo za govedo in konje dela stoge (kope) za hrano živali pozimi. 

Ovčar je ♈ima pa mrkača, ki ima stog (kozolec), za lipove vejnike, ki jih pozimi žrejo predvsem koze. 

Ima kapelo   je far, je medicus = zdravilec = Valentin = Bavant = škof = 🚣=Wessel 😹 Cat Face With Tears of 
Joy = Vyctory 

 

Ima kapelo   je far, je medicus = zdravilec = Valentin = Bavant  

 

 

Žebru = Čeber = škaf = Bischof = lesena posoda = najbolj daleč od vode = najbližji bogu = kapeli     Zagorice je 
zmaj pri sv. Martinu na Bledu, je zadnji od prvih petih kolonistov = mezinec {meza je pa hrana, torej brez vode in 
hrane}, ki ima svoje znamenje Križ na Jaršah = konec prvotne kolonizacije.   Je na skrajni desni je V {pa še ne 6}. 

 

Ima kapelo   je far, je medicus = zdravilec = Valentin = Bavant  

Princ♕ v Kelmorajnu ima fazanova peresa  = far  duhornik Ψ {krona} ♕, pa ne Kralj ♔ ₼ {korl, karel, korel, 

koren} 

Princesa ima kite, ki zahtevajo krmarja  in »curakarja« {ki ima samo curo in cvoule, ne pa material} pa ima 
sračje gnezdo = koš = krokarjeva peresa ni      Pa križ pa jebenti boga, curakarja  kot Koroščev Janez ♂, ki kolje 
prasce in dela klobase, pa je dvornik 🚪= 2 grunta in dela to za svojo zabavo, pa ne potrebo. 

♈♊♋♌♍     ✝†☮☭☥☉  ♟ 

 

Kazan    Kureš    Tatar    rokoborba    Hrvati    metanje čez hrbet =   Preval 

Kazan = Kazan so ustanovili v 10. stoletju in je kmalu postal glavno mesto močnega tatarskega kanata. 

Kazakhstan      Astana · Almaty              Turkestan 

Tatarstan · Volga Tatars   

https://en.wikipedia.org/wiki/Astana
https://en.wikipedia.org/wiki/Almaty
https://en.wikipedia.org/wiki/Tatarstan
https://en.wikipedia.org/wiki/Volga_Tatars
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kazan kureš = premet preko hrbta    pred 4000 leti 

Tatar z lasmi spletenimi v kito 

Tam dobi laso ♌ {kravata} s katerim veže noge in roge. 

Tatar v blatu Volge, ki se valja po blatu in dvobojuje s premetavanjem = Kurash 

Tam dobi puščice iz trsja in bronasto konico ↟, ki s koščenim fleksibilnim lokom ♐ in dosežejo domete do 800 m. 

Tatar (s kito in konjem) = (Taras Bulba) na Poljskem in Bolgar na prehodu v Balkan (pogorje) z bičem (nagajka) 
v stepi severno od Črnega morja. 

Hrvat na Poljskem in Bolgar ob Kanalu ob Soči v -5. stol.pnš. 

 

Pri nas pa Kurež Edi, Kurc, Pečikurc na Velikem Quertu in južni veter, ki napihuje železarske peči. (na Prevalu 
pod Batranco.   Ni pa veter, ki bi ruval (rval) Koroščeve smrekce, ki jih je poraziral veter s Stola. 

 

 

180706 

 

 Sašo {Aleksander Veliki} Gašperin 

Kazan  (kotel)  Kašca     

Potočnik I Kašar  Kašca [žleb & šalca 🥣 {woda}, gostilničar = dober gast = geist od šlive {silve = goše} = šnaps 
= pečenje - kuhanje češpel 🖇⚗ in mesar, ki kolje prašiče in dela klobase = Korošec. 

krokar » cra car » srakar » sraka » kričač   

Kašca [žleb & šalca 🥣 {mleka} 24.03. Querc = marc = sirar = hleb sira = kotaljenje + 9 mesescev = 
rodine = Rožič 24.12      na Kupljenku    pa Štefan v Begnah. 

     Korenjak (nad Potočnikom = Hlapec = brat od Potočnika = 2. sin. ki ima svoj Querc = Kurash kot Kosez = bojnik 
koroškega kneza = Herrmann in ima svojo sabljo še iz časov Ilirov na rimskem Quirinalu = z gričev = Quirinale = 
sedem juncev = Colle Quirinale, Bull.      ♆.        

Kazan    Kureš    Tatar    rokoborba    Hrvati    metanje čez hrbet    Preval  na Možeh v Zelenici (Selenitzasattel), 
kot begunci pred Karlom Velikim, ki se nočejo premetati iz stare vere v novo krščansko. 

 

Knez Kocel = Kozel = Kucel (vrh) = Kurash          premet stare vere v krščanstvo     Karel Veliki  l. ~800. je torej 
Colle Quirinale, Bull 

Je v Begunjah »I« in na ∆↟‡5 ♁⛹ {vratar} 🐉🐦{👃 [vohlja] brke pod nosom = muštace & brada = Bart}   
🔬🕕🚽🤩🥉🥩     ᴖᴗΨ₼♯  ni pa Bauer ♖ iz Kelmorajna  ima svojega Andrejca nad sabo Korenjaka, 
ki ima svoj trn {ograd} na zahodni strani poti na Kal (poznejši Kocjanarski turn na skal = orh, Urh, vrh 
lepe in drage Begunke, ki so ji potem dodali grad in cerkev, Ta Andrejc je Korenjak in nato tudi Kristl, 
je Žut, je dvornik, dvor se razcepi na Gostilno in na Kovačijo » šloserijo »       je torej Kos je žvižgač pa trobentar 
na poznejši poštni kočiji, 

Je najvišji, dokler mu ne postavijo pred nos tistega Kocijana, Bavanta, Pauer = Bauer ♖ iz Kelmorajna, je najvišji 
in ima nojeva peresa. 

 

 

Na drugi strani Groble, se pa takrat pojavi novo železarsko središče, ko se pojavijo Begunci iz Kocljeve države, 

ki so Herrmanni in imajo svojo družbeno ureditev, ki se vleče od Mošenj navzgor in so jo uporabljali tisti, ki so 

se posluževali Luž in prehodov v poznejšo Šentansko dolino.  
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Žalne, žale = Saelige Frauen = rojenice =  

Na področju severno od Tur so solne žene, na Koroškem so sojenice in pripevajo žalostne pesmice, take kot so 
megle po koroških jezerih, pri nas so pa rojenice.  V gornji Savski dolile so Pehta 

Bakbathes      Bogate, bahate 

Na Jaršah pa pri moji mami so pa Rusova Berta, Oblakova Lojza in Marjeta Jensterle  =  Luštrek   {lust = pohota}     

      prva je trgovka, druga je majerca, tretja je pa babica, vse so pa potovke.  

Nekoč so bile to Barbara, Berta in Marjeta     od noči 4.12. do noči 6.12., potem je pa zjutraj ob 6.00 nastopil sv. 
M'kvauž s svojimi parkelni.  Vsi ti Gosti = Geisti, dobri duhovi so prihajali s Koroške čez Klek tako kot čarovnice = 
čarne žene      črne,    tam od Brega na Dravi, Frög       Žabja vas, Žabnica, Rožek Rosseg 

Kelti, Celti 

 

Die Kelten | Feste & Rituale http://www.diekelten.at/feste-rituale.htm 
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Am einen Ende („Sonnenaufgang”) war der Platz der Geburt des Lichtes, des Lebens und des Wissens. Seine 
Leitfarbe war Weiß. Und als die keltische Frauentrinität in der Antike als Drei Bethen (= Ewige) angesprochen 
(angebetet!) und differenziert benannt wurde, war hier der Platz der Wilbeth, der Weißen und der Weisen. Sie 
verkörperte das Licht, die Weisheit und das Schicksal, das sie spann und daher auch voraussagen konnte. (Vgl. 
das Symbol Sonnen-Rad und Spinn-Rad einerseits und „spinnen” in seiner Doppeldeutigkeit andererseits!) 

Das göttliche Zentrum, den Zenit und Höhepunkt des ewigen Zyklus des Lebens bildete der Aspekt der 
Fruchtbarkeit, dargestellt mit der Farbe Rot. (Rot wie Blut, rot wie der Apfel des ewigen Lebens.) Es war zuletzt 
der Platz der keltischen Ambeth, und ihr zugeordnete Symbole waren die (spiralenartig dargestellte) Schlange 
des ewigen Lebens, die schon die Ur-Muttergöttin begleitet hatte, und der Kessel der Fülle und der 
Wiedergeburt, der auch als Schüssel oder Kelch dargestellt sein konnte. 

Die Kelten | Mythos & Religion http://www.diekelten.at/mythos-religion.htm 

------------------------------------ 

 

Auf der anderen Seite („Sonnenuntergang”) war schließlich der Platz für den Aspekt der Ruhe, des Heilens und 
der Geborgenheit, an dem Mutter Erde ihren dunklen, bergenden Schoß auftat. Es war der Platz der keltischen 
Beschützerin und Heilerin Borbeth, die garantierte, dass der Tod nur eine vorübergehende Angelegenheit war, 
und nach einem erholsamen und lustvollen Aufenthalt in der keltischen „Anderswelt” am entgegengesetzten 
Ende die neuerliche irdische Geburt winkte und ein neuer Kreislauf begann. Die Leitfarbe an dieser Stelle war 
Schwarz – wie die der Ruhe und Entspannung dienende Nacht. Und ihr Symbol war der Berg (später der Bergfried 
oder Turm). 

Aufgenommen in die christliche Heiligens. 

------------------------------------ 
 

Sie hängt mit der Vorstellung vom Heros der ewigen Muttergöttin zusammen, der in seiner Sommergestalt als 
Esus von einem Wildschwein (also eigentlich von einem Eber) symbolisiert wird       

Die Kelten | Feste & Rituale http://www.diekelten.at/feste-rituale.htm 

--------------------------------------- 

 

Zu Samhain wird der Sommerheros Esus in Form einer riesengroßen Puppe aus Holz und Stroh symbolisch 
geopfert (verbrannt - von den Römern als Menschen-Opfer denunziert), bzw. im Mythos von seiner Mutter in 
seine gehörnte Winter-Gestalt Cernunnos (Symboltier Hirsch) verwandelt, um als solcher über die Anderswelt 
und alle Seelen und Lebewesen, die dort versammelt sind, zu herrschen, bis er zu Frühlingsbeginn per Heiliger 
Hochzeit zurückverwandelt bzw. wieder-geboren wird – die bei uns schon viele hunderte Jahre vor Christus 
heimische „heidnische” Variante des Auferstehungs-Mythos! 

----------------------------------- 



 116 

Vor der Erfindung der Glühbirne zur Mitte des 19. Jahrhunderts kam das (Tages-) Licht von der Sonne, und des 
Nachts von den übrigen Gestirnen. Das Licht im Inneren der menschlichen Behausungen kam ausschließlich vom 
Feuer, und das keltische Lichtfest Imbolc war auch ein Fest des Feuers, des gehüteten Elements des Lichtes und 
der Verwandlung - mit der die gedankliche (und stoffliche) Verbindung zur Reinigung hergestellt wurde! Imbolc 
war nicht zuletzt ein Fest der rituellen Reinigung, die auch im lateinischen Monatsnamen Februar (februarius, dt. 
zur Reinigung gehörig) enthalten ist »christlichen” Versuche, die uralten Imbolc-Bräuche unserer keltischen 
Ahnen in den Griff zu bekommen, spiegeln sicht nicht nur in Lichtmess (2.2.) wieder, sondern auch noch im 
Festtagsbrauchtum zu Blasius (3.2.), Agatha (5.2.), Dorothea (6.2.), Apollonia (9.2.), Valentin (14.2.) und Matthias 
(24.2.). 

---------------------------------------------- 

 

Zum alpinen Ritual gehörte es auch, auf bestimmten Bergen Feuerräder zu entzünden und sie brennend zu Tal 
rollen zu lassen. Ein Brauch der heute u.a. noch in ostalpinen Teilen Norditaliens, der ehemaligen Gallia cisalpina, 
gepflegt wird. - Übrigens scheinen gerade Aquileia, die ehemalige römische Großstadt im heutigen Friaul, von 
der die Besetzung 

----------------------------------------------- 

 

Lug(h)nasa(d) war ein erdverbundenes und ein ausgelassenes Fest, ein Volksfest mit Jahr-markt, Wettkämpfen, 
Pferderennen, künstleri-schen und politischen Vorträgen und religiösen Ritualen, wovon sich in Irland, trotz 
zeitweiligem Verbot durch die röm.-katholische Kirche z.B. rituelle Feuertänze oder Bergprozessionen zu Ehren 
der „heidnischen” Schöpfergöttin, der Erd- und Berg-mutter Tailtiu, bis heute nicht nur erhalten haben, sondern 
munter in die Tourismus-Industrie ein-bezogen wurden. 

----------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------ 
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-------------------------------------- 

 

2.12.            Blanka          Bela 

3.                  Franc                             Prešeren  Froelich 

4.                  Barbara                

5.                  Savo 

6.                  Miklavž 

 

Beli = modri    modri prijazni Frank Goli Gale    (sedlo = selo = m'ž'k)  Barbara (Gos, koza, gaz pot)    Savo (prehod)   
M'kvauž (M'ž'k) 

Karavanke Jelen   Medved ali Zelenica Bela,  Rabarbara (Zdravilna in strupena)   Brje    Dobravca (železarska peč).  
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V -2.stol. pnš. se je podnebje pričelo segrevati, gozdna meja se je pričela dvigovati, življenje je pričelo brsteti, ljudje 
(pastirji) so spravili kožuhe in pokazali kocinaste prsi in hrbet svojemu soncu, ki je pričelo greti golo kožo, sedanji 
merjasec se je pričel valjati po blatu in dobivati po 12 malih prascev, ovce in koze so se pasle poleti na samih 
vrhovih Karavank = jelenovega rogovja, ki so rodili svoje Rožiče = M'kvauže na prehodih na kritičnih točkah poti = 
sedla in korita rek. Ti so bili ali prijazni (franki, prešerni, froelichi, ..) ali zlobni, penasti (zlodeji = zlati, soldi, penezi, ...).  

Nastopila je doba zalih ali zlih devic, ki so bile ali kurbe ali nedolžne, rojevale so pa po 12 bratrov tako, da je bila 
Was (laz = laž = pretiravanje) vedno polna. Prišli so Kelti (ljudje z hladnega severa (kalt), Norici = Nor(d)mani, tisti 
ki so dosedaj zasedali področje severno od Visokih Tur pa tja navzgor še čez Donavo, Ister postane Donava, reka 
boga Donar Thor, Baal, boga bliskanja z vrhov dol pa iz vode navzgor 🚪♆🀏🏏😹🤬 {drži gobec, nič 
povedati, nič reči, samo poslušati}. 

Tako so »Bohinsk deklič«, ki jim rečejo »punce« pomenijo drugim nemškim zlatarjem »vtiskalo« = Punze, s 
katerim garantirijo kakovost zlata kot legure = zlitine, bohinjcem pa do postopka, kako nabijati dekleče, da potem 
po 9 mesecih rodijo produkt tega nabijanja. To je pa »koren« √, ∛, ∜ = integriteta bohinjskega mišljenja. 

Pogruntal je, da je mogoče z vago izmeriti vse dolžine, tudi tiste kot so prt  ali prostor, ali  

0.3333       2x 0.3333 = 0.66667 = 3x0.3333 = 1,0000xxx = 4x0,3333 = 1,3333xx 

0.3333 + (2x 0.3333 = 0.66667) = 1.0000 = Obvak + Brs = Primašč 

Pa vsi enak za mizo s tremi kamni! Vedel je, da je ena zareza na vagi, ki ima 1 del na eni strani in 10 delov na drugi 
strani = rimska tetnica.     

Potem pa nobenmo n'č povedat = = tajno = sveto,   pa tega niso povedali niti Plemlju niti Peklenku, pa tudi 
nobenemu iz SAZUJA.  

Potem je dajal desetino tako, kot se spodobi, bogu svoje, gospodu svoje in tudi sebi svoje. Bog je dobil tisto, kar 
mu gepira = od vse kar je kosmato,  torej 1/10 od kar je videl, ker pa bog ni nič  odpeljal, je bohinc to spadil v svoj 
stog.  Gospod je dobil 1/10, kar je videl, kar je ostalo od boga in sam vse kar dobil tudi sam odpeljal. Potem je pa 
bohinc vse tisto, kar ostalo peljal v svoj stog, vse posušil in nato spravil na svoje petre. Tako so vsak dobil tisto, kar 
jim je gepiral.  

Tak »bohinjsk produkt« je tudi »kol« ◬ na »Kocjanarca 1102 m« ◬ 14°10'11.52"V/46°18'21.30"S  saj gledajo 
iz Bohinjske Bistrice v »kuhno pa postlo« Radolčanom in kontrolirajo, kaj se tam dogaja, (sedaj ko so se odcepili 
od Radovljice in postavili svojo lastno »županijo«. Torej še vedno špilajo M'kvauže in potrjujejo svojo »čud« Žolt, 
Žut (rumen), Zlato (Slatna),    Gemüt; (narava), svoje barve, svoj  nič reči in samo poslušat, pa po svoje ukrepat. 

Nastopila je doba sprememb in prilagajanju novim razmeram, ki so jih prinesli Begunci iz Norika s svojimi nava-
dami, pogledi, aktivnostmi, ki so spremenile pokrajino »Zgornja Gorenjsko« in skupaj z Gorenjska (Creina) pa tudi 
Dolenjska (Valeriana)   Korenina zdravilne špajke, ljudsko korenina baldrijana (Valeriana officinalis) 50 g.   = 

spojka = karabiner = spojka z vijakom       pokrajina z gozdom, v njej pa otoki, lazi, v rimskih časih.      Gorenjska 

je torej enaka Dolenjski. 

 

Tedaj se oguli vrh »An Gora«, ◬ 14°11'38.58"V/46°22'58.91"S/ 839 m, tisti »Gošar« postane ¥   , nato kazan 
(kotel) - lovec pa postane  ☃ in ⌛, ogenj in ušesa, ✹✿🔱🧖♐⚕🦌🧠    ⚗   torej {torej brat od 
Gašperina}, ki postane kot Norik mesar in dela klobase in druge mesene izdelke ob svojem Kazan u Kašci = Kašar  
Kašca [žleb & šalca 🥣 {woda}, gostilničar = dober gast = geist od šlive {silve = goše} = šnaps = pečenje - 
kuhanje češpel 🖇⚗, njegova hčerka Silva = Milka pa postane čokolada = v usodo vdana.    = krokar » cra car 
» sraka » kričač)     in postane tisti, ki ima kostanj in laštro in menso {pojedino na določenih časih ⌛ , ki je 
boh (tega ima zadaj za glavo), ki ima na levi strani kot = kostanj in ki ima na desni strani pregled čez celo 
pokrajino vse tja do Zajčjega hrbta , kjer stoji njegov Primus = lipov boh in tempelj. } »Ogenj« pa dobiva od 
»Skledarjevca« od samega »druida = drugega jeda, žerca, žreca« s Peči ali Straže nad Bledom. 
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Tedaj pride do poroke: DEZELA JSD-SLIKE\marriage-of-light-
talisman4-a.jpg 

Poroke svetlobe sončne svetlobe in svetlobe meseca (lune, lule = 
tiča). Tedaj se pojavi na »An Gora« kostanj z ježicami, laštra, 
tempelj, Koza = banka, klop ☤ . 

Tedaj se pojavi kos (ptič), ki vse vidi in vse sliši , {👃 [vohlja] brke 
pod nosom, ki kuri kres in trobi na veliki rog.  

Zdravko         ⚕⛪️ 

Pridiga:            🚪👂 

🙏🗄🗑💩💪🥛   ◬◭◮   🐏🐐   🦅🦆🦇🦈   kavsa,  
raca-gos, bat - netopir  čep ,  luknja   žre pes 

 

Tedaj se srečajo tisti, ki so prišli po poti Qurina in tisti, ki so prišli z Norica prek Karavank, očitno pri Andreju v 
Mošnjah. 

Pri tamkajšnjem 🦅🦆🦇🦈, ki je obvladoval Jelovico in Karavanke. {Kneze iz Sale = Zale} in primorske 
patriarhe, tiste s {loki, lasmi in konji – norici & croati} ter tiste z {vesli, barkami in sabljami – s vero & 
patriarhi}.  

AmbethKeltska trojnost in naš Triglav : 

Naš Bog in dvojčki, in zadaj Baba,  

 

ter:  

 

⚕ 
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Tedajj se pojavi povestica o današnjem »dva deci rdečega«, trti kvinton, ki daje kvintonov sok. To je sok, ki 
ga pijejo 4 možaki, veljaki, in jih na koncu pripelje na Žale, ker je zdravilen pa tudi strupen, metilni alkohol 
CH3OH tega vina »šmarnice«. 

Tedaj se pojavijo pod »an Gora« vinograde, ograjene s kamnitami ograjami, pristonjene v breg kot terase, ki nosijo 
v zemlji trte rdečega vina kintona , ki ima škrlatno rdečeo barvo [Purpurrot], barva ladjarjev z Bibliosa – 
Feničanov, trte, ki so jih posadili isterski Monkodonia (nočne poti meseca in zvezd) pred 3500 leti v Valbadonu, 
kot kape beneški dožev, kapic današnih vatikanskih kardinalov, ...  pa tudi trt☤, ki so jih posadili vaščani Poljč 
(majhnil njvic na terasah), ki so imeli svojega »vodjo« Oetzija = Očeta, Pužmana☤, ki je imel svojega polža = 
kača (modras) [Ambeth = rodnost = rot & M & {K ♅〰🐍}  

Rodnost + Modrost v svoji mošnji = vreči = svinjskem mehurju = mehu,  

Od tod današnji »dva deci vina« = gvaž vina = vrč = štefan = gvaž vina = 2 litra = 1/8 = 1/16 galone = 8 pintov 

Kvint = ¼ =       ali an deci šnopsa = 1/8 = frakelc = 0,125 litra 

 

ali »pet deci piva« je Krug, krog, je Krug🍺, Zajc 🐰; Galc (Golc)🐓; Dornik dvornik🚪; Jastreb, Papler🦇. 
= Blank, svetel, belo,   je halja druida      ; =. 

= galona = 4,546 l. = kanta bencina, wiskija,  sodček = putrih,   faselc  Faß     pa Bernardinčev ovratek 

Polič = ½ vina ali krugelc pira = 1 liter  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/marriage-of-light-talisman4-a.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/marriage-of-light-talisman4-a.jpg
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V nekdanjih gostilnih s staro tradicijo, ki so jo zagotavljali Francelni (Jožeti, Janezi, Štefani, Andreji, ....na gostilni 
Tinček v Preski, Klemenc na Bohorovičevi cesti v Ljubljani, P'r rot na Bohinjski Beli, P'r Klemen na Zgoši, ...... 
 

 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 |   Ta je imel svojo Wilbeth   svetlobo  preporod         in         svojo  Borbeth     zdravje   varnost      | 

 |                                                           rast                                                                      borbenost            | 

 |                                                 pasti >in< upadanje < (moči)                             zmage v in poraze ̂  | 

 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | 

                                                     Rojevanje                       in                                              Smrt 

Rojenje  bojevnikov in njih smrt pod koso   = Ordnung = urejenost         in propadanje družbenega reda 
= igračkanje z olimpijskimi igrami, kjer nobeden ne izgubi življenja, samo slavo = slamo pod krovom. 

 

               Radovljiško  Mošenjski   Radmann  Andrejc         :     Zagoriškemu Andrejevcu   s svojo trdnjava in Bobnum 

                                           Kolo = Rad = mir                                 :                                       Trdnjava =   Boben = vojna 

                                                   Dežela = grofija                           :                             Blejski kot med Savama = škofija 

 

Tako so se v tem času »rodili« slamniki, letna potovanja od Jadrana do Baltika, ureditev potovanj pod mostom 
zakonitosti, ki jo zagotavlja sam patriarh = pontifex maximus.  

Tako je v Bohinjski Beli pod Mačkovcem, kjer so Kluče tudi  povezava proti Blejski Straži in tamkajšnjenu 
svetišču in k Srepni po stari poti, ki je potekala skozi Megre k Savskemu mostu in od tam v Begunje (pod 
Jamarskim vrhom). 

Pot Slamnikov se je pričela s tremi kralji (6.1.) v Sete Mare (Štivanu) tam kjer je bil doma Pontifev Maximus in se 
končala na otoku Rujana (Rügen) na tamkajšnjem gradišču, p'r ta zgor'nmo Žvan, na tamkajšnjem svetišču Arkona, 
končalo se je pa v adventu (ko veter poneha), takrat kso M'kvauž' šl' spat k ta spod'nmo Žvan, v Štivan. Takrat je 
bilo konec potovanj. Potovanja so se končala v prvem tednu adventa, potem so pa začeli svoj ples s drevesom 
kurenti (petelini, Gali, otepovci s svojim divjim prascem.  

 

Čop pripoveduje:  
Miklavčič je za Bohinjsko Belo imel fotografijo in potem je imel fotografije samostanov  na nekih skalah v Grčiji 

(Meteora?) in je rekel: Vidite, temu se reče Metevora, kranjska Metevora je pa sedanja Bohinjska Bela. Stari 

prebivalci Bohinjske Bele so imeli utrdbe na teh skalah«. @Tam sta dve gradišči. Višje gori so pa Slamniki. Slamniki 

so pa vezani na slamnate kneze Slamnike, to so pa stari plemiči, to so ljudski plemiči Slamniki. Slamniki so bili 

obredniki, plemiči, ki so skrbeli za prenos zlatega falusa, zavitega v slamo, v štragulo, ki so ga nosili z juga proti 

severu na Baltik in kjer koli je bila obredna točka, so tega postavili pokonci in odkrili. Če je neka stvar zakrita, je 

skrivnostna, zlati falus zakrit v slamnati štragoli, je bil skrivnost in to skrivnost so odkrili in takrat se je na tistem 

predelu začela pomlad. Ko so šli pa nazaj, so ga pa na tisti točki zadelali in je v tisto deželo prišla jesen. Začelo se je 

obdobje Črnina.  

Povsod so govorili samo o tovornih poteh, jantarskih poteh in slično, vendar je bilo potrebno pot obredno odpreti. 

Obredno so še sedaj odpirali poti, ko je bil visok sneg. Obredno so odprli pot tako, da so šli trije jezdeci in spredaj je 

šel eden, ki je naredil gaz. Rekli so, da so »pot pretrgal«. To pomeni, da so jo odprli. Trije jezdeci so vedno šli in v 

visokem snegu pretrgali pot od Stare Fužine na Bistrico in po Zgornji dolini nazaj. To je bilo čisto določeno in ko je 

bila pot pretrgana, ja šla najprej okoli potovka, potem so šli ljudje k maši, šolarji smo šli pa še malo pozneje. Potem 

so šli pa furmani, ker so rabili malo širšo pot.  

Češenca je ena izmed silno starih naselij. Sedanja je samo naslednica bivše stare. Menim, da je tako stara, da je bila 

vezana v stara obredna pota. Obredna pota so bila vezana tudi na prehode čez z vadjo (s čolnom). Prehod z vadjo so 

opravljali tudi pozneje, čeprav jezera ni bilo več, ampak je bila samo še luža.Ko je bila povodenj, so šli v vadjo. 

Vadja se je reklo vsemu, kar je bilo v zvezi s prehodom čez po luži ali vodi.  

Ko je bila povodenj, smo otroci imeli za vadjo tudi koreto. S koreto smo šli na Bistrico po fasungo, po moko, ali pa 

po žaganje. Zraven sta bila vedno po dva štrika in se je enega privezalo spredaj, drugega zadaj, potem smo se otroci 

vsedli v koš, starejši fantje so nas pa potem čez vodo z vadjo vozil. To je bilo na Kamnih, pa proti Bistrici tja na 

raznih krajih, kjer so bila »jezera«. Pa tudi tam na začetku Bistrice, kjer je sedaj most, je bilo včasih vse poplavljeno. 
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Starejši so dobro vedeli, kje smejo iti in kje ne. Šli so tam, »kjer je voda devova špegu al pa božje oko«. Zakaj se 

reče, da ima punca božje oko? »Zato kje s kobaso vpiva č'z vužo, pa sej božje oko notr vidvo«. @Včasih so te stvari, 

ki so danes prepovedane, imeli za božje, jih spoštovali in so se tega držal. Da so se tega res držal pa je potrditev to, da 

smo danes še vedno tu, ker drugače nas nebi bilo.  

Izročilo: »Tle je bilo več stvari. Tle je tud pripoved, da je bog enkrat dol gledou na svoj Boh'n, poj pa reku: ja zdej 

bom pa jest tud mau šu na špancir pa na romane okol Bohina. In potlej je pršou tle s'm nekam, kje bva stara Češ'nca. 

Boh je biu pamet'n, ni biu tkuj neum'n kokr cesar, da bse po gosposk prpelou u Boh'n, ampak je pršou čist toko kokr 

en b'rač. Po so ga pa češnsk otroc ugledal, so  in rekl' en potepuh gre s'm skoz. Ja potlej se mormo pa merkat. So pa 

dal babe naprej, desc pa zada z vilam, pa so ga p'rčakal, kuga bo. Pol je pa ta pršou do vasi, je pa reku: Boh dej dob'r 

dan. So pa rek'l oni: Boh dej. Po so pa kar čakal, pa bli tih kuga bo, je pa reku: Ja, kakš'nga svetnika mate pa tle? So 

pa rekl': Ja, mi nimamo ubenga svetnika, dab nam svetu, mamo črnga junca. Taj pa črn in nam n'č ne svet, je pa zato 

dobro, da nam ga kdo ne ukrade, kje skoz črn, kje tud pr beumo dneu črn. K'r je črnga, se ponoč n'č ne vid'. Je pa reku 

ta boh: Ja, jest b'vam pa uhka enga beuga kona dau, pa kakš'nga svetnika s ta bev'm konam, al pa kakš'nga svetnika s 

ta bel'm volam, al pa s ta bel'm juncam, al pa rjav'm, al pa z rdeč'm. O, so rek'l: mi mamo raj koj junca, čeprov je črn, 

če nam pa ti kakšnga vova ponujaš, pa nej bo beu al pa črn, ga pa koj naprej lifrej Srenanam. Potlej mo pa niso n'č 

malce dal, paj šou naprej, kje pa pršou na konc vasi, je pa boh reku: Ja, tle pa ni za cerkve devat, kso toko čudn' 'ldje', 

pa kse nočjo tega svojga čr'nga bika losat. Pol je pa šu boh naprej pa pride do Srenanou, sej pa ustavu pr oštarij, 

srenjsk', toj tam, ta oštarija je bva tam spoda, kse dons reče pr ta zgor'nmo Žvan. Tam nad Ulco gor je bva ta oštarija. 

Tam sej ustavu, pa moj bvo dohčas, moj pa koj postregu. Toj bva pa taka oštarija, da so lifral maš'n vin, so mo pa 

maš'nga vina dal, sej pa zvo opomogu, je pa biu zvo veseu. Je pa reku: Ja, tle bom pa jest dau žeg'n, da se bo tle 'na 

cerku gor postauva pa j'm bom 'nga beuga vova dau. Potlej so pa ldje to slišal, so pa rekl': Ja, kuga pa nam beu vou 

nuca, potlej pa namo smel več utepoucou spustit okol Bohina, kbomo dga vova mel. Zato pa smo, da cerku nardemo, 

če nam drug ne bojo nagajal. Bomo cerku nared'l, pa bomo raj zvono dal ime vou, u cerku pa tačga svetnika, damo 

kej mel od n'ga. No in pol so bl' Srenan nasprot'n tmo, dab se na Kazanc cerku devova, al pa na Bundrovc'. Ker so 

svojga svetnika naprej tišal so poj res naredl 'n coprane, en vel'k čudež, da kar use sej na Kazanc al pa na Bundrovco 

nardivo, za farovž pa za cerku, d' sej use ponoč porušvo pa podrvo pa v's materjal pa cvoule se je u Sredno vas na 

pvac znesvo. Toj biu pa tist star pvac, kje spoda dol pod fest'ngo, trdnjavo. Sredna vas je namreč mela vojvoda, pa 

Sredna vas je bila b'l vojaška, to so imel sablje pa sulce, pa nekej so velal, niso samo prevažal sem pa ke. Toj bva 

vojska, pa so mel vojvoda, pa so mel grad in ta hrib, na kermo je biu grad, sej pa imenoval N' Sramlah). Potlej j'h je 

bvo pa sram, so pa ta staro cerku, kse j'm je mau podirova, so pa poj novo naredl', gor, zidano, so rabil pa dost 

materjala, so pa rekl, dab k'r grad pod'rl pa u cerku predelal in so gor res nared'l cerku svetga Martina. Boh je pa res 

poj pošilou svetga Martina okol po Kransk in ta Mart'n je biu spet toko napraulen k't en romer, berač, paj hodu okol, 

paj mislu, da bo gor na blejskmo grado dobiu kakšno malco pa kej za dušo p'rvezat pa pride ke ogr, so ga pa nagnal. 

So rekl' marš dol, as ti en Bukovc, kse tle okrog potepaš. Zgin hit'r preč, mi ne maramo tak'hle beračou, knimajo n'č, 

pa ksamo žeble kujejo, pa ksamo okrog gledajo, keb kakš'n železje pograbl' pa kakšno tako stvar. Škof so ga pa 

nagnal, je pa reku svet Mart'n: Je pa tle gor že nam hotu kašne cerkve met. Zato je pa na Bledo ostau grad zgora, poj 

so pa le, dab se mau odkupl', spoda svetmo Matin' cerku naredl'. Tle majo pa Srenan cerku gor na grado, pa še na 

tačmo hribo, kse reče Sramle. Kje bla pa božja pot in so usi govor'l gremo na Sramle, so se pa špotval (xxx), so pa pol 

te Sramle predelal v Ramle. Hotl so imet nekej Rimo podobnga, dab j'm več p'rnesvo notr u pušco.«  

 

Tako so naši ☤ Polčani, Zgošani, Begunci prišli do svojih juncev, črnih juncev in kostanjeve žajfe, svoje........ 

Za postavitev štefana vina je pa potrebno imeti štiri korenjake ⌘, ki si razdelijo štefan vina in Na An Gora se 
pa pričnejo dogajati »čarobne stvari«. 

 

 

180710 

 

Na Ost (na osi veter z vzhoda) se začne dogajati »znanost« = vse kar je iz vzhoda. Na 840 je 1/8 = kvantin [Quantin}    
tedaj še ne Marc    + ¼ kvartin {Quartin}    tedaj še ne Martin    + Zero {00} se pojavi Cres Ф+ Grmada Х     = isto kot 
na vzhodni strani Craine = Šmarni gori= Z marni gori = kres dan Ф in grmada noč Х za celo pokrajino, vidno s Stola.  

⛎Osnova vsega tega je pa korenje √ na Kopavniku in Zakopavniku na njihovi »terra preta«, gnojenju zemlje z 
ogljem in vsajanju korenja v luknjo v zemlji √. Osnova je deljenje in potenciranje z delčki od An Gora = ena 
cela gora, razdeljena na »prafaktorje« = akterje, dejavnike, delovnike po dnevi kot RAD, ponoči kot SAN janje, 
......., hočemo, bomo bili (predpretekli časti  = Pluskvamperfekt = susquamperfect = škofovska latinščina 
= svinjska latinščina, latinščina za svinje, ki se pustijo potem predelati v klobase = klobasanje = vredno toliko 
kot »Koelnischwasser« = Blažova voda).         Temelj stare vere = arhaične, grške vere, in nove grške vere 
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Clementa in Metoda = CM = ♡ ♧ = Hertz & Kleman, nasproti germanskemu SS = ♡♧nemškega 
Selbstschutz-a = samoobrambe in hrvaških sobojevnikov = Ustašev, ki so prevračali hrbet vse kar se je dalo, 
a tudi njih sodobnikon Četnikov (črednikov). Vse to smo doživeli pod Stolom, ko se je ta »sodrga« umikala 
skozi tunel pod Karavankami pod Klekom, pod sedlom Rožca, tam kjer se je nekoč za nas pojavila bronasta 
doba s bronastimi kolesi iz Rossega = Rošce = s šekasti konji – Noriki – Lipicanci – konj primorca Oskarja 
Kogoja = Beli konj = mladi konj je šekast, ko pa ta dozori, pa postane bel.  

Tisto kar je v -8. stol.pnš. prihajalo z vrha Gradišča pod Črnim Vrhom na današnji Vodiški planini in smo sedaj tudi 
predstavili, se je nato vračalo nazaj v -2. stol.pnš. kot pogled proti Jamniku in Skledarjevcu.   

DEZELA JSD-SLIKE\Luze 1a.jpg in DEZELA JSD-SLIKE\Straza Poljska-A.jpg 

 

Pripližuje se čas, ko bo Caesar začeti obračati svoj višek na hrib in ko je bilo tega hriba konec koncem 6. stol. 

Potem pa bomo vso to celoto obrnil za 800 let in njegov naslednik bo Karel Velki. 

Potem bo pa prišel Trubar s svojo trobljo pa biblijo in ponoven obrat za 800 let. 

Potem bo pa prišel zadnji far, ki je poročil {marriage} motor in kočijo in se bo začelo za njim smoditi = Ford s svojim 
Mustangom, pa naredil svoj polovični obrat (torej od zgoraj navzdol v 00). Ta se je pa spečal s Haiderjem {koroški 
ajd } in nakopal Koroški in celi Avstriji 8 mia € dolgov. 

Taka je tista zgodba s protagonisti!       in odložijo prazen štefan na sredino in nato rečejo »daj še«. Ti se 
nikoli ne obrnejo nazaj na koš pa ne pogledajo svojo brazdo, pa naj bo ta še tako vijugasta in 
neskončna. 

Sedaj nastopi čas, ko se kakovost začne definirati, pozicionirati na protagoniste, ko se začne deliti medalje in 
kaznovati z #, te mreže pa imajo zanke ♌, ki jih obvladujejo Croati 👔 s svojimi premeti čez hrbet in svojim blatom 
= sranjem v mlakužo in svojim premetom na odločitve sodnikov (obsodba ja, ampak samo če je ugodna, drugače 
nič).   {Predhodniki Pečenegov so pognali Tatarje, ti nato Poljake, Poljaki Germane, Germani pa so nagnali 
Varusove legije v Teutoburškem gozdu = vedno igračkanje}. 

V -8. stoletju      

 

DIASI-A/D28.02      / IMG _1029   Ricman – preža Koš -    znak U    podpora za stog ¥ ß kos  ∮s svojimi vejami. 

Canon /2011-10  

 

DEZELA JSD-SLIKE\Ricman.jpg 

 

Na An Gora se tedaj pojavijo Ježi = kostanji 🦔. Prejšnji {↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔} 
se podaljšajo v 🦅🦆🦇🦈. Prejšnji 🐦, ki vse vidi, vse sliši, vse povoha 👃, se sedaj podaljša za tistega, 
ki vse poliže 👄 , torej 🐦 = koš, ki stoji v košu 🗑{ ki Pridiga in postane 🚪, ki vse 👂 👃 👄 in postane 
Noč , ki ima svojo thema. 

 

Tedaj se pojavijo na Kupljeniku 4 kmetije, ena na prvi vasi      Noč in tri v gun was (Primašč, Brs in Oblak), ki 
plačujejo desetino.   V prvi vasi je pa samo Rožič, vsi ostali drugi so »tma« = 0, jih ni!  Rožič je torej »viden« 
takrat za nekdanjega patriarha, ki je sedaj že pokojni, saj se je škofija v Vidmu = Viden ustanovila v 16. stol. 

Tako so bili tisti, ki so skopali s »pikelnom« pot v skalo pod Gradiščem vsem nevidni = vseh 5 Kočarjev, Gošarjev,  
od Pusta,             Pikona,  xxxxx, pri tem je bil pa Skledar na vrhu Skledarjevca ♤ki je imel Skledo = Ricmana 
(pisarja, ki ima pero) in ima svoj »prt« dolg od xxxx do skale = peči, kjer se je nahajala prvotna rodarska 
dejavnost. Skledar (Picon = bil prvotni Brs, rudar, ki je ril po Ricmanu = »Skledi« s »Kopato« in     njegov »najvišji« 
pa je bil na Kopanu (kresu) Messesack, ...... 

Zuzek 1, Pust 2, Verschan 4, Messesack 5, Roschitz 6  

Še v Franciscejskem katastru so od kapele navzgor samo 4 korenjaki ⌘, ki so samo vredni samo 1/3 , torej 
manja kot je pa potrebno plačati desetine, dajatev za krst pri pristojnem blejskem Martinu. 
Desetino so pa plačevali Grimšičarju in to samo toliko kot jo je oddajal Rožič = 1 desetine ene ga 
grunta, ki je bil pa cerkveni pristojen Mariji z blejskega Otoka, in bil »majerhof« = dvor govejega 
pastirja.      Ti štirje korenjaki so bili oporoščeni dajatev, bili so še stari caesarski otroci in bili nevidni. 
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Pri tem jim je pa pripadal do usodnega leta 1314. zelo rudišče skupaj s pripadajočo planino. To so tedaj že delno 
poravnali in naredili »Skledo«, na njej pa postavili »stoge« = kopice sena in »Prežo« Stražo, ogledišče, 
razgledišče, koš,  skratka drevo z vejami in s svojim ⛎ = Capricorn = kozlovski rog. 

Messesack = Mešišnek = Mežan, ki ima svoj žakel = vreča na dolgem drogu, tega dobil takrat, ko je Pavlin I učil 
svoje patriarhe in ostal messenove vere, pa se te ni naučil in postal messesack in je  bil v Peklenku samo pastir 
s svojim oslom in pesjakom in je bila mensa še odprta za patriarhovega sela torej štiri korenjake ⌘ je bil Žvan 
dvornik in imel še sac za pobiranje mostnine in je še vodil potnike skupaj s svojimi m'kvauži po Jelovici in njenem 
obrobju proti vse do do Bače. 

Pod An Gora v Lepi se  v krnici tega dola pojavi vetrnik in kuhinja. Prejšnja tehnologija kovača v peči, ki je pošiljal 
dim skozi kanal navzgor in imel kozji meh s katerim je pihal skozi ustnice narejene iz lončevine (šobe),  vtaknjene 
v leseno cev fi = Φ, uporabljal dva kozja mehova in z njima razpihaval ogenj na katerega je bila položena 
očiščena zdrobljena in na situ sortirana in umita ruda, ki se je nato segrevala in dosegla temperature okoli 1200 
0C. To so dotlej uporabljali na Zakopavniku, sedaj se pa pojavi nova tehnologija, ki so jo prinesli tisti iz Gore 
Emme. Ta je temeljila na vetru utesnjenem v krnico kota, kjer je tekel potok Lepa obkrožen z gozdom, kjer se 
je tvoril lijak, kjer se je lahko skozi usta peči mogel pognati veliko več vetra.  
Vetrnik je sedaj zajemal lijak Lepe, ljudje so pa začeli svoje delovanje Rad i Rat prilagajati vetru, ki je bil temelj 
celotnega preživljanja. Ta tehnologija je opogočala povečanje vasi, življenje večjemu številu prebivalcev in 
izboljšanju njih življenskih pogojev, ti so skupaj s trto in kvintonom lahko tudi zaplesali in se poveselili svojih 
uspehov. Ob nekdanji mensi, na kateri so sedli kot ⌘, se je pojavil peti kamen  na katerem je sedel  
 
V Krpinu  
takot prisluškovalec = Žebre ( Krpinar) s svojim lizanjem vetra, strganjem žlindre na žrmljah, okušanjem vina in 
hrane in s svojo visokostjo, ta ki je »vodil ogenj«, bil »far«, mlad pikčast jelen 🦌, začetek novega leta, vrh 
zajčevih ušes,   Vrh pleše An Gora  vrh nad travnika s Senico je pa imel svojega I sina s svojim razgledom na Stol 
⛎, na Straži je pa imel svoj »jambor« ⛎ njegov II sin lovec ♐. Ta Žebre je bil spodaj Pužman in je imel svoja 
polja in vinograde...............in je zgoraj žajfal svojega junca s kostanjem. 
 
Na Pokleniku  
Kot Mešišnek na P'klenko, vrh nad Skledo = Skledarjevec,  
na Skledi je pa imel svojega I sina s svojim razgledom na Skledarjevcu ⛎, na Skledi /Ricmanu/ je pa imel svoj 
»jambor« ⛎ njegov II sin lovec ♐ (glej sliko Ricman in najdi prežo). Ta Žebre je bil spodaj na Wasi Mežan, 
Messesack, tisti, ki je imel vrečo in jajca, odgovornost za uspeh železarjenja. Cucek (CUCUK = petelin tič, je bil 
ovčji pastir, ki je imel svojega psa volčarja, ki je »čistil« planino, da je veter opravljal svoje delo, Pust je bil oglar, 
ki je sekal drevje, Pikon je s pikelnom kopal rudo in jo pripravljal ter skladiščil, Veršan je bil pa kapo celotnega 
železarjenja in  žebral svoje molitve ter bil Andrejevec, ki je celotno delovanje Vrtel, Vrtal, ...... 

Kot peti je bil pa ob svojem »templju« s svojo soho, suho, m'žkam mili »Mirko«   pozneje miles, še poznejši 
Rožič, ki je žajfal svojega junca s kostanjem. 

 

Ko so se pojavili potniki iz Sete Mare in prišli na razgled na Gradišče na Vodice, se jim je odprl pogled po celi 
dolini predvsem pa doline izpod Stola. Spustili so se navzdol na Kamno Gorico, čez Savo na Selo ter od tam v 
kačo Rajso in skozi Rupo na Gorico, od tod pa na Kopavnik.  

 

 

180714 

 

Tedaj dobijo imena, ki jih gledamo z Gradišča na Vodicah nek drugačen pomen. Vodice se spremenijo v kite 
Kelmorajske princese, v vajeti, ki jih uporablja tisti na desni strani te trojice, ki je ¾ od četverice pri mensi ♛pri 

👃. Štajf je pa tist Ker'lc, ki vodi svoj čoln po blejskmo jezero, pa pridejo Bohinke na Velk šmar'n na romane 
na Votok, poj pa Štajfov Jan'z opravu svojo dolžnost, pa ..... 

 

Tisti ɷ, ki bo vse »zatožu« = povedal bogu ⌘.  ∏∬∰ pobiral desetino 1/10, ki je bil bog bogova, ki je imel nad 
segoj samo Stol, ki ga je predstavljal kostanj s svojimi ježicami. Ta bog je pa sedel na svojem mestu obrnjen k 
vzhodu, k piščancu = kapela, ki je imela spodaj svoje uho 👃 in poslušala ves pogovor ob Mensi ⌘. Ta je 
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bil tisti Štajf je pa tist Ker'lc, ki je na An Gora gledal obrnjen k Stolu in točil kvinton I/⌘, ta je bil Ker'c = Korenjak, 
ta je bil tisti, ki je imel vajeti na Mensi, ta je bil ♛, Ta je bil drugi sin od I/⌘, ta je bil tisiti, ki je žebral molitve, 
ki je bil »brinca« pa istočasno tudi 2/12 = Burja, veter z vzhoda = benti boga blesavog, ta je bil tisti bosanec, ki 
je »prišepetaval« bogu za stolom = mizo, ta je bil svetnik in svečnik = luč = sv. Lucija. 

Ta je bil tisti LUZ, ki je imel svoje sedlo na vrhu Drage, od koder je potekala pot čez yyyyy na Koroško tja na 
Podjuno (Juno je pa bila boginja rudarjenja. 

https://www.scoop.it/t/gr-ka-mitologija/p/3997310011/2013/02/21/juno. 

In bil tudi tisti, ki je ponujal vino kvinton Martinu Erklavcu, radovljiškemu dekanu, ob njegovem odhodu na 
trnovo pot pod »škrlatno kapico« v Novo Mesto in v Rim, ki si ga je izbral za svojega ' = sveča in njen ogenj in  

eden od 24 povabljenih gostov. Ta »Martin od Svete trojice« (Triglava) je bil tisti Krpinar = Karpan = rudar na 
kapelici, ki je poslušala njegove želje = zelje, ko je zapuščal svoj zelnik = selnik = Waz = gaz po snegu svojega 
življenja.  

Ta je tisti ¾ ker'lc od {↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔}, ki so l. -184. nš. Ostali v zgornjem 
koncu Save zahodno od Šmarne Gore, tri leta pozneje so se pa Rimljani naselili v Oglej s svojim Vidom = Aquilea 
= Oguljeni Orel, je jastreb, ki meče kosti na kraško skalovje = serec = šarec = Lipniški beli konj. 

Od takrat, ko se je pojavil tisiti Videc na Gradišču na Vodiški planini, je minilo 6 stoletij, da je zapel Žvan na »An 
Gora«. Tedaj je bila tod samo Gora, nobenega Petra Skale, nobeden še ni metal kosti na skalne Peči. Tisti, ki so 
rekli temu »Gora«, niso bili tisti, ki so rekli Stolu Karavanke. Karađorđe = Poljski Jurij, ki je prišel kot »pišče z 
vzhoda« in je bil tisti, ki je v -8 stol igral »Croata« = Vid v času Vectorjev  <....>   <♢>  ♠♡♢♣    = potovanj  točk 
postankov, razgledov,   nič ušesa,    nič dojenja, samo nadzor. 

 

'✤fiΡ♌♧bič 

Kamna Gorica, Komuraušce, Selo, Žale, Raisa, Rupa,   so imele samo vid in nobenega sluha (Ušesa), samo dvojni 
koraki bosanca in voda = Sava in Stol C, na Straži je pa imel svoj »jambor« ⛎ njegov II sin je lovec ♐. Ta Žebre 
je bil spodaj na Kamni Gorici in imel svojo Vrečo = Vršo = Selo in svoje Žale in Rupa in od tam <....>   <♢>  
♠♡♢♣    = potovanj  točk postankov, razgledov, ki so iz predhodnih potovanj na Nord, to so videnja tistih, ki 
so prihajali iz Posočja in se ustavili na Jelovici na ⛎ = kol na Gradišču na Vodicah in ⛎ na Babi na 
Jelovici in postavili Selo pri Beldu. Bili so ♐, ki so pripeljali svoje {↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃 
{goveda in ovce}♅♆  

 
Θ Ρ Γ Τ Σ Λ Π .= PASTIRC = KRAL = ovčji pastir in ima šape z krempli        ki pride iz Posočja 

Je na Selu pri Bledu Kral s svojimi sinovi in vnuki. 
Pa je Ribič v Vrbi, je prešeren na griču, ki ima svoj bič in laso in lok in je drugi sin krajevnega veljaka   z Žal 
(Trna s kristusovo krono) = xxxxxxxxxxxx 
Zabreznica '✤fiΡ♌♧bič  ima    živino: 
I ovčjega pastirja ♠ Legata, ki ima sina Joža, ki je šloser (strojni inženir) ♅ in 8. sina Franca, ♆ vulkan , ki 
je metalurg vulkan Volk, p's ovčar, njih sestra pa ima sina Janeza Meterca (ki ima arheološki meter = vago) 
II goveji pastir Reich ♡ = Bogatin = dvornik    2. na Wasi = wazu = gazi v snegu. 

III Preschern ♢ = Urbanec (vrbanc) je     Žebre najvišji na roki s petimi prsti in 3. na gazi v Zabreznici.    

IV Jerman ♣ = volk, ki goni ovce , je zadnji na gazi  

 

v času Vectorjev  <....>   <♢>  ♠♡♢♣    = potovanj  točk postankov, razgledov,   = miganja kinematike, 
dinamike Return    ne v času lova in gonjenja živine in živinoreje, temveč kopanje v času poljedelstva in 
njegovih »dreves« ter  ♤♡♢♧ dneva in miru ter v času  in ne v času  ♠♥♦♣ in ne teme. 
 

ima poljedelstvo ☭ RAT vojno pod Rebrijo ♣    : 

ima železarstvo ☮ RAD mir na Rebri in zadaj pod Stolom . ♠........ 

Ima svoj ☯ {nasprotja dvojnost} gozd, planine, gorske dejavnosti (lov, nabiranje, ... ♡. 

 

Prevod klučev: 

Stol ⛎, na Straži je pa imel svoj »jambor« ⛎ njegov II sin lovec ♐. Ta Žebre je bil spodaj Reich  

https://www.scoop.it/t/gr-ka-mitologija/p/3997310011/2013/02/21/juno
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v času Θ Ρ Γ Τ Σ Λ Π je bil tedaj  Reich    {Bogatin kraj, kjer se je vključevalo Posočje v Posavje po poljih, ki 
še danes peljejo na Krn in posoški Stol.} 

 

udeležniki so imeli imena po vetrovih --- Ad vent – iz vetra 

  cu      cura  deklič, on pa bez cure = fant, {ker'lc, korenjak}, fantovci so krofje pa ne grofje, fante so za pusta 
zapeljale dekleta, pa ne da bi fantje vtaknili svoje tiče v pečke = seme in kali, .... puste zapeljati  

Za časa »Sete Cura« = sedem izvorov ob današnjem Štivanui = Sv. Ivanu {Žvanu} ob Devinu, so se pa morali 
druidi = možje znanja      šolati 20 let, da so lahko opravljali svete funkcije /svetniške funkcije  povezane z 
darovanjem bogovom in zdravljenjem bolnikov,  

imeli pastirsko palico in so prek te varovali svoje vernike. 

 

Na mensa ⌘ l. -184. je bilo na An Gora 4 stolov ✤fi. Trije so bili zasedeni, četrt pa je čakal na sela, sela od 
Sete Cura. Najvišji je bil Oči, druga dva sta bila njegova sinova. Babe pa nikjer! Ta je bila v luknji (ali je 
prisluškovala, ali samo jokala, se ne ve! 
Potem pa pride naslednja generacija, po 25. letih, pa dozore sinovi, je pa mizo potrebno podaljšati za dva 
sedeža, na katere se vsedeta dva vnuka. Tisti, ki je II in je ovčar in ponuja Dedi-ju kvinton, dobi svojega soseda 
svojega prvega sina, ta pa sedaj ponuja Gostu = dobremu Geistu, ki je prišel iz Štivana pečenega kopuna, 
nasproti temu pa sedi njegov bratranec, ki pa zajema vino iz Štefana in ga podaja kot kvintal naprej Gostu. 
Mensa je podaljšana za dva sedeža, ni več kvadratna, ampak je pi = okrogla. In to do takrat, ko se vsi tikajo. Ko 
pa postanejo gospodi in se začnejo zmerjati z »oni gospod« pa ne rabijo več okrogle mize ampak leseno mizo, 
ki ima razmere 1: 1,41. Ob taki mizi se pa vsi počutijo utesnjeni, in veselja in miru je konec, pa tudi laštre z 
zarezami je tudi konec in jo porabijo za svinska vrata = vrata pri svinjaku = korito pri svinjaku. To je usoda C.   
Dokler n2 pridejo naslednji vnuki, ki so pa povezani s 7 in 8, s šuštarjem in žnidarjem. Pri nas je tako, kako je pa 
drugod, predvsem tam okoli sredozemskega morja? 

Že Ötzi je imel vsoje »šolne«, noge je imel »obute« v jelenjo kožo, povezano s šnirencem iz goveje kože. Ali je 
moral za njegov šnirenc dati svojo kožo sam »tur«, da je Ötzi lahko dobil svoj »šnirelc«? 

Tako vprašanja postavlja samo tisti, ki se ukvarja sa »Socratom« = sosralcem, za katerega pa mora obstajati 
starejši sralec, torej strelec. Tega pa ob Ötziju še nobeden ni našel! Ga tudi niso iskali! Kaj lahko pride na misel 
samo informatiku, ki se ukvarja s svečavami pa posluša tisk tako kot veter, ki liže tisto, kar se lahko samo 
povoha, itd., potem pa postavi tabele, pa se spomni na Vectorje, pa se spomni da je za √še ∛∜, pa da je še 
nekje neka zanka in v njej njegova integreteta in Rantova entropija za katero pa še nobeden ni namalal tabel.  

 

 

180715 

 

Sedaj smo ugotovili, kaj se je dogajalo na vrhu An Gora. Kaj se je pa dogajalo pod vrhom? 

Tam je na sedanji Polški gmajni, na tamkajšnji polici, stalo naselje imenovano »Pužman«. 

 

 

Ti ljudje so bili pa tudi govedorejci, prihajali so z Podjune, pokrajine v Noricu, bili so izvrstni kovinarji. Svoje so 
prinašali s severa, kjer je severno od Donave (Istra) bilo središče tega znanja na gori Hemma, ki je sedaj pričelo   

V -2.stol. pnš. se je podnebje pričelo segrevati, gozdna meja se je pričela dvigovati, življenje je pričelo brsteti, 
ljudje (pastirji) so spravili kožuhe in pokazali kocinaste prsi in hrbet svojemu soncu, ki je pričelo greti golo kožo, 
sedanji merjasec se je pričel valjati po blatu in dobivati po 12 malih prascev, ovce in koze so se pasle poleti na 
samih vrhovih Karavank = jelenovega rogovja, ki so rodili svoje Rožiče = M'kvauže na prehodih na kritičnih točkah 
poti = sedla in korita rek. Ti so bili ali prijazni (franki, prešerni, froelichi, ..) ali zlobni (zlodeji = zlati, soldi, penezi, ...).  

Nastopila je doba zalih ali zlih devic, ki so bile ali kurbe ali nedolžne, rojevale so pa po 12 bratrov tako, da je bila 
Was (laz = laž = pretiravanje) vedno polna. Prišli so Kelti (ljudje z hladnega severa (kalt), Norici = Nor(d)mani, tisti 
ki so dosedaj zasedali področje severno od Visokih Tur pa tja navzgor še čez Donavo (Ister postane Donava, reka 
boga Donar Thor, Baal,  boga bliskanja z vrhov dol pa iz vode navzgor 🚪♆🀏🏏😹🤬 {drži gobec, nič 
povedati, nič reči, samo poslušati}. 
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prehajati v Posavje in od tam naprej v Posočje ter nato v Padsko nižino v peščene struge rek, ki so prihajale iz 
Carnije (Piava, Taljamento, Ter, Soča). 

Na polici so si postavili »dolgo hišo«, v kateri so potem vsi prebivali. Tedaj se pojavi Baba, ki je tista, ki ima 
svojega polža in na njem matico (vse skupaj en sam šrauf s krili). Ta je tisti, ki je zarit v zemljo, glavo s krili pa 
moli navzgor in krili s svojimi krili v vse vetrove, pozna 8 vetrov, pozneje pa tudi 12 vetrov.  

Na tej polici je tudi vrt in zelenjava, korenje, zelje, ....., torej uporabljajo tudi »Kopule«. Zahodno od te hiše je 
na svojem vrhu ⛎ s svojim košem Polška Straža ◬ 14°11'23.71"V/ 46°22'55.69"S/755,2   in svojim vidom 
⛎, kjer njegov II sin, ki je lovec ♐, lovi divje svinje.  Pod to polico je pot, ki ločuje gmajno od spodaj ležečega 
vinograda, ki ga obdeluje njegov I. sin in prideluje kvinton.   

Polica je povezana navzgor s potjo, ki pelje proti Ravnici (Ravnince) po Rebru navzdol pod Velikim Kurcem in 
Malim Kurcem in proti zahodni Ravni. Ob sami Ravni se pa obrnejo proti lesi, ki zapira An Gora s svojimi ognji 
in kostanjem in kozo pod katero je luknja, ki pelje navzdol v Blato (nad našnjimi Farovškimi Grobelcami = 
letališče, ki se napaja s potoki iz An Gora. 

Pod nartjo An Gora so bili na vzhodni strani postavili svoje travnike, ki so jih rabili za hrano govedu v zimskem 
času. Ta je bil ograjen s kamenjem pobranim s Polške gmajne, enak zid je bil pa tudi v narti, kjer so počistili 
travnik, ki so ga kosili s kosami. Koze je pasel kozji pastir, ki je gnal koze vse tja do Kališč, dočim ovce papale z 
žlabli travo po vrhu An Gora in po vetrniku v Krpinu. 

Kooperacija tistih, ki so prišli iz Rajse in Rupe = kačerjev J K  , Jarcev in       ovčarjev,  ter tisitih, ki so prišli iz Luž in 
navzdol skozi Kamen = Podjuncev   P = polje, peč   govedarjev    in tistih, ki so prišli čez  Zelenico    S = Selo        je 
staroselcev       lovcev , 

je omogočala večjo izkoriščanje časa, manj časovnih izgub, medsebojno izmenjavo izkušenj in tudi rizikov.  
Zgoša na koncu Lepe je lahko svojo poljedelsko znanje bolje vnovčila kot pa jamarji svoje znanje o rudah, 
luknjah v zemlji, novo znanje je pa potrebovalo kovinarstvo, saj novo kovanje kladic omogočajo zamenjavo 
tako surovih kladic, kot tudi končnih izdelkov, ki so imeli večjo donosnost. Noriki so ponujali svoje izdelke po 
vseh trgih pod sedli (Klučah) in pristaniščih ob Jadranu in dobivali v zamenjavo sol, olje, čezmorske produkte. 
Zamenjavanje medu, voska in žit je pripeljalo do zamenjave sort, tako je pira začela zamenjavati rž, ki dobro 
prenaša mraz, pira je pa bolj okusna ampak tudi bolj občutljiva na mraz in pozebe in rabi več vode 

Tako so stari prebivalci – staroselci, ki so prišli z lipami z lipniške doline in se prek rajse in Rupe ter 'rsja naselili 
na Kopavniku in Zakupavniku in sejali na Korenu svojo žito preživeli svoje klimatološke neugodne čase, potem 
ko se je pa začel vzpon temperatur (torej dt, torej kot Dt, ♂ obrnjen na trikotnik na ß = 600, ki ima na desni 
roki 🤘 na levi pa pečatni prstan, je drugi na mizi, ki mu ponuja vino,  zmaga Caesarja ✌ nad Germani, 
korenjak, ker'lc, drugi sin, lovec, mrjas   ⛎  je pa svoje sreče kovač⚒, svetnik.  

 

Svetnik je pa vreden toliko kot blažev žegen = voda z Kelmorajna, mnogo bliskanja in grmenja, pa manj vode = 
bode = bodočnosti. ⛎ je » fakenews« ameriškega predsednika, veliko fekalij = sranja po vodi = vodenje 
pa »zan kurc« = »blaževa voda« = »Kelbasa« = klobasa = Blatnica = »Lepa voda, kot voda pa usrana«. 
Tako je pa današnje stanje voda, t.j. [🚪♆🀏🏏😹🤬] {drži gobec, nič povedati, nič reči, samo poslušati}. 

Od vrat = Kališča, pa do Blata je samo ena sama »Farovška groblja«. Sprva Lepa in šista in bistra voda, ko 
jo pa dobi »Truman« = ameriški general = »mož resničnosti« je pa sama Blatnica = fakenews = neresnica. 

Ko so letali po letališču ameriški piloti na svojih Mustangih = »črnih lovcih«, ki jih je vodil Kristanov Lojz iz Zapuž, 
»ameriški pilot«, ki je vodil svojega »črnca« tako, da je z roko drsal po travi in ga nobeden nikoli videl ne prileteti 
in ne odleteti, ker se je vsem izgubil in se je samo slišalo ♀ grmenje njegovega motorja in njegov smrad, je bila 
»vojna zdrava in neposrana«, potem ko so pa prišli »JAKI« = ruski lovci, so pa »oznovci« pekli na tega ker'lca po 
podplatih in mu odsmodili noge.    T.j. = Tof [ je žalostna stran te zgodbe.     

♆ = Vulkan 

♠♡♢♣  ♠♥♦♣ 
Ali  

🐦 = ⛎ = 🦇 [👁 👃 👄] 

Ali = ker'lc = korenjak na ⛎ 

⛎ = 🦇 = 🤖🙀😹🤬 
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Ki se začne pred 4700 leti z Imhotepom : 

S/Z = Door Bolt = zlati, žolti regelc, rigelc, zasun, rinček pri Juncu 

Sh = Pool = ⛎ = tonf, mlaka, bazen, korito na vasi, Lužca = ušca, glasba, vonj po hrani, lizanje [listanje] 
zgodbe, ...  

Kh = Unknovn = neznano, neugotovljeno, nevideno, neslišano, brez vonja, brez občutkovn 

Ah = Forearm = ponujena roka, sel, poroka, ponudba, pogodba, .... 

Od spoaj navzgor, od leve proti desni     In se danes začne od zgoraj navzdol in od leve proti desni. 

 

Staroselci so pisali (in še danes pišejo) po svoje, tujci pa po svoje: grško. latinsko, vsak je pa uporabljal svoje 
znake in to tako, kot jih je sam videl, slišal, vohal in lizal, torej po svoje razumel.  

♆🀏🏏😹🤬  🧛🦇🤖🙀                 ⛎       ♀👁      

Tako je Seljan s K'plenka, ki je imel svojo ⛎ na Skledi  videl svoj ⛎ pa ne kot liro, na kateri je opeval 
Radovan svoje pesmice o svoji zgodovini tam izza svojega Črnega morja, kjer so bili tisti, ki so imeli svoje 
Croate = svoje kole pa splave, pa otroke in babe, tam zadaj za Volgo, ali pa tudi pozneje, ko so plavali na splavih 
po Tisi (tam za današnjim Petrovaradirom in njegovim Novim Sadom {jaz sem jih pa opazoval z Vršačke Kule 
na razdalji ~70 km, takrat, ko sem bil tam pri soldatih. Takrat je imel Vršac zbirko = integriteto 26 narodov, ki so 
vsi po svoje gopcali}). Jaz sem bil pa ♀👁, ki je vse to opazoval, pa poslušal pa vohal pa lizal 👂 👃 👄. 

 

Naši tam na An Gora pod svojim kostanjem, pa tisti, ki so na Polški Gmajni s svojo dolgo hišo z vejami spletenimi 
v steno in to steno imeli zamazano z ilovco, pa z vrati zaprtimi z rigelci, ki so živeli po svojih regelcih s svoja 
»Kuča« v »Zgoša« kje imela svoja Baba, ki je mela svoj Koš = pa v njem korenjaka, kerlca, ki je imel drevo  
visoko 10 korakov (7,5 m, na njem pa liro ⛎ na Megradu, pa ravno tako ⛎ tudi na Polški straži, pa 
so imeli Kooperacijo z Korenjaki pod Lepo in njenim Gašparinom, ki je imel gostilno in mesarijo. .... so 
pa imeli svojega 🐦, ki je letal povsod okrog, po celem kraju, pa imel svoje pojedine pod kostanjem, 
kjer je žrtvoval koštruna, vsi skupaj so bili pa pod gasom, ki ga je pripravljal Gašparin, ki mu danes rečejo 
Alkohol. Pa še nekej več, kajti njih vino (šmar'nca), je vsebovalo metilni alkohol, bili so torej nori, norci, Norici. 

Na kolu (veji) \ = Mat kola = matrikola = mornarska knjižica z znakom sidra in sveder☤v skalo, skalco, \ 
postanek na poti, ....  = Priž'nca na = sveder v skalo, ki ima zgoral matico, s katero se stisne tisto kar je pod 
podložko ´(torej prešo za stiskanje kvintona). 

Tisti 🐦 je torei imel dve seli na Brezju, ki sta imeli vsak svoj ⛎ in ☤, iz koša pa pregled in posluh na 
vzhodno in zahodno stran tega kraja, a tudi pa vsem podnožju teh ⛎. Tam je lahko lovil divje svinje 
in jih solil na svojem škafu. (bil je pač norec, Norik, Junc, Podjunc in je imel svojo vrečo z jajci, kamni (sedeži), 
na Vrhu pa svoj kostan (sostan) in svojo menso, kjer je bil kapo = najvišji. (Ja, če nebi bilo DEDA z Jamarskega 
vrha s njegovim spectacolom, s katerim je špegal na luno in njenih 7 zvezd). 

 

No pa pride sam CAESAR, pa nov red, pa druga moč, pa drug čas, pa drugi vindi, pa legije, pa  drugi bogovi in 
boginje, pa drugi m'ški s kamnitimi obrazi, pa druge farbe, pa druge luči in sveče, pa, ...... 

Pa pride Caesar, pa pride tudi pripoved tistega, ki je imel 2 peresa, dva zelena peresa, se pa javi ta : »jaz bom 
pa vse povedal« in prične svojo pripoved (Caesarju) /⛎ = 🦇 = 🤖🙀😹🤬/, pa govori in govori, ko pa 
pride do sebe, se pa dogodi ⛎ = 🦇 = 🤖🙀😹😹🤬 in njegova pripoved je blokirana, blokira jo 
sam Caesar, ki od tega izdajalca noče poslušat tistega, kar je večkrat napisanega s prvim zelenim peresom. 
Caesar je bil namreč tisti »osvajalec«, ki je požgal Aleksandrijsko biblioteko in njene svitke na papirju in na koži 
in koža je začela smrdeti tudi njemu, papir je pa prijetno dišal.  

Tako so še danes prikrajšani za svojo pripoved o samem sebi, za tisto kar nebi smeli povedati, to je pa tisto, kar 
je v počenem srcu {CM = ♡ ♧ = Hertz & Kleman} pa nastopi pri pravih kristjanih C = Srp , pri tistih, ki so 
usmerjeni proti levi pa K = kost = smrt s svojo koso.  
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Za prve pomeni 🤬 njih slavje, slavljenje, za druge pa oglodano kost, ki jo stari zadaj za svojo ramo (ritjo) 
vrže proti Triglavu {in Rimu in njegovem Quirinalu}, svojem najvišjim bogom, vsem krvavim od dnevnih 
grozot, rožnatim in meglenim, preden zaide na koncu dneva v (koš = zadnji koš, potem pa samo »pika« 
pa [k]amen) pa nobene košte = kašce več.        Ura je VI in je potrebno iti spat in sanjat bodočo prihodnost, ki 
bo prišla z sončnim vzhodom naslednji dan. 

 
180717 

 

Taka je usoda tistih, ki jih najde naslednji dan Caesar, tisti, ki je ustanovil opidom »Cividale« = Civitatis a Dolah 
(Dolinah današnje Beneške Slovenije), pod Staro Goro, ki je imelo staro zgodovino okoli železne rinke na Skali 
pod Quirinovim mostom (Pons =  pa tudi pons maximus = primus pontus = patriarh = stari pastir ↾ pa je tudi začetek 
unije = integritete {↾∫€◠◡☝🤘🤙🧦£👬🦉$⇈∑🐃💔🕎🥣🦔}  v Čedadu   pa je tudi papež = ovca, ki 
muli travo z ustnicami 👄 = Papler, pa je tudi .........naslednik koša   /⛎ = 🦇 = 🤖🙀😹🤬/na Polški 
gmajni, pa ki tudi še ni vse povedal = ČOP (ki je pa tudi veliko zamolčal = nič povedal o tistem, kar ni smel 
povedati), pa mu je vseeno kaj ušlo, če ga je poslušal Blejec Jarc s svojimi Žalami = Šalami = Žalnimi Ženami, .... 

To se samo po sebi izpiše tistemu, ki je za to pristojen, pristojnost pa prvi zapiše tisti s svojim prvim peresom: pisar 
= pišar, ki piša = ščije na vse pristojnosti kot [69] = ♋ = [96] in sam odloči, kaj bo povedal ali pa zamolčal. 

Pregled nad vsem tem je pa imel [69] = ♋ = [96] in sam 

 

Sagittarius , 🙏 22. november - 21. december 16. december - 14. januar 18. december - 19. januar 

 

Ko se pojavi na mensa ⌘ Kaštrun namesto starega ♈, t.j. njegov sin, ki ga natakne prejšnji ♐ na vilice in za 
mensa ⌘ na vrhu Gore {An Gora}= ♐ in si postavi kožarco tam, kjer je danes Gorjakova bajta in njegov 
hlev (hleb = kruh}, ki ga preživlja, njegova baba pa posluša, kaj se dogaja spodaj pod hribom, tam kjer je goša 
pa v njej 2 luknje = Q) in pripoveduje svojemu descu lovcu, sama pa pograbi njegov dolgi rog, zatrobi tja 
kamor je treba (kam pa to zatrobiti, se pa sama odloči, čeprav ji je gorjak to točno razložil in namalal vse 
znake na tablo = leseno mizo z zarezami v mizi. Baba pa nič razumela, pa trobila in letala tja, kjer so bili 
potrošniki (glasu) tam spodaj pod gmajno, v gmajni pa dve Quele, ki sta poslušali njen glas.     In ta glas velike 
trombe, ki je segal do XM = 10.000 korakov daleč = 7,5 km. Bil je pa to babji glas, pa ne gorjakov glas, kajti 
Gorjak je trobil samo »pomoč ob blisku« samo takrat, ko je zabliskalo na jeloviški Babi, to je pa samo takrat, 
ko je bila tema, IX ponoči, podnevi je pa gorela grmada narejena iz brin, ki so zelo kadile svojo smolo in bile 
zelene.  

 
Gorjak ima pa svoje ime staro 2200 let, zadnja je danes mlada Brinca, njen oče je Vrban Marko, njegova Mat je 
bila Liza, ki je imela lisasto kravo, na katero so švicarji namalali svojo čokolado, čokočada je pa bila sova 🦉. 
ki leta po dnevi in ob mraku, njen oče je bil pa tisti gorjak, ki je sedel ob klopi na moji desni strani, pa imel na 
koleih svojega vnuka Marka, ki naj bi bil »skretar« ♐ in Sh    mlaka,  ribnik, tolmun, bajer (Weicher) ali 
Wainacht, Čatež, razcep , klinc, kurc po višini in kurs po širini, itd., itd.,    (modro, = Secretarius naj bi se 
torej ukvarjal s fekalijami in naj čepel na svoji veji in scal in sral po »čitavi taj svijet = cbet = obetanja, opcije, 
Trumpove fakenews, ... ko se je šele komaj izkopal iz cunj in sedel na roki lovca, na levi je pa bil moj prijatelj 
Martin Erklavec s svojami Kelbasa, Kölnischwassa, vredna toliko kot Blažev žegen = 00.00. In to vse na južni 
strani cerkve sv. Petra na Gori. Stara Baba Gorjanka je pa takrat vlekla za vrv in zvonila na zvon sv. Petra, za 
katerega je gorjak pobiral svojo bero, ob njem pa sprejemal levite bab'nc, kso vsebovale »tadve« na ta zvonene.    
Tadve = ta due, ta na dvome, na vse na drugo vas, ta je bila pa Zgoša pa njen Mengrad, pa ogenj, ki so ga zgošani 
kurili še eno generacijo nazaj na Mengradu, pa na valjanju kurb po praproti, ki je bila tako mikavna, torej je bila 
nekoč košena, pa spodaj Rak = ♋, pa imel tudi svojega petelina, galca, Golca, Jastreba, 
svojega prvega sina z njegovo gostilno in drugega sina z njegovo kovačnico ali 
žago. In vse to je tudi imela pa tudi ima, vse to v svojih ostankih tudi Zgoša. 
Ljudje so pa molili roke v nebesa 🙏🙏 in se pridušali »p'r mej duš«. 
 

Ostanki so pa prekriti tudi s tistim, kar je prinesel CAESAR, ki je prišel in odšel, pa ga osebno v teh krajih nikoli 
niso videli in povabili, so pa o njem veliko slišali in govorili, saj je zapustil svoje Legate na svojih kašcah, skupaj 
s svojimi koli in goli pa balilanjem s kroglami in čegli , čegli so pa tudi tisti za keglanje na ledu blejskega jezera 
v času miru ☮= ☭☮.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/22._november
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/16._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/14._januar
https://sl.wikipedia.org/wiki/18._december
https://sl.wikipedia.org/wiki/19._januar
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Sedaj se pa pojavi naslednji korenjak, ki ie naredil staremu ajdu konec, pa postavil vse Wazi in Wale na nart od 
noge, pa začne špilat fusbal in to tako, da ga ne ujame noben olimpijec, ki sicer piše z leve proti desni, pa tudi z 
vrha navzdol, samo roke pa moli proti vrhu 🦌 {mlečni rog, mehkužec, nedonošenček, šekast jelenček, je na 
Stolu drugi vrh = Vajnež 2099 ◬ in kaže svoj , in svoj sex 🤙🤟🧤🤞 in ∜   svoj sex s kvintonom na svoj 
način z dvignjeno desno roko V = , ostalim pa levo roko in figo DEZELA JSD-SLIKE\Imeti denar.jpg in 
konec vaše muzike ∰, ali ＃ = .      Pojavijo se novi časi ob golem kolu na Kašci, pojavi se Legat, ki ima svoje 
špile (za klobase) pa klince (za sandale) pa nove klince na sončni uri, ki kažejo na XII. = ribi na 00.00. Nekdanji 
V se podaljša na VII in dobi svoj ponedeljek in torek, tistega boga, ki dela veter, bliska in grmi in so mu grki 
rekli Zeus Ζεύς , rimljani pa IUPPITER, GERMANI PA DONNER IN PO NJEMU IMENOVALI DAN DIENSTAG = NAŠ TOREK.  

Tako je prišel tednik = 7 dni od prvih nedelje = dan solnca, do sabata (judovskega dneva = petka, do petka, 
četrtka, srede, torka in ponedelka (delovnika) in nato zopet do sobote, potem pa po rimskem redu od ponedeljka, 
torka, srede, četrtka, petka sobote in nedelje, dneva, ko je bog počival in predel čas (na imhotepovem S je sedež, 
sedlo, selo = Was, Waz, ... Na ta red je pa prišlo 12 vetrov na klincih in to dvakrat na dan. 

Tak je bil Caesarjev čas, ki se je začel s Caesarjem = VII mesecu, njegovem mesecu, ko je začelo, izgubljati 
svetost dneva in postajati dan vedno bolj kratek. Tako so zaflikali rimljani svoj X »Deci« in dodali spodaj VI še 
VII in VIII, samo da ta flikarija (lovljenje postrvi) ni bila delo Gaia Iuliusa Caesarja, temveč senata l. -46,  to je 
pa imelo posledico, da je mesec september = »sedmi« postal »deveti« IX in tako naprej vse decembra = desetega, 
ki je postal XII. Potem se je pa začel Kozorog z novim letom 24.12.  

Prej po naravi naravnano leto, je postalo zaflikano Caesarjansko leto. Prej so vodili svet iz lune tisti, ki so imeli 
svoj spectacolo in svojo sončno ploščo pri nas na Jamarskem vrhu in so ti svoj svet povezan s Sete Mare  
povezanim z »Ivanom na pućini« = Žvanom na Devinu in Blejski Žvan (Živan = mož, ki je gledal na vse 4 strani 
⌘ kot kol in bil svet »CBET« = ☮, ☭. Vse to je postalo odveč, kajti sedaj so zavladale trombe rimskih legij 
in nadomestile prejšnji spectacolo z rimskim cirkusom in areno. Njegove učinke smo pa začeli čutiti šele leta -
15. prek Norika in predvsem iz Iuene, naše Podjune, od koder so prihajali junci s svojimi rogovi, naši ♉, ki so 
imeli mesarje, ki so delali klobase s špilami in različnimi polnitvami, muziko in posledicami. 
 

Prišli so časi, ko so zapustili tiste najdenine, ki jih je izkopal Drago Svoljšak na področju letališča, Kleženka, 
Knež'nka, ostanki žar in bikoničnih kladic, »Farovške groble«, kjer se je nabirala Blatnica in voda izza jezerca, 
kjer je bil lintvern. 

 

Prej mensa na An Gora      sedaj košnja na travi 

 

ima poljedelstvo ☭ RAT vojno pod Rebrijo ♣    : 

ima železarstvo ☮ RAD mir na Rebri in zadaj pod Stolom . ♠........ 

Ima svoj ☯ {nasprotja in dvojnost} gozd, planine, gorske dejavnosti (lov, nabiranje, ... ♡. 

 

Sedaj se pa pojavi  

1/3  = Ψ wind = veter                                                             zgoraj             Boh 
      =  Brs, popek   ♠  2/3  = ₼ earth =zemlja              spodaj             Satan 
 

Rimske legije so delale in gradile utrdbe in veslale po vodi          in se branile in hranile po poljih. 

Germani in drugi so pa napadali v gozdu in s hribov navzdol      so se pa pretepali od zgoraj navzdol z bregov. 

Pozimi je pa bilo vse mirno in se praznuje (v Rimu, kamor vodijo vse poti). 

In mir v gradu ali samostanu      v Rožacu ob Tilmentu ali Rožeku ob Dravi      Rosazzo ≃ Rosegg 

 

Ֆұƻ₳st‡8YПѡѡ₼♣Ꜳꞷfi₳╬♦Ȝ¥B...   MS Gothic 
 

DEZELA JSD-SLIKE\Lintvern -IMG_0326c.jpg 

 

In v Rožaškem samostanu, kjer imajo tisiti z rogovi ob Tilmentu in tisti v Rosazzo ≃ Rosegg svoj samostan 

Oba posvečena Svetemu Petru. Rožaški samostan    Abbazia die Rosazzo ≃....Schloss Rosegg    

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Imeti%20denar.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(Mythologie)
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Lintvern%20-IMG_0326c.jpg
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180719 

Carpenter tesar 

čevljár shoemaker, bootmaker, (krpač) cobbler 

krojáč tailor; garment-worker, Schneider 

mizár joiner; umetni, pohištveni ~ cabinetmak 

tesár carpenter; hela     carpenter1 [ká:pintə] noun tesar; ~'s  axe tesla, vezača; ~'s bench, skobeljnik 

têsla (sekira) adze 

 

Meise l    senica 

Šinkovec   šink M, der Schinken          tesar 0 Krovec 

Dreta dret|a [é] Ž (-e …) der Drahl 

Skodle = Schindel 

sodar M (-ja …) der Böttcher, der Fassbinder, der Küfer 

šilo    Lochstecher; tehnika Stecheisen; rezbarsko ~o, das Stichel, der Stechbeitel, das ..... 

dleto    Schnitzeisen; za zidarska dela: das   Stemmeisen; za graverska dela: der  

štiher = lopata za rezanje in obračanje zemlje 

kopca  = trikotna    pa graben npr. Mošenjski kopati, riti. 

Stichel, der Rundstichel, Grabstichel; (sekalo) der Abschroter, Abschröter; obdelovati z ~om bemeißeln; 
odpreti z ~om aufmeißeln 

Dleto  detel, der Stechbeitel, das Stecheisen; rezbarsko ~o das Schnitzeisen; za zidarska dela: das Stemmeisen; 
za graverska dela: der  

Stichel, der Rundstichel, Grabstichel; (sekalo) der Abschroter, Abschröter; obdelovati z ~om bemeißeln; odpreti 
z ~om aufmeißeln 

Sedaj so pa eni štihali in klali svinje, drugi pa kopali zemljo in delali luknje v kožo (usnje ali smolnate zaplate 
borove ali smrekove skorje (pa ne kože). 

Tedaj je bil pač tisti, ki se je izučil za xxxx ali yyyy ali zzzz, pa uporabljal svoje orodje, ki je imelo mnogo oblik, 
namenov, bilo specializirano za določeno delo, ki ga je rokodelec obvladal in se v njem izmojstril in pokazal 
svojo nadarjenost in sposobnost, ter tisti, ki je lahko samo kopal in krampal pa ni nič videl ne slišal ne vohal in 
ne lizal svojega dela kot razumen rokodelec. Eni so bili sposobni samo za kopanje in krampanje, drugi so pa 
znali tudi delati volkove, kuriti pa iz peči iztisniti več kot pa samo pečenega kopuna. 

 

Sinica = oglar, ima kožarico, je lesar, ki ima štihel = špico s katero dela luknje in štihe in dolbe zareze,  reze in 
zareze in zarezuje skorjo in pušča smolo = smolari, dela oglje, je lesar, ki naredi leseno mizo in jo zareže z rezi 
(znaki),  zamisli.....šilo   igla     koža usnje      platno, tekstil, igla da konec = cvirn ali    kopita = rožen roč za nož, 
pa pupa,    žeblji, klinci in podkvice      knofi, narbe = rane na koži ali brazda brazgotina pod plugom (to ne loči 
tisti, ki piše slovensko - nemški slovar, ker pozna samo vzroke ne pa posledice ali obratno, ker ni procesno 
orientiran, delo pa zahteva svojo energijo in ne samo stanje brez diferenc = △ ali Δ. Kositi ob 12. uri = obed = 
obred,       Kositi travo od zore do mraka = delo, ki daje znoj. Prvi ima znojno čelo od jela, drugi pa roko od 
dela.) 

 

Rimljali so posekali les za svoje »Banum solem et ferrum« v široke pasove, na njih so pa imeli lovišča, na 
loviščih so pa domačini postavili ⛎ nekdanje »kose« in »šinkovce« in lovili divje svinje iz teh so pa delali 
šinke, pršut pa klobase. Torej so špilali globase in bili prejšnji korošci – klavci.  Žnidar in šuštar sta se naselila 
ob koritu, ob poti in vahtala vas, klavec je bil pa ta »Drugi sin«. 

Samo, da sta ta dva šuštarja in žnidarja »rimljana«, ki sta govorila med seboj po rimsko, košto = hrano pa 
»saračunavala po kransko« s soldati (ki so prijemali solde), šuštar je pa podtemplal sandale in jih povezal z dreto, 
ki jo je vtikal z šilom v podplate. Šuštar je ponujal soldatu (legionarju) vino kvinton, ki sta ga skupaj pila, 
zaračunal je pa nove podplate in dreto    drito = direktno legionarju s zlatniki = soldi in to mastno. Če se je pa 
zbodel v prst, ko je šival z dreto, se je pa zaslišalo neko preklinjanje kot pekel = gnanje živine po ozki polici ob 
vodi, kot »porka madona« = »moja ljuba gospa«  
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 (pozneje Gospa z Blejskega otoka). Ta gospa z otoka je pa imela svojega sinka (senico) obrnjenega proti Rimu, 
gledala ga je obrnjena proti Rimu, jezušček je pa gledal proti svojemu vzhodu. In tako so dobili na Bledu milost 
božjo, ki je imela črn ksiht, od saj počrnjen obraz. Zlobni jeziki so pa rekli, da ima »črno larfo«. Tista Seta Mare 
= maria se je že zdavnaj izgubila, natolcevanja o tej larfi so pa še danes živa     (tudi pri blejskem Žvanu, ki je 
trobil tisto, kar je slišal prej v Sede Mare na cursu = usposabljnju za opusa, žreca, žrca, druida o lepi Vidi na 
pućini {pečeh Devina}= rožnatem sončnem zahodu izza Devina, ki je imel od kvintina ožarjen (svetel ksiht ves 
bled in zastrupljen od metilnega alkohola).  Veter je pa bil Mistral   jugozahodni od kvintal na deci = tisti, ki dela 
deco votroke na Windovs 10, rojene v času burje iz ventivoto = Valentine, Zdravko-te, pomladanske koštrune, 
begunske gašparine, ki so pod gasom, kose z Mengrada, ....  

 

 
V času 00.00 torej na začetku našega štetja vodovje okoli Begunj – Ignisa naslednje: 

Lepa teče skozi Krpin »vzhodno« od vetrnika k Dragi, ki je speljana ob Gaso pod Korenjakom in Gašparinom 
navzdol Begunščici (ki jim »Rimljani« rečejo »Ignis Bellum« je »belinov ogenj« po svoji strugi, ki je prej imela 
Lepa (še brez današnje Zgoše v smeri Triglava in se nato spusti navzdol do Farovških Grobelc = Blato, mlakuža, 
mlaka. 

Dobra teče skozi svojo mlako pod Dobravo in od tam pod Dobravo in pod Mengradom navzpol v Otok = 
zamočvirjeno področje, kjer je tudi močvirje v Ledevnici navzdol do Mošenski graben, kjer je križišče poti \ 
Begunje <...> Jamnikin Brezje <...> Radovljica. 

Blatnica še ni speljana pod zidom in poteka po svojih potokih po pašnikih navzdol proti Begunščici, tisti studenci 
zahodno od poti, ki vodi iz Gore (in Pužmana na Polški gmajni) pa navzdol proti  jezeru pod Babjemu potoku 
in predstavlja prvi pritok Babjega potoka, ki teče z vzhoda. Od te mlake pod Babjim potokom se pa potem obrna 
poti potok k Klučam in od tam k bodočim Studenščicam in pod ježi navzdol pod Hrašam in nato v Farovškim 
grobelcam, ki so na Blatu (sedanjem Letališču. 

Babji potok se pa prične na  močvirju na zgornem koncu Ledevnice in se mimo Korošca, (ki nastopi šele 
tisočletje pozneje) pod Gorico in Rupo vije kot kača med Batranco in Rajso navzdol proti Savi, ki jo doseže pod 
prejšnjim Selom nad Komuravščami (dva zidova v Savi, pod njima pa П, ki ga takrat ni več). 

Suhi Graben je pa hudournik, ki se pojavi ob večjih deževjih in taljenju snega. V tega so pa Verbljani = Urbani 
speljali z plugom skozi »Pole« in poznejše Peske, ki ga je zasul Korošcev studenec s peskom l 1314. in skozi 
»Babjo dolino« mimo današnjo kmetijo »Dolenc« v »Suhi graben«, ki je imel vode dovel za pit, ne pa za moust 
pa mlest, pa je Korošec s plugom naredu novo strugo l.1771. 

Dol je struga, ki se vleče od Volčevega hriba navzdol skozi Radovljico, pod Predtrgom in Mestom nazdol do 
sotočja z Suhim dolom in navzdol do Save. Vode na Kležniku, Knežniku so pa prihajale iz področja Begunj 
navzdol še v časih prvih naselitev na Zakopavniku in Kopavniku, kjer so delali lončene posode vrče, ponvice, 
pa tudi žare. Pod Volčjim hribom je pa tudi mokrišče, nekoč polno šote, iz katerega se je napajala Dolnica, voda, 
ki je tekla po Dolu. 

 

V začetku našega štetja so bile na področju begunjskega kotla tri naselbine: Polče na Polški gmajni ☤☮♢,    
Begun s Korenom ☸🐃💔🦔 v Gasi = Ulici, in Na Mengradu ⛎ nekdanji »kos«. 

Potem so pa prišli »rimljani« in postavili vsa naselja v ravnino k potem, ki so omogočale prevažanje s kolesi, 
pravimi kolesi na eni osi, torej par koles = koreta, do takratno je pa bilo »vse nositi in vleči«. Tedaj je dobilo 
svoje kolo, prvi »bicikel« z vlečnim drogom (Deichsel), s selom, kselom = pobom, korenjakom, ki je vlekel plug 
namesto prejšnje trave. Kopanje z rovnico je bilo nadomeščeno z oranjem z »orlom«, korenjakom, ki je bil rezan 
kot junc = Begunc. 

Selanom (reberčani), ki so izumili gatiranje volkov z manganom, plavim kristalom iz pobočij Begunjščice, so 
to gatiranje (dodajanje dodatkov k drugim rudam v ogenj zakurjen z bukovim ogljem in pogašen z brinovimi 
vejami (naogljičenje), je prineslo sloves norijskega jekla. Mangan, Mn so pa imeli begunci »na čez« do konca 
prve svetovne vojne! Sloves je pa dajala na koncu svetovna razstava feromangana v leta 1881, ki jo je omogočil 
Lambert Pantz. Ti kranci so obvladali izdelavo »belega«, svetlega jekla, ki je skupaj z kovanjem v več plasteh, 
omogočalo izdelavo jekel za kline in ne samo sivih jekel primernih za kovanje klincev = žebljev. To jeklo je 
dosegalo tudi do 12 x večje cene, torej je dajalo veliko večje deleže pri barantanju. Volkovi so se torej spremenili 
v zlato, osel, ki   
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je pa tako železo rigal, je bil pa kranjec, krajec (Mečiz z Stare Fužine in Mečiz iz Kamen iz Spodnje doline).    
Mundstahl, moonsteel, ..... Himmelsgold ist neben Mondstahl eines der legendärsten Materialien auf ganz 
Lorakis. Angeblich können nur die [[Gottheit|Götter] und ihre .Nachkommen....... 

 

Ko so prišli v Visoko Gorenjsko taki ljudje, ki so bili sposobni ustvarjati take železne izdelke, ki so bili tako 
cenjeni in spoštovani, so jih pustili popolnoma same, saj če so jih oskubiti, so morali to tudi dobro izkoristiti, ne 
jih pa poklati! Rimljani so izkoristili gozdove in jih izsekali, to so počeli povsod drugod, če ne že zato, da so 
zagotovili lastno varnost. Zato so nastale v morju gozdov dokaj velike goličave in to na področjih od Most pa 
do Mošenj, torej Dežele, manj na področju Blejskega kota.  

 

 

100720 

Naselja in Vodovja in Poti = življenje, ki zahteva svojo energijo, ta je pa odvisna od klime! 

Klima pa vpliva na vegetacijo, ta pa na življenje prebivalcev, ki se morajo temu prilagoditi.  

 

Ko se pojavijo rimljani v začetku našega štetja 00.00 in nastopi 1. stoletje, je Caesar že mrtev, v naše kraje (na 
Visoki Gorenjski = VG) pa šele vstopa s svojimi posledicami.  

Prvo, ki jo opazimo je, da se pojavi ob Begunjščici novo naselje s П= pi zda kje vin to. Ta П postavi novo hišo 
na zahodni kluke Begunjščice na južni in vzhodni vogal od ♣ = deteljeca = selo Zgoša. Tod je točka od koder 
vodi proti k razcepišču vseh poti od  I do X in na spodnji strani ♣ , in vseh poti, ki vodijo na desni strani ♣, 
torej je ♣ obrnjena proti IV. Pot, ki pelje na Mengrad v smeri vzhod, od koder prihaja prvotna naselitev, kjer 
so prej stale Koče = kuče = kožarice in njih ⛎ = koš = kos, so torej na vzhodni strani, novo naselje je torej 
zahodno od Mengada (kjer je »kresilo« = proslavljajo svojo preteklost s kresom, ki ga prižigajo še menda v 
l. 2000, torej 2800 let po tem, ko so se pojavili na Gradišču na Vodicah (in potem zlezni na Jamarski vrh kot 
druidi = drugi za bogom na Stolu). Današnja Zgoša najdena pri Klemenčku ♣, ki ima vrata obrnjena na IV = 
proti sončnemu vzhodu na dan poletnega solstitucija, sv. Janeza, nekdanjega Štivana, Ivana = IV in ANA, 
Živana, Žvana, Kopljenjskega     , Zagoriškega Andrejevca, ki je obrnil leto za eno leto naprej, Tako kot so 
Mošnje obrnjene proti Brezjam in njih vetrnik na Dobravi in njih pripadajoče grobišče (Žale), ki je obrnjeno 
proti sedlu med Stolom in Vrtačo. In ravno tako koš na Mengardu, itd., itd.  Klemenček ima torej zadnja vrata 
obrnjena proti Triglavu, desta stran je pa obrnjena na Vrtačo, tako kot je bil obrnjen koš na Mengradu. Torej 
»jaz bom pa vse povedal« kot, ki je pel kot svojo pesmico = dajal svoj glas.     Za tistega, ki je dajal največ 
za en štefan vina, {današnje volitve in stranke}, ta je bil pa na mizi tisti, ki je ponujal vino gostu = 6. temu na 
mizi = carskemu slu = Caesarjemu poslancu = druidu iz Štivana = Sete Mare in njegovi curbi = curve = ovinek 
v Devinu, ...... patriarhu,  dajal pozneje papežu Janezu Vino = čisto vino = resnico.    Papež = jest koštruna = 
pojedina   na mensa    jem pod kostan  = gošar z  Sgoše = lesa pod An Gora = Polška Gmajna = tudi goša =  
Zgoša   do V Triglava do Stola in Vrtača = cirkus = Oglovš = spectacolo  
 

========================================================================= 

||  ponudi staremu Primusu, ki je  novi primus in junec ♉ na Polški gmajni in  zavzame njegovo mesto                  ||  
||  prvega v redu 🦐 {škrjanc}in sodje 🛢                                                                                                         ||  

||  = 🦐 shellfish, shrimp, small, lupinar (školjka, polž, rak) ; morski rakec, garnela;  majhen, kratek,        
||      ||  škrt = skop = škrat, skopljen      sodnik     {škrjanc}in sodja 🛢                                                                             || 

========================================================================= 

 

Ta je v Wasi Zgoša vse to in je »Klepan« = svet mož prvi v vasi, je ovčji pastir s svojim koritom, ima svoj most   
pa svoj pilot = kol , križ, kapelo, kozo, ki mu nosi jajca (cekine), in ima samo pravico do 1/3 zemlje.   

To zemljo pa morajo šele izsekati, torej morajo izsekati 1/1, da bo dolga hiša dobila svojo obdelovalno zemljo 
= polje ♦ na zahodu od te hiše, to polje je po obsegu   xxx dni oranja, ki ga mora opraviti tisti, ki je na ♣ srednji 
in ima 2/3 delež hiše in je prejšnji kopač in tedanji = Orel in sedanji drevo (brez krone in korenin) samo soha 
= 2/3 kozel, kosel. = rezani junc = vol. To po Was, Waz. Laz je pa tudi ograditi (pred divjimi svinjami s prasci), 
jo kultivirati, potem jo bodo šele razdelili po svojem redu, meni to {prvo},  tebi drugo, { kdo je pa pravično delil 
vam je pa seveda jasno}. Ta, ki si je za sebe zadržal vse kar je ♣  
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bilo obrnjeno proti severu navzdol proti Begunjščici in njenim ognjem (ignis), te je imel pred svojim ognjiščem 
v skupni hiši na ognjišču, skozi katerega je gledal skozi vrata (dor, tor) in gledal v svet proti jugu, tam kjer so 
bile Mošne = vreča z jajci = cekini, cukinimi sinovi = ponoči roparji, podnevi pa nedolžni sodelovci = M'kvauž'.  

Obdelovalna zemlja ♦ se je pa nahajala zahodno od vasi in je segala sprva samo do poti, ki je peljala z 
»Pužmana« ☤ navzdol proti sedlu na Obli gorici in v tedanje Selo »Radmannsdorf« s svojim vetrnikom. 
  
Deteljica ♣ je tedaj imela 4 liste, tri vidne in enega nevidnega, 3 za potokom Begunjščico na zahodni strani 
in pecelj = korenino na vzhodni strani. Potem se pa izkaže, da je bil na vzhodni strani še en potok – Dobra 
s svojo mlako in iz njega izhajajoča Dobruša z vse iz nje izhajajoče dejavnosti in možnosti. Če je bil ovčji 
pastir na južni strani dolge hiše in imel tam svoj na vzhodni strani svoj trn za ovce in koze in svoj »stog«, 
t.j. seneno kopico in svojo kožarico, kjer je varoval svojo čredo, opoldne pa prišel na kosilo, kjer so molili roke 
v vis k bogu Belinu in se zahvaljeval, da jim je dal kašco za vodo za pit in hrano za napolnit svojo rit (pi zda 
kje vin to pa koštrun so bili samo za svečane dneve) in vsi ti so pa bulili v ogenj na ognjišču ob katerem je 
bil prvi obrnjen k jugu (na »v« in bil I primus, desno od njega je bil II sekundus, in levo od njega njegov prvi 
sin (tercus), ki je rezal za vse hrano, ki je bilo običajno zelo malo, Samo če je secundus ulovil kako žival in 
če so otroci in žene kaj oskuble z vej in prinesle dam, so se lahko pošteno nabasali. Kvinton ni bil na vrsti 
bolj pogosten potem, ko je začelo primanjkovati zelja, saj je zaradi metanola povzročal veliko težav. 
Ovčji pastir je pa imel svojega osla in svojega volčjaka, ki sta varovala celo hišo in oba trna. Vsi so znali molsti 
(saj so se to naučili pri svoji mami) in srati na vse sorte veje, pa naj so bile oguljene ali zelene. Ni pa vsakdo znal 
postaviti »comura« iz kamenja »kanal« in v njem pa »želez'n rinček«, ki je nadomeščal kol = col = »p'r kolo« 
kjer se je tudi rajalo (pa tudi koga zaštihalo ali zašilo. Vse to se je dogajalo ob ognju, ob ognišču ali ob kašci, ki 
je imela svoj žleb pa svojo šalco = ponvico. Niso pa samo razbili kako ponvico, razbili so tudu komu njegovo 
bučo in to običajno s kolom iz plota, ki je obkrožal vas in to običajno potem, ko se je končala veselica.      No in 
taka je bila tudi Was Zgoša od samega začetka pred 2000 leti, pa do dons, kjo še dons ni konc. Kakšna je pa 
dons, sjo pa ogledate z letal ali pa satelitov ali pa od koder se vam ljubi, saj je vidna in slišana, povohana in 
polizana. 

 

 

180721 

Zgoša, ki se je nahajala izpod    Lukmana, Lugmana, Ostermana, Zajca z ušesi, Cokle s pšanci,  

 

Kolman Božena    oglar  

Jejc 42    8      torej 8 od 10.   drugi    torej žnidar       ampak je še vedno kolman torej 3 dežman Oblak od V, oz 
8 od X in ni žnidar. Hišo pa obrnjeno na Janeza oz. Jakoba.  

Mirko                    Jejc        ovčji pastir     hlebec     oglar    kolman Gottlieb   Ljubo 

   Klemenovc  34   12        Klemenovc 

Mirko  Fajdig   47    3        Figovc      Froelich   veseli   veselica 2/3      Dichtrich pevec   škrat  Mešišnik 

                        49    1        Tončk        Katernjek                    pozneje Maček na Dvorski vasi 

 

       37 11 Faidigova pustota P r Fajdíg Pri Fajdigu     Froelich   veseli   veselica 2/3      Dichtrich     škrat     

        38 10 Klemenzhik    1/3   

        40   9 Merkel 

Dolga hiša ♣ je stala v križišču poti, ki so še danes vidne v  

 

V začetku so pa vsi enaki 1/3  +  1/3  + 1/3  = 1/1      ♠♡♢♣   potem se pa začel vzpon  ♠♥♦♣. 
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♡ Pastir za Čebele  za  mravlje (uši ušesa) in ovce + ogenj         osel   +   ovčak – volk 

♢ Dohodki od ovc = jagnetina, volna, osek, med  medica = duh 

              Od goveda   koža, mleko, sir, maslo, roževina, meso 

                             Transport, lov  

♢ Dohodki od poljedelstva   koža od dreves skorja, sok, smola,  

                             Vino, žito, tekstil   platno, seno, slama,  

♢ Dohodki od Kovinarstva    ognja, oglje, volkovi, pepel, apno,  les, ... 

 

l. 00.00  so bili ti enaki                     1/3 + 1/3 + 1/3 = 1/1 = ♢ obdelovalne zemlje okoli 200x 200 = 4ha. Drugo 
pašniki in okoliški gozdovi.        8 dni oranja.   10..12 ljudi.  6 odraslih 6 otrok.  

 

 

180722 

V začetku vasi so vsi delali skupaj v eni hiši isto, samo da je I spal v dolgi hiši skupaj vsemi in jih čuval = čutil, 
šutil = miril, ko so čvekal, varoval pred nezgodami (merkal  m'rkač) Fajdig (Feind = sovražnik) fajda = vojna, 
nemir; bil mirovnik = Merk'l,  v svojih trnih sta pa čuvala svojo živino v svojem trnu ponoči na trnu obnjenim k 
Begunjščici (gori) Kleman = Klem'n svoje ovce, in junc (poznejši Tonček) svoje govedo.     Vsi so bili doma s 
Podjune, s »Klobasnice«, nad njo pa staro svetišče Juni in še prejšnjemu Bellenu = Belinu iz našega Stola in 
kraja, kjer so trgovali = imeli Kluče trgovci iz Jadrana in iz Obdonavja s svojo soljo in železom:        kjer so delali 
klobase (mesene, prtene in bele, krvave) si jih vtikali v črevo kot meso, ven so pa nakoncu prihajale kot blato, 
spodaj pod koritom in smrdele tako kot »kelnišvaser« = veliko obetov pa malo uspehov = Blažev žegen. Žegen 
je pa saegen je žal-anje ali pa duhovna podpora, tako kot žalne žene (veliko ricanja za raznim, potem pa sedmina 
pa veselje in špas {za mizo} in [valjanje pod mizo] = sama nasprotja. 

Glavni cilj teh naseljencev je živeti od produkcije železa, čemer je podrejeno vse življenje in znanje, vedenje, 
navade, mišljenje, ki ga je polna muzike in garanja, gledanje v zveze in zvezde (kakšno bo vreme), temu je 
ocenjevana njih usoda (dim ali jasno), 0 ali 1. pa rudi vse enačice od 0 do 255, pa tudi gledanje v v vsemogočih 
barvah, takih kot je tudi njih usoda. 

Ko se je pa klima dosegla l.300 svoj najhitrejši vspon, se je tudi začel Caesarjev vzpon proti višku, skupaj z 
vsemi bogovi, ko je po prišlo leto 600. so bili pa na psu, zeblo jih je kot cucke, natakniti so si morali kožuhe, pa 
spraviti v osipnice, kjer so jih grizle miši in podgane. Njih hiš je bilo konec, potrebno se je pogreti in začeti kuriti, 
ne samo za hrano, ampak tudi zato, da so si pogreli rit in roke. 

Rimljani so imeli svoje ville rustike in svoje »tople pode«, ki so jih ogrevali sužnji, ki so kurili kot hudiči pod 
ploščo, ko so oni pili vino in jedli bravino in gosjo pečenko. Ti so odšli skupaj s »toplimi časi« in zapustili v 
svoje »Ville rustice« kot ostaline, ki so jih pokopali poznejši časi, Wašćani ob teh vilah, pravi »miklavži«, so pa 
ostali in to v kožuhih, pa pletenih volnenih gatah, ker jih je zeblo kot prave hudiče, tako so se tudi pridušali 
»porca madona«, ki so jim jih zapustili prejšnji gospodarji. Ta porca je bila predelana v blobase, prtene ali »ta 
prave« = mesene. /no in te je jedel moj VW = Victor Werquet pri mojih starših na Zagoricah 96 leta 1956 v 
mesecu avgustu in ugotovil, da niso »Kölnischwasser«, tj, »kar tako« ampak prava poslastici/. 

Tako je ostalo tudi »tolči kot žolna«, ki kljuva v lipo ali kostanj in dolbe luknjo v drevo, ki je votlo in dela gnezdo 
za svojega mladiča in »šiva k't žouna«     in     »dolbe korito s teslo«      teslo je osel, ki dolbe svojo pot, ki je že 
zdavnaj narejena. 

Taka je tudi senica = gošar na Jelovici, ki ima svojo kožarco in dela skupaj v isti kožarci, v istem košu, ko golca 
drevje in žaga z »amerikanko«, ki ima dva ročaja (za senico i in pesjaka ii)  Pes-jak  je pa zadnji v novih Voščah, 
Sen-ica je pa 2A na Žalah, kjer je Fisch-er 2) desni, takoj za hidrantom, ob njem pa teče tudi kanalizacija v svojih 
ceveh, ki jih vahta Fišer, ki ima hčerko Ludmilo ( Lud   Ljut = česen ki ima močan vonj   milo = žajfa za junca   
in je direktorica SDK v Kranju) je torej grajski lovec, doma s Koroške iz Koprivne - Sele     ), moja žena Marija, 
ki ni več »deva« = devica, pa nosi hlače na Žale 2B, pa najde na vrtu črepinje neke žare. Vsi ti so na desni strani 
Predtrških Žal. 

V košar na Mengaru je kos, ki je senica in »sviturka« (cv'rči k't pohan pšanc) v cili svijet svojo pes'mco, med 
tem ko mu »litvern« spodkopuje svoje korenine. DEZELA JSD-SLIKE\Lintvern -IMG_0326c.jpg 

  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Lintvern%20-IMG_0326c.jpg


 134 

Kdaj in kako so Zgošani spremenili svojo ♣ Na mensa ⌘ gorička  na 4 stolov ✤fi še nismo prišli, kajti ko jih 
najdemo okoli l. 1000, imajo za seboj že strukturo VI. In to že v dveh, mogoče celo že 3 selih. Zapuže 4 iv in 
Dvorska vas + Maček na polici po prvem urbarju je že 6 in zamolčani Maček,  

Zamolčane železarske dejavnosti s svojimi Doli in vetrniki, ki delujejo za deželo s kosezi (ki jih nato, ko jih 
oskubejo pripravijo do tega, da začnejo dajati dajatve gospodu, ta je pa na raznih kamneh, pečeh, skalah, .... 
potem, ko enim priznajo njih »plemenitost«, ne pa njih tiče z jajci = pleme = rod, red,  

Zgoša je porabila vso razpoložljivo zemljišče že takrat, ko so se odcepile Zapuže 4 kmetij in Dvorska vas 6 
kmetij in je nato v 11. stol. Začela nastajati nova kolonizacija predvsem pod Blejsko pobudo Hlebce, Nova vas. 
In so te vasi svoja polja (že na manj donosnih zemljiščih). 
 
 
180723 
 
Na levo in na desno, kamen ali peč, senca ali potok, sanjati ali bedeti, luknja ali tič, žingati VI ali peti V, biti 
Volč ali kovač, biti Legat ali kosel, ki kosi travo, žanje pa cekine; kozel, ki ima ovce pa ne krave liske, pa 
lisaste junce, ki jih žajfa s kostanjem, ti se pa svetijo, kot bi jih namilili z mastnjakom = maslom = scvrto  
kravjo smetano, ali pa je ta le ovčja smetana, pa še mogoče že skisana sirotka (v kot potisnjena sirota kot 
deseti otrok, ki je deva, dokler je bila še nedolžna, potem ko so jo pa oženili, je pa bila lisica, če je pa niso 
oženili, je bila pa Liska, Lizika za potnike, itd., itd.,   ............. 
Senicov ata, ki je bil golcar in imel sekire in žago amarikanko, s katero sta žagala dva, je imel sodelavca 
Pečjaka. Pečjak je bil zadnji v novih Voščah (hiša še danes nima številke), Pečjak je pa pes – volk, ki je bil 
zadnji v čredi, ki je grizel ovce v pete. Peč Senica Karel, ki je bil pred vojno rudar v Belgiji, potem pa železar 
v jeseniški železarni, od koder je šel v penzijo, je imel na predtrških Žalah hišo 2A. Bil je torej pivec (pij zdaj 
= Пv kožarici na Sv. Janezu na Jelovici in Senica, Pečjak je bil pa »drugi« ki je vlekel za žago amerikanko.  
Ta Senica Karel je imel sina Janeza, ki je bil »špenglar« = klepar, izučen pa za »tišlarja«, (ko je bil mlad in 
je bil tisti, ki je nosil krogle za balinanje v gostilni »Hirschman« ob pretrški lipi, kjer so se pričele nekdanje 
Žale, obnjene proti severu po robu, po katerem so bile potem črepinje od nekdanjih žar, ki so jih zapustili 
tisti, ki so živeli na Sartorijevi nivi (danes je tam nova radovljiška knjižnica). Ta Janez Senica na Žale 2A je 
imel »mat«, ki je bila »podgradovčeva« izpod Pustega Gradu, nekdanjega Wallenberga = gradišča. Ti so bili 
I od Lipnice in nekdanji lovci (jagri) in so v srednjem vek imeli svoje gospode grofe Ortenburžane. Ta mat je 
bila pusta kot nenamazano blato (ni imela smetane, ljubeznivosti, prijaznosti, kot so jo imeli vsi drugi v tej 
hiši, bila je pusta kot pusti grad, nekdanje gradišče). Tej materi ni nobeden požvižgal na dva prsta pa naj bilo 
to na 👌 sagitariusali 🤘, vsak joj pustu p'r gmah, kje bva tko pusta = kisla ! Vsi Senice so bili bazični, apneni, 
pa ne pusti kot kislica (trava morava) vzhodno od Zgoše, ki je primerna samo za konje (rose = rdeči srčni ♥
. Ki so bili rjavi od železa = 'rjasti.) On je takrat še bil......  
Tisti še rjav pužman, polž z morskim polžem zvitim v sveder , pa materjo, ki se je vrtela kot nora in se vrtala 
v kamen, pa imela podložko, ki je stiskala tista dva spodaj, dva njegova sinova = sinkota = ki sta imela navoja 
na eden na desno in eden na levo, zgornji je bil pijem (gor, odvijam koštruna), spodnji pa jem (oprijemljem, 
dol, teleta) vse drito (direktno) tretje, potem pa po šivanju platov v krpin z šilom 7 in dreto = šuštar in šivanja 
z šivanko 8 skozi gaso v Kamen = žnidar, prvi je ♏(scorpius = škrpetar = {šiptar}, piha sanpetar)     drugi pa 
strelec ♐(sagitarius = kanalnik, skretar, tudi pišač, ki lula, piša, piha). 
Senice so rasle na mahu in praproti   na peči, kamnu, skali, (na Mengardu) ne pa na peščeni zemlji spodaj ob 
potoku Zgoši (za gošo, gledano z »Polške gmajne«, kjer je bil takrat »Pužman« ☤. 
Zgoške sinice so bile potem kolmani, ki so ponoči sanjali, podnevi pa delali oglje in imeli svojo kozo, kapelo, 
kjer se je cepila pot proti Mošnjam = Andrej = en letni obrat S, in proti Hrašam proti Triglavu = zahod W, 
kamor je Janez vozil svojega očeta.  
Sence, sinice, senica na levo pri capelli pa na desno v Hraše. 
 
V Rimskih časih se je Pužman preselil navzdol v Polče (svoj 1/1 je povečal na dva = dvor = Tot z vrati 
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V 11. stol. pa naredil svoje bazen z toplo vodo, ki je bila topla samo toliko, da ni pozimi zmrznila, drugače jo je 
pa bilo potrebno segreti. Pin postal veliki maček, (prejšnji malček = kratki kurc), sedaj pa paron [dvojni kmet, 
par kmetij, dvornik, poznejši Baron z barom = točilnico] z zemliščem 8/1 in takrega najdemo v začetku kot 
golca = galca = francoza 19. stol. ko proda kot Zasipška ovca (ki je enaka briksenski v tirolskem Brixnu, in 
enaka Lambergerju iz Zasipa).  Latzfasz = Fons Latinum = Lachfass = čeber z soljo = lachen = leichen, v resnici 
pa »laz obsega.........«. 
Naš škrjanc, škof kranjec in njegov krancel = koš, ki je breifass = sod z kašo = kašca =  Latzfasz    Fons 
Latinum   Lachfass     čeber z soljo      lachen     leichen , v katerem solijo tako prasce kot tudi mrliče, ki jih 
pošiljajo čez bohinjsko sedlo Globoko in skozi Tolminske Ravne navzdol k Soči     zavite v rjuhe, kar je bila 
pravica nekdanjega druida na vrhu jamarskega vrha, ki je bil druid (drugi za prvim mrkačem = papežem, bil 
drugi patriarh, ki je vodil svoj bordel = Bord = kapitansko kabino na ladji, mizo, menzo, samostan s svojimi 
učenci na Sete Cura, ki so imeli pravico biti pokopani pri SANANDREJU  [V bližini Santa Lucia »--» na 
drugi strani Soče pri Volčah (t.j. na primer tisti gvardian na spectacolo na vrhu Jamarskega vrha. Njegovo 
mesto je pa takrat, ko je prišel Caesar k rinčku za privez pod mostom San Quirino,    
[DEZELA JSD-SLIKE\pyrgii!!!!.jpg ]     zavzel korošec in klavec s Polške gmajne in to tam spodaj ob Zgoši, 
na zgoši pa »kos«, ki je gledal proti Klemenu iz svojega koša pa znal samo piskati in cviliti, ne pa peti po 
vseh glasovih ∰ = celotne Skale z vsemi odtenki in naglasi in videti, kar se je dalo videti samo pod gasom 
metilnega alkohola in soka iz vrča skuhanega iz belega mela , »tičjega lima«, ki sta oba strupena.  
Degradacija tega moža s svojimi štirimi joški izklesanimi iz štirioglatega drevesa s štirimi obrazi, in ga menjava 
tistega moča s cesarjem, ki se obrača po celem svetu kot curba in se vrti na svojem podstavku kot baba na 
na svojen kursu (po vseh smereh vetra, podnevi in ponoči, pod vsemi štirimi lunami, noč in dan, vseeno kateri 
mesec se prikaže na nebu, vedno je pripravljen kaj zapreti ali zamižati, nič razumeti in ne imeti nobene milosti, 
razen za svoje 🦇 in . Naši ljudje pa tako verni, verujoči, arhi, že veliko stoletij in zim in poleti pripravljeni 
verjeti v svoje roke in noge, oči, ušesa, nos in usta, v vse kar so opazovali, pa poslušali, pa vohali, pa lizali:  

♀ 👁 👂 👃 👄.  Sedaj pa samo fakenews, laži, barabije, nasilje, mi pa tako mirni, pripravljeni na vse, samo 
ne na to, kar nam ponuja Caesar............. pa tudi kar nam nudi današnji cesar, ameriški predsednik Trump! 

Komaj smo se znebili Fűhrerjev, Stalinov, Miloševićev,   in drugih grozot, pa se nam ponujajo nove oslarije, 
barabije, nepoštenosti, ....., spet se pojavljajo junci z rogovi,   Thurni   quardiani   varuhi.  
No ali se bomo morali zopet pripraviti na srečanje s kvintonom na svoj način, z dvignjeno desno roko V = , 
ostalim pa podati levo roko in nobeden nas ne bo »šmirglou« = krtačil z sirkovo krtačo (pa če nas bo še 
tako »skrbelo«, mi bomo pa še tako cukal kvinton pa kuhal tičji lim na svoj način, z dvignjeno desno roko V 
= , ostali pa nam bojo zapiskali na 👌🤘 in nobeden nas ne bo popraskal s sirkovo krtačo. Ostali bomo sami, 
norci, mag-arci. Magi-Artzti in Mag-istri       majski hrošči s svojimi črvi. 

Bil je torej »Anderle«, bil je Papler, bil je mulej, bil je kozji pastir, ovčji pastir, tretjinek, Kozjek, = ☿. Bil 
je naslednji pastir izza Ovčjim pastirjem, ki je vodil vas - naselje, sam bog v vasi ki je imela Bišča, nato 
govejega ovčjega tretjinka 1/3, kebra ¼, in cesarja 1/5 in na Hribu še Skebleta = oskubljenega, zadnjega 
prsta leve roke. Potem se pa začne kapelica (koza, kosa) in vsi tisti, ki nimajo zemlje in jim srenja da kos 
srenjske zemlje (sirote = kos sira: kravjega, kozjega, ovčjega), se znajdejo zadaj prvotnega plota. 

Mi se pa obrnimo proti Vzhodu, tja na Jamnik in poiščimo svoj konec, konec ajdov na Ajdni. Iz Brezja prihaja 
'rjasta doba, sedaj že vsa rožnata, taka kot je moja postelja na isterskem morju, 

 DEZELA JSD-SLIKE\Valkanela 090716.jpg 
Prihaja doba zmot, ki se začne s Kolumbom, ki je hotel priti v Indijo, je pa prišel v Ameriko in spoznal 
tamkajšnje prebivalce (rdeče Apače in Komanče) za indijance. Sedaj pa prihaja k nam kot »mora«, od tam 
ameriški M'kvauž, ki ma god na 6.12., »t'krat k se začne blat pa sneg, pa zagospodarjo parkelni«.  
Poglejmo  »Obregje« ◬ V14° 8'6.57"/46°24'28.19"S/595 + 7m , poglejmo na celoten »MONSANTO«, 
sveta gora, vidna od 00.00 do 24.00, zadaj je Ajdna, spredaj Baba in Možic-el, od koder smo obdeloval našo 
»rjasto dobo«.    DEZELA JSD-SLIKE\Obregje 595b.jpg 
Sedaj bomo morali potrpeti, če hočemo preživeti. Naše ostaline bomo morali sami čuvati, sami vahtati, kajti 
Merkelni in Thurni   quardiani   varuhi, bodo samo lagali, tako kot je nekdanji Latzfasz lahko laž-face = jažnjivi 
klukec, lastplac na mirniku, fakenews, ..... Mi imamo svojo dvojino, pa moramo paziti, da se ta ne bo spremenila 
v našo sedmino, našo zadnjo pojedino (ednino), naš ostali bomo sami, za vedno pokopani v našem kotu na 
našem britofu, ki ga bo zagrnila goša. Sami starci, stari magarci s kolčki, sami norci in pametnjakoviči, 
nategnjeni na kopito zgodovine! Ja, takšen je tist »naš spo«, če pride eden, ki hoče imeti vse, vse 1/1, 
potem pa ostane samo 00.00 = dvojčka, dve ribi, spodaj pa »dama« = Baba!  

file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/DEŽELA%20JDS%20180825/DEZELA%20JSD-SLIKE/pyrgii!!!!.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Valkanela%20090716.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Obregje%20595b.jpg
file:///C:/Users/Uporabnik/Documents/Scanned%20Documents/DEZELA%20JSD%20180730/DEZELA%20JSD-SLIKE/Obregje%20595b.jpg
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No poj s'm pa spet pognou svoj »Fakenews« p'r svoj bank, kje ni tista, kjo majo naš politiki in bankirji v 
Cipru, poj s'm pa prašou: »Qua sej pa p'r men nabrau na mojmo ksihto?«, som pa odgovor'l, d' mam storniran 
račun, ker je ciprska banka poravnala vse dolgove, tud tiste, kso j'h imel naš politiki, pa d'j moj račun prazen 
pa njegov »saldo« = sol do njihovega drata pretrgana. Tko sem ostal brez ksihta, brez »kola« na kerga s'm 
biu p'rvezan v's živlene. Qua pa zdej?. Sončna elektrika, ks jo s'm sam naredu, po svoj'h načrt'h, s svojmo 
znanam, je še delovala. Pa sem poklical na 00.00, kje povsod ista, kva pa zdej, so m' pa odgovoril: »Pojd se 
solit!« pa odlož'l vso zadevo na Solnce. Jest nej pa sam vse sk'p cuzam tist, k'r sam naredu, pa s'm zmerej 
mislu, d'j to moje, poj sej pa izkazal, d' som že vse zdavnaj pobrale barabe in pobrale svoje deleže na svoje 
obljube, je na »opcije«, pa j'h prenesle na Kajmanske otoke, na svoje račune! No zdej s'm pa vedu, kvaj mislu 
Imhotep t'krat, kje pošilou svoje »kamne« po Nilu navzdol, pa dal požret naivne »splavarje« krokodilom v 
gobce. Zdej sej mje pa posvetiu, qua je Emona = ena mona, vsa kosmata, je ena pečka u ker je seme, ta 
seme ma pa tud svoj konc, svoj štrok, dreto, šil pa iglo, pa da ta prauga konca še nobeden ni vidu, kje zmerej 
zamaskiran v larfe, kj'h kažejo naši bogovi, te so pa zmerej drgač pofarbane, k't pa ta prau ksiht'. No, tkoj to 
s »Prešernam«, k je navad'n #Frölich#, pa zamaskiran s svojmo ksihtam, same lepe pes'mce, na konc pa 
pouh'n srana! Qua pa jest vem, pa nobenga n'č ne briga! 
 
 
180731 
 
REQUIEM 
 
RE = jelen, QUI = tisti, ki ...; IEM.  =  (ujamem) , tisti, ki je šekasti jelenček in ki jé in tisti serjě  (bohinski sir), 
 
Tisti, ki je povabil Arabce in Črnce na tek čez prepone = jih je vahtal, varoval, da so preplavali Sredozemsko 
morje, pri tem jih je pa veliko potonilo, je dobil svoje »žrtve« = Baba in je Merkel Ana, Angel = Mihael = 
Mihael, arhangel Mihael. [prvi za Bogom, gromovnikom, .......] 
Tisti, ki je Arabce in Črnce sedaj odpeljal z avioni tja, od koder so prišli in prebral tisto, kar nemci (ki so nemi 
za tuje gorjé), ki rabijo frišno delovno silo, kar je pa ni za uporabiti, se pa zmeče v morje (gorjá), je bil pa 
Seehofer (tisti, ki je imel svoj dvor na jezeru, ta so pa trije: Bodensko jezero (švabsko – bavarsko – 
alemansko), Chimsee (samo bavarsko) in  Wörtersee = Vrbsko (Koroško, mnogo govorjenja in muzike, pa 
samo sranje     samo koroško, in od nekdanjega Haiderja), »žrtve so pa Slovenci = Windi = vsi vetrovi« 
transakcijo pa plačujejo sedaj Avstrijci = 8 x 10 12 € , Seehofer je pa zunanji minister Nemčije, (ne)podrejen  
Angeli Markel ☤. Tako sedaj »čist«-ijo tisto, kar so sami zasrali z nemškim orožjem, poslano Arabcem, 
Seehofer je pa njih ščitni znak {(tudi Waffen SS    )o    tȜ     44    ´´      [čas ]          arabce} znak že 
zdavnaj poznan kot Boji > Bajuvari > Bavarci   in smrt za tiste pod Karavankami in vse do Jadrana, na našo 
škodo ...... 
Škodo pa izdelujejo pri VW na Češkem v Mladi Boleslavi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe     mars-saturn-sg1 (1)2      ventil, pipa z ročičko za štofelc - čep    »VALVE« 

Brassizi           Brošt                P'r Brôščarj'             Pri Broščarju    Boštjan, medenina 

Pa Babo = Baba = ☤ = prepovedani  Kettenhund, Učo pri Bohincu Jožu, kolajne in 🏅 in 🏆 pri SAZU,  
 

   🧤🤘♆🖐,  

    »haile selassie«    

Z = Ž (Od Žale  in     = Smrt    {Sel   ⛺}          = želo ima čebela, ki piči trota Ɐꙟ 

 Venetski  ali njegova gotska zrcalna podoba >   »  ϞϞ = SS   

Entropija       evolucija in revolucija       obračanje, guganje,    

Moji sinovi so pa postali »neradnici« = uživači =    tako kot so postali gobci na Arenah s svojim {palec dol}  
= degeneracija, v bližini prepada, samo še skok do prepada pa na zapad, potem pa .....  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scythe
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Od korenin do krone, potem pa na zvezde. Od zemlje do fantazij o bogastvu, tega pa imajo samo tisti z Amerike 
s svojim Trumpom in njegovo Melanijo, drugi vsi pa samo navzdol k Satanu, pa plačujemo vse »Škode«   = SS. 
 
𓐫 �� ��  𐋐 𐊰 𐊵 𐊌 ᛦ ᛩ ᛯ ᛉ ᛋ ٨ Ϟ 𓃵 𓄿 𓅍 𓇋 𓇌 𓊩 𓋿 ㌀ 𓎛 𓎪 𓏚 𓏋 𓏵 𓏴 𓐭 𓐮 𓐬 𓐫   

 

Zdanji znaki bodo od avgusta naprej tudi 64 bit in jih boste našli že tudi barvaste    🧤🤘♆🖐    

 

�� ��  𐋐 𐊰 𐊵 𐊌 ᛦ ᛩ ᛯ ᛉ ᛋ ٨    Ϟ    𓃵 𓄿 𓅍 𓇋 𓇌 𓊩 𓋿 ㌀ 𓎛 𓎪 𓏚 𓏋 𓏵 𓏴 𓐭 𓐮 𓐬 𓐫   

 

|| ponudi staremu Primusu, ki je  novi primus in junec ♉ na Polški gmajni in  zavzame njegovo mesto                  ||  
||  prvega v redu 🦐 {škrjanc}in sodje 🛢                                                                                                         ||  

||  = 🦐 shellfish, shrimp, small, lupinar (školjka, polž, rak) ; morski rakec, garnela;  majhen, kratek,        
||      ||  škrt = skop = škrat, skopljen  =  sodnik   {škrjanc}in sodja 🛢   𓅍} škrjanc na veji  pa Trump na 
sodu  

𓏋 𓏵 𓏴 𓐭 𓐮 𓐬 𓐫    =  škof, rezar, razktižje, pirh, integer, svetost, merca    kozel, jastreb, senica, pero in 
zapisničar..breg s svojim naklonom, pastirska palica, .........vse v eni osebi = despot = pejte mu s poti!. + 

 

 

180815- 

 

Komuravšce,  Selo, Breg, Batranca, Vreče, Vodice 

 

Razvodje Save čuva [Straža Na Skali] f  nato sledi Wodiše, kjer se nahaja Ribno – tukaj ujame pastir ščuko in 
ji zasadi v rit trn in jo nato speče (na Skali = Ribenski gori, nato se pa poserje na Selo, ki ima v riti svojo Otok 
na blejskem jezeru in tamkajšnjo Mat božjo.   

Ta S je SS, je skupna kamnita tabla țȜ pod waško lipo X (kjer se zbirajo uši = vsi ∫), kjer se deli pravda⅂  že v 
bronasti dobi in ne šele v halštatu. Halštat je tedaj že doživel 3500 let obstoja in ima svoja bronasta kolesa na 
Bregu (Brijeg ob Dravi). Morsko sol pa dobivajo s področja Sete mare in jo nosijo kot bosanci zavito v tovore 
zavite v svinjske kože vse taja do Visokih tur, kjer jih čaka Bizjak – Pesjak, Volk ki grize jarce v bose noge, Tisti 
človek hoče živeti od zrn žita in rabi sol, ki ima tudi jod in mangan, kajti drugače ne more loviti svinj, ki se 
valjajo po blatu polnim solitra, tega pa dajejo gozdovi hrasta s svojimi želodi. 

Vse življenje je povezano v celoto, če nekaj manjka, je to potrebno pač pridobiti ali s trgovino ali z ropom. To 
je tisti M+kvauž, ki je dolg že tako kot je zemlja stara.  

Tista bronasta kolesa so bila povezana prek Dovij in Vrati v Posočje (Sontio pa še prek pastirjev, ki so gnali ovce 
v Padsko nižino s svojimi vodotoki. Kdo je pa potem v bronasti dobi žel žito s bronastim srpom, ki se ga je 
moralo skovati in sklepati?? In potem nabrusiti s kamnom, ki ni puščal iskre??.  

 

Mi smo do sedaj obdelovali samo tisto, kar smo lahko videti in slišati. Bronasti srp je lepo pel (Lepo Vido), za 
brušenje je pa zahteval kislino, to je pa moral človek zaznati z nosom in jezikom. 

 

Moj oče je preskušal kose in jih izbiral tako, da je poslušal koso, kar mu je kosa zapela, kakšno pesem so mu 
kose zapele! 

Potem je pa moral koso sklepat, da jo je lahko preskusil, kao bo rezala travo. Moral je pljunit na oslo ali jo 
vtakniti v osovnik s kisom, potem je lahko šele vedel, kako bo kosa rezala. Kosa je morala tako peti kot tudi pit, 
morala je zveneti in šelesteti (šumeti), šele potem je bila »ta prava«. 

Za to pa rabite štefan vina. Moj oče sedel ob laštri (kamniti mizi) desno do gospoda, ki je obrobil kamne s svojimi 
mnogimi nogami, in bil tudi bos, kajti samo bos človek lahko nazdravi sosedu z zdravico, kajti zdravica poje 
bogu slavo, ta je pa ali na svojem Stolu, ali zadaj za hribom Triglavom!  
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Bos človek spoštuje naravo in zemljo in je ne poškoduje, tako kot kristjan, ki ima križ nad ritjo, pa se mu vse 
jebe. Poslušat mora samo farja, ta mu pa reče, da mora imeti čevlje na podplatih. Tako Tinček postane šuštar, 
njegov prvi sin pa Šušteršič. -ič je dobil od -ić, je torej eden tistih CROATOV s kravato in lasom in bičem, je 
Herrmann (gospodov pob), pa ne Heermann (častni gospod Ehre), je častnik, pa ne far s črno suknjo. 

Vso to pesmico smo sedaj prestavili na Komuravšce, kjer je Korošec iz »mošenjskega grabna« še pred 
drugo svetovno vojno enkrat na leto pripeljal voz sena, ki so ga nakosili tik nad Komuravšcami. Zemljo 
je že zdavnaj pobrala Železnica, ki je bila speljana v 80-tih letih 19. stol. speljala svojo progo (Ferovia),  

 

V Komuravšcami so se prvič naselili na Selu ljudje, ki so prišli z Ogledišča na današnji Vodiški planini. Na 
tem mestu je imela pošta v času 1970  1990 preden so bili položeni optični kabli po Gorenjski, svoje 
mikrovalovne antene, kjer so bile postavljene povezave med Radovljico in Kranjem. S tega stojišča, ki ga je 
Imhotem označil kot  S & T ☄ 🥖 {prepognjena obleka in hlebec, štruca; čok, hrib} je prek »Oglovš« 
speljana pot čez brv in narejena pod istimi pogoji in znanji orodji in cilji, ki so bila potrebna za graditev korbe 
na Mengradu nad Zgošo. Tam je nastalo Selo, ki je imelo svoje Žale na nasprtni strani potoka, ki je imelo svoj 
Ris kačo Rajso, svoj Breg Resje  in raisje, svoj Rupo in močilu, pa svoj Stog = trn ali in v njem prečko svojo in 
to v -8 stoletju.  

Ko so pa naseljevali v -5. stol Batranco in bili kovači, ki so tolkli s palicami krželne v času, ko so imeli 
odprte poti med Norikom in Jadranom, in eni niso bili več bosi, imeli so pa znanje, kako kovati dobre 
izdelke, ki jih je bilo mogoče zatavšati z drugimi ljudmi, ki so nosili sol in so imeti železne lupe (odtiske 
sprimkov polne prahu, žlindre, oglja, ostankov rude staljene do »žara«, žar pa rožast kot zahajajoče 
sonce = izpod 1200 0C), ti so pa kovali nato izdelke, ki so se svetili kot sonce, bili beli kot kovano 
železo kovano na bel žar, tolkli plošče in jih med seboj prepogibali v svitke, ki so bili nato zbrušeni v 
šekaste nože (noge) in široko razprti v plošče (roke s prsti) in nekaj vredni in visoko cenjeni. Ti ljudje 
so prihajali s polnočne strani, brez bab, te so puščali doma, do so vahtale njih domove, ko so se ti 
curbali (bali tujih cur = deklet, da jih nebi uročile = začarale) pa se potem, ko je jeseni postalo hladno, 
vrnili nazaj v Podravje in O, kjer so potem prespali hladne mesece . Bili so M'kvauž', ki so pobrali kar 
so lahko odnesli v svoje »celte«. Z njimi je šla morska sol, nasoljena divjad, sir, kože, vse kar se je dalo 
pobrati (naropati). To so bili tisti, ki so prinesli navado zlaganje kamna v zidove, zidove so pa rabili za 
svojo obrambo pred drugimi, ki teh zidov niso rabili, uporabljali in so raje z bosimi nogami tolkli kamne 
v poti tako, da so jih odstranjevali s svojih poti. Ti so imeli svojega vodnika s soljo in magarca, da jih 
opozarjal na nevarnost in volčjega psa, da je zaganal njih ovce. 

Ti Celti niso imeli vetrnikov, imeli so pa kovaške mehove, na svoje mehove so pa lahko nato piskali 
svoje pesmice, otožne, a tudi divje, piskajoče, kosti. Te še danes poznamo kot hajlenderje, »vukajlija« 
ali škote, škota je pojem za škotino = trikrotno jadro z prečko, soho in drevesom. Nam pa drugi Posavci 
pravijo nato Gorenjci t.j. Highlanderji, da smo visoki pa, da imamo kose s katerimi kosiko z desne k 
levi, kosimo po bregu pa po brjeh, po hrib'h pa po dolih, kadar jemo tudi kosimo, kadar brusimo koso 
pa pijemo vino kvinton. Tega pa pijemo s prijatelji samo takrat, ko nas je 5 in da lahko eden lahko 
kibicira pa dela zgago.  

 

Ris je tudi rajsa (kača, modras – s svojo valovnico) pa tudi potok Rajsa, ki je nekoč tekel iz Vrbenj, ki so 
jim nekoč rekli Felben, … Voše, Vošče, Vaše,    Jeuše,  

 

Do -8. stoletja so hodili na Jelovico samo nabirati rudo in to topiti v lupe – lečaste sprimke, take kot so 
jih puščale ponvice njih peči. Ko so nabirali ponvice = lupe, so zjutraj peči razdrli, postavili na staro 
ponvico koš iz protja, nato vse zamazali z ilovico, naredili capelo = kozo z več luknjami, potem se je 
pa začel s pečjo ukvarjati Žebovc, pa žebrati svoje molitvice. Če je dobro ratalo, so dobili lupo = lipo 
= lepo Vido (na izgled lepo lupino = čist odtisek šalce). Te so pa potem lahko zamenjavali za druge 
izdelke in pridelke in tisto, kar so lahko dobili ali pa tudi pokradli pri drugih, ki so jih premagali (ko so 
se valali po blatu in premetavali nasprotnike prek hrbta = so se hrvali. Tako so dobili ali deve ali koze, 
jagneta ali prasce, vse kar se je dalo odnesti (domov na domače gradišče tam kje v Posočju).  
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V 8. stol. so se pa vsedli na Babo, pa naredili »zamisel« = sanjerijo o tem, kako bi se iz Bohinja in z 
Jelovice naselili bregove nasprotnih rek Save Bohinke in Dolinke. Kako bi svoje zale deve prenesli na 
nasprotni, prisojni breg, pa tam prižgali svoje cres-ove., prenesli svoje tako deve kot tudi camne pa 
corita pa kose in koze pa kluče in klune, vse kar so pod solncem rabili na nasprotnem prisojnem bregu. 
Pa so prinesli tri kamenčke (ta belga, ta plauga pa ta rmenga) pa z vso ropotijo (pastirjem, oslom volčem 
in  ovcami) s kožarcami pa lesami in otoki, domovi in vsem skupaj, kar so pod solncem rabiti, pa 
naredili, seliše, selo, trne, .stoge, ..itd.  

 

ponovno ostala je pa še art  

 

 

Brda  

Ortenburžani  nasledniki     Orlaműnde-jev    prejšnji           mejni grofi savinjske marke.  

Zgošani pa pod  

Sv. Hema pa pride na Kupljenik, pa v Bačo      pa na Staro goro nad Čedadom čakat svojega Viljema 
l. 1016, ko ta prihaja iz Rima.  Takrat je v Creini mejni grof Orlaműnde, ki se je otresel madžarskih 
vpadov, pri katerih so sodelovali tudi Croati z loki in omčami in s svojimi vojvoda-mi = Ivani z Gorij 
= Višelnice        Baron    Andrej      grimšic zeleni lovec ⛎   Ivan   Žebru    Čeber    Hribar   kapelica.. 
Pikon      Ein grosses Saegewerk..... 

Božič  Rožič  =  Božič     

 

Mejni grofi l. 1000. Na Carantaniji in Creiniji 

Mejni grofi l. 1000. A Carantania et Creinia 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Orlam%C3%BCnde 

 

Sla = Čud = Čut =  

Sala = zla = negativna sla 

Deva ne desno = pravica 

Deva na levo = lev = bogastvo, bahatstvo, bahat (tako kot Pikon s svojim Ein Grosses Saegewerk, ima 
pa samo pilo = žago za žaganje drv, pri tem pa nima niti konja, ki bi mu to žago pripeljal do naročnika, 
si pa na voz priveže vrv, ki mu usmerja njegovo drevo tja kamor on hoče. To je njegova »inovacija«. 
Ta pikon je pa zadnji na vasi, že pod kapelo, že v grabnu, ki pelje dol do topli vodi, ki jo izkoriščajo 
fjakarji in ladjarji s pletnami (čolmi = wadje). Skorobogato = resnično bahato Pikonovko pa posluša 
kororošec, ki ima resnično veliko žago = Saegewerk na Brnici ob Zilji, na nasprotnem bregu Zilje pa 
stoji stara utrdba = Ruina= kjer so nekoč domovali grofje z Zile, ki so tolkli s palico po sodu in to za 
šalo.  Sla = Čud /Sala = zla = negativna sla/Deva na desno = pravica\ krivica. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Orlam%C3%BCnde
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Krivica je pa tudi drugo ime za    Deber, kot, zagon, konec doline, krnico,     v katerem je mlaka v njej 
pa lintvern = zmaj {in to tisti v podobi stare babe, možače, ki drži vse štiri vogale dofma, ki ima svoja 
vrata [na teh vratih je pa »bangar« z venetskimi znaki, ki jih je obvladal še tisti » Kacig     Katz, Maček,  

 Steinmetz /na Črnivcu, naslednik pa Bogataj v Radovljici, ki je bil šuštar/  

Me    Mencinger, Mezger, mesar [ki je delal klobase, kakršne koli češ: krvave, prtene ali pa ta bele], 
Korošec,  (ali pa tudi Mežan v Blejskih Zagoricah)  

Sla = Čud = Čut =  

Sala = zla = negativna sla 

Deva ne desno = pravica 

 

. Na rkahato Pikonovko šlet 

 

 

To je pa tista Baba, ki skrbi za vse 4 vogle, postavljene na 4 Querce (4 lege = leges = pravila, ki jih je stesal sam 
boh, pa na duri postavil svoje znamenje. 

Vogal desni spodnji v znamenju = 4. 

Kosa te uniči: v enem tednu - če ne piješ in v enem mesecu - če ne ješ! te po 

4 je kosa in ne več fužina (far). 

To pa na spodnji desni strani, ki ima tod svojo nasprotno stran na istem venetskem zapisu, pisanem 
tako kot deluje kosa, z desne proti levi. Znaki so torej zrcalno obrnjeni! 

Kaj je pa tam!!! 

Najdemo kačo takoj nad 4, torej strelca.   Strelec je pa Korošec obrnjen na nasprotno stran, tam je pa 
čitljivo. Nasprotni strani bi pa moral biti isti znak, kot ga ima Zagoriški Mežan: t.j. ušesa z valjčkom. 
Kdo pa potem visi na teh ušesih  in ima svoje sidro! 

Tam je kača, ki ima vodo, ⛎,  

 

lovec ⛎   Ivan   Žebru    Čeber    Hribar   kapelica.. Pikon      Ein grosses Saegewerk...cigan, ki ciga 
vodo iz luknje – vodnjaka     in je bahat.. 

 ali Božič  Rožič  =  Božič      C 

Če je to njegov ATA je lahko prvi ali drugi sin. Če je pa spodaj na levo, je pa to njegov П  

In pika = njegov pikon, njegov ovčji pastir.  

Ta Božič visi med svojim ATOM in svojim drugim sinom = petim ob mizi s 4 kamni in kibicira pase 
ovce in ima svojega osla in svojega volčaka! Kje je pa potem čreda? 

Ta je pa pri lovcu med obema ATA-om in SIN-usom   (usus =  

Usus  *Hitra in zanesljiva dostava, plačilo tudi po povzetju.* 

= Sel, ki je na koncu, kjer je pika = pikon. = v blatu, kjer je mlaka = »Farovške grobelce«. 

Pikon se vedno na koncu (štriku, vrvi, ki jo drži kupec, ki je kupil vola).Tam pa najde {Drago Svoljšak 
z ekipo} svoje »bikonične kladice« = Volče, pse, ki grizejo ovce v noge.   
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Če je pa bil isti kamnosek, ki je klesal kamne za Zagoriškega Mežana in za Hlebškega Božiča ne vem 
samo to, da sva z črnivškim »Steinmetzem« gulila isto klop, v isti klasi, na strini fakulteti in da mi 
mi je pripovedoval pozneje, da je v sorodstvu z radovljiškim Bogatajem, s tem sva pa delal skupaj v 
Elanu. No in ta Bogataj je bil pa Vinko =   na Brnici v bližini tistega Saegewerka, ki ga je »nategvala« 
med vojno zagoriška Pikonka. To je pa ta klobasa = Kelbasa = Koelnbasa z Westfalije = VW. 

 

Nemški VW je bil pa sedaj najden pri barabijah okoli Diesel-motorjev za katere je Pietch dobil 
nagrade, kupci bodo pa morali plačati škodo = penale = dolgove, Pietsch, Piětsch, Piëtsch, Pietch, 
..... se bodo pa zmezali z nagradami, medaljami, pokali,   papirji, bankami, opcijami, obljubami, lepimi 
ksihti, Lepimi Vidami pa gromozanskim bobnenjem po vseh medijih, smradu njihovih dieselov pa ne 
bo nikoli konec, itd..  

Mi smo pa prišli do tega, kaj je žlahta, šlahta, sorodnost in fakenews, tako nedolžnosti pa toliko 
dreka in cekinov, potrošenih za prazen nič = entropijo, samo zato, ker ljudje ne vodo, kje je konec 
in pika. Pa AMEN, torej ponovno vse od začetka. 

180811-11.35 

 

https://www.gnezdilnice.si/index.php?path=brglez 

 

..... pa baba, ki nima repa in ima pod repom luknjo, baba, ki nima gorice in je brez zemlje, ki ima kočo 
= ki nima repa (stranišča z luknjo), ni hodi srat na tujo vejo, se skriva v grmovju kot manjši tiček brez 
repa 𓅶    čriček       Je Bergless, ki nima gorice in nima orodij = curaker in pušča (gospodovo orodje na 
njivi, kjer propada), brezskrbni, brez     veseli ptiček (Wessel) brez vesel,  

z desne proti levi = amen.       Amen in konec »pika« 

Srečno,    

Z leve proti desno = .nema         Name      namen,  

 

Reference, pepost, vrnjeno pismo,  

 

Papler, ki kot zadnji pomuli zadnjo travo na  

Ovčak = pes, ki grize ovce v noge (Volčjak, Pesjak, Bizjak, .....tudi zadnji pri koritu = Legat, 

Je levi, je lev (v Venetia = Benetke, in ga imajo na vrhu piedestalu, tako kot je Imhotepova kača podprta 
na sredi. Je torej Lintvern na kamnu, ta kamen pa stoji v Celovcu na trdu pri magistratu. V Magistratu 
je bil pa nekoč šef Haider, ki si je prisvojil ves Medji dol skupaj z obema »Možema« = veje = hajd-je. 

Božično drevo = Vajnež = Ajd-je = kosi = strmina Stola je planina. 

 

Pri tem je Bahat, ne bogat, tak kot Pikon in njegova gobezdava baba. 

 

Božično drevo 🎄 je prejšnji Balun, Baloh, ki je preje metal s kresa dol križelne kot kroge (grafe) in 
imel zato palico (to se je pa preselil danes na golf, kjer tolče žogico v luknjo). V času ajdov so pa deve 
dajale svoje krancelne najboljšemu ponudniku, potem pa čakale 3 mesece, kaj se bo iz luknje izvelilo 
in bo kaj začelo pod popkom migati.   In dočakala konec. Kot rojstvo kot srečo. 

Na nasprotni poziciji je bil pa Gross, Veliki, Debeli, Debeljakov sin, Bogatajev sin, ki je bil bahat pa 
ne bogat, pa maja rosa = rjavega konja, ki se gulli. Rosa je pa vedno mlada punca.    Na Današnjem 
golfu torej gulijo luknje starih kurb. 

Je Merkur in trgovec, kjer je kovač na vrhu hriba tisti, ki vihti kladivo (za bogove) na nasprotni strani 
poti, ki vodi nad mlako (kjer je znotraj zmaj) na prejšnjo Ravnico, ki jo je odnesel plaz (lintvernov rep).  

njegovega tiča.  

𓅦   𓅶  

https://www.gnezdilnice.si/index.php?path=brglez
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Oba dva, Hefajst in Merkur, imata tiče:  

To je🌲 in 🎄      (z desne proti jevi) 

  🤞 in 🔨 drugi ima majčkenega, prvi veliki tolkač, poznejši norec, ki ga poganja voda.Taka sta njuna tiča. 

Eden vara, drugi tolče! Eden napetnasti kupce, drugi zadošča bogovom! 

Ko se pa časi spremene, pa drugi, ki ima banko, molze vse po vrsti, ta prvi pa pošilja svoja letala (tiče), 
polna raket (uši) na sosednja ozemlja, kjer nima kaj iskat, ta pa tam ozemlja požiga. Ali je to Putin ali 
ta drugi rokomavh = m'kvauž, Trump je vse enako! 

Oba dva pa varata babe, čeprav čara samo Melanija, ki je na vrhu svojih sanj, tik pred evolucijo, potem 
se izcimi še pa iz vsega sranja revolucija, na mir moramo pa še malo počakati! 

Tako kot moramo še malo počakati, kaj bo iz tistih uši ratalo na Golfplacu, pa tistih farjev zadaj za 
Balohom, ali se bodo izlegli popi ali farji, križe imajo tako ali tako, pa čikle pa kite pa lase pa muštace 
pa kape imajo vsi in to vsak svoje.  

 

Sla = Čud = Čut =  

Sala = zla = negativna sla, sla po tujem 

Deva ne desno = pravica, na leo pa lev, levinja in levitev 

 

Rabi svoj čas, svojo rotacijo okoli zemlje in se poserje na vse človeške potrebe. 

 

Vodje, kapote, Fűhrerje, krmarje, jezuščke,     🎆 

......imjo vsi, mi jih moramo samo izvoliti, kakšna je pa ponudba, žaltova, se pa vidi lahko četudi si 

tudi čutov, čorov, slep, nor, ... 

𓅦  🔨🤞🤞🔨  𓅶 

 

Ajdi, Heidi, Haiderji, in žganci 

 

Meja med Panonijo in Dolino. Meja na Žirovniškem stolu in Vajnežem so vse tehnologije v bronasti 
in železni dobi. Kosa rabi svojo babco in kladivo, da jo lahko sklepljemo, isto moramo narediti tudi s 
srpom. Kose, Srpi in Srbi niso prišli po Donavi ampak prek Zakrpatja do Lužice, šele potem po Moravi 
na Moravo na Balkan. Kose so bile najprej kače na obrežjih (imeli so svoje kote sinuse in cosinuse 
merjene v kotnih stopinjah, imele so svoj zven, znale so pa svojo pesem za morano, ki ima svojo 
lobanjo, v njej pa svojo luč. 

Gradišča to mejo zaznamujejo od Možica v Zelenici in po Završnici do Save in od tam prek Radovne 
navzgor na Triglav, ki razdeli Posavje na koroški del Save in jih pripisujemo ajdom in rimljanom. Po 
teh hribih so se nekoč nahajala gradišča, na gradiščih kresovi, ob kresovih so pobje s palicami tolkli 
krželjne, deve pa izgubljale svoje krancelne.  

Ko je prišel čas, so se zaljubile, se radostile in nato po božje rodile, »tko k't je boh dau«! Radost so pa 
delile s tistim oslom (zadaj za ovčjim pastirjem), ki so ga potem povabile na poroko. Svatba in valanje 
po travi in grmovju je ena stvar, preživljati novorojeno dete od koša naprej, je pa druga pesem, ki ni 
valček (bolcen) na sidru te življenske barke. Tisti korenjak na koncu tega posla je bil običajno nato od 
boga izvoljeni ovčak, ki je moral privoliti ves ta posel, in je moral plačati stroške za vso to norost. 
Najebal je pa njegov drugi sin, ki je imel svoj koš, pa lovišče, pa korito, kjer je nato solil svoj uplenek. 
Tako so prihajali lintverni do svojega piedestala, babe pa do svojih bučmanov 𓅶. 

Navade in življenje na obeh dveh straneh Radovne so pa bile različne in so še danes in vo take tudi 
ostale. Čud je bila različna, čeprav smo imeli različne senzorje. Kaj se je zadaj izza senzorjev potem 
izcimilo, je bilo različno. Govorimo isti jezik, pomen pa je vedno drugačen, kot bi pričakovali!  
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180819 

 

Senicov ata in P'sjak, 

Trije b'rjansk kral' pa njih žičnica 

Selska in k'plenska riža,  

Vse je bilo potrebno nafutrati, pa vse kar se je nabralo, se je nato spustilo do Save, kjer so bli holcplaci 
posameznih vasi. Potem se je pa moralo naredit splave in te pripeljati po reki navzdol do kupcev.  

Senicov ata »Korl« se je spravu na Jevouco preden je ozeleneva pa si tam skupaj s Pes-jakom tam zadej 
za »sv. Janezom«, postavil svojo kožarco. Korel Senica pa Janez Cerar – Pesjak, sta bila kompanjona 
in sta delala vse skupaj tudi kožarco v kateri sta spala. {torej prejšnji osel tik za pastirjem nato cela 
čreda, na koncu pa pesjak, ki je ovce grizel v noge}  [toraj ♟&♜].  

V Aprilu sta posekala »grmole«, naredila prekle, jih poslala naročnikom, da so lahko potem te prekle 
zabili v sveže okopane gredice in posadili fižol. To je bil prvi pridelek teh dveh kompanjonov narejen 
v aprilu. Takrat sta si postavila tudi svojo kožarco ⛺{takrat ko so pobje požagali svoj mlaj, ki so ga 
rabili za prvi maj (Mai Julius Caesar s svojo mai sleče svojo brino smereko = sumerko in jo položi na 
tla  M > Σ). Marc v Mai – Luc v Mrak – Korl – Cerar (tisti, ki cera = predeluje hrano skozi želodec) 
oba dva tiča, ki sta za to potrebna, ki imata svoj koš, pa svoj ⛎ in ☤ na omajeni smreki, kje je pa 
koža = smrekova skorja, smo pa že povedali, da je pri Sv. Janezu, zadaj za »Ta debelo bukvo« ob 
krišišču na poti ¥ , ki vodi proti Ribenski in Grofovi planini, kjer morate iskati obe dve ribi in krofe = 
krželne, s katerimi so pobje tolkli po krancelnih svojih deklet. 

Naš Korl /orel, prvi, V/ (ki je imel sina Hanzija, ta pa sina Janeta, ta pa otroke Simona, Gregorja in 
Alenko) danes počiva na radovljiškem pokopališču, ravno tako kot naš voščenski Janez Cerara /žerec, 
jedec, pesjak/ in njegovi potomci. Tako Korl, kot Janez sta jedla α in pila β   in bila      pila   γδεθ, 
papala Janez za menso ali mizo in imela svoj plac, svojo besedo in svoje uho, ki je vse to poslušalo, ki 
je videlo, kar je nekdo zarezal, izrezal, prečvekal (=preglodano pogoltnil in nato presnovil in iz tega 
naredil drek in scavnico a tudi znoj in smrad). Bolj je bil nekdo star, bolj je smrdel, pa ne samo po 
svojih fijolcah, ki je čvekal za skupno menzo. Red na menzi je pa delal Mežan, ki je bil prvi in najvišji 
na mizi, ki je imela 4 vogale pa prostor za gosta Geista = pamet na nasprotni strani od gosta, ki so ga 
vsi poslušali, kaj je imel sporočiti. 

Tako je bilo vse od takrat naprej, ko sta se pojavila na Babi Luc in Mrak. Pa nobeden ni videl Sotočja 
obeh Sav in jih še danes nobeden ne vidi iz obeh Bab. Se je pač potrebno povzpeti na Skledarjevec ali 
na Črni vrh, potem pa imate pregled po celi dolini in njenem obrobju (kampelnu), ki je žegnan in skuhan 
rog.   Če pa se povzpneš malo gor, pa najdeš za mizo tudi tista tista dva, ki sedita na podaljšani klopi. 
Bolj se podaljšuje miza, več je enakih I in potem pa pride X, se pa začnejo ljubiti počez, vse v prek. 
Kva pa poj iz tega rata, pa še bog ne najde tistega tiča pri žlanskem petelinu. Mi mamo pa svoj ☤. 

 

 

Grable pa klinc'. 

 

Bohinc so včasih deval wukne v Babo toko, d' so z bohinskmo svedram, majzelnam izdolb'l v babo  peč 
postran izvrtal wukne u te pa vtakn'l klince. Toj bohinska lestuca, kako se zleze s curakar rata vojvoda, od 
otroka navgor ga morš garbat (grabit) če češ, da ga boš spravu na nasled'n klin. Klin so pa vsi enak in tak 
pašejo v vsako wukno. Klin moraš najprej podpret s odrezki, potem pa s čiro zabit not ta prav klin, na 
katerga se moraš najprej zagrab't, ko ga maš še p'r gval. Za vsak doseg rab'š 5 vuken pa pet klincov, potem 
pa uhka poj stop'š na najnižji klinc, ta peti je pa tko visok, da ga lohko primeš gor nad glavo. Zdej veš zakva 
maš kurca, ki je ta srenji = sredinec, pa zakva mal prstanec pa kazalec. Kolikor deleč vidiš vodoravno, tam 
je zvok+j = kamp'l (Camp Bell) pa tud tvoj kremp'l ) noht, toht, vid, moškost in moč pa noč. 

Zakva maš poroko pa prstan veš sam, kako se deva otroče sot pa povedal pr otepovc'h. Do kam boš pa 
segu u svojmo živleno, pa ve sam boh, kje bohinc. Če boh ni bohinc, pa tam u skalah nimaš kej iskat, 
ker kej dujga k't božje lestuice na pet klinov spa boh ni izmislu. 

  



 144 

Poj so pa pršli gun z Lublane, se začel lub't tako kot dab se kur bal. Buhinc ma svojga petelina, kokota, 
kdeva red p'r kurah, u Lublan pa delajo red babe, je pa use tko, kt d'b gledou če u špegu. 

Bake čepijo na »desc'h«, pa krilijo z rokami k't svobodne ptičke = pečke. Te pečke majo pa koščice, ki 
skrivajo svoja semena. Qua se pa poj izvali, pa ve samo hudič, Satan, Lucifer. 

Mi Gorenc mamo svojga Luca, kje kon pa po potreb tud lintv'rn, tega mamo pa prtegnenga k rinčk' ob 
jasl'h, t'm pa f'rfetajo babe s svojimi krili tako kot Arhangeli (Angela Merkel je tud zraven). Toj poj tist 
Babilon, ki ga poznajo na SAZU. Bohinc pa poznamo svoj Babji lon, tist use na spo, zgorej boh, spodej 
u vuk'n pa Lucifer, poznamo svojo vetrno roć na 12 mescou, pa zemlo razdeleno na stopine, pa ure, pa 
minute, pa sekunde, pa še vse tist kar je spodej pod nulo (0,00000......) pa svoj ☤.  

 

 

180820 

 

https://www.youtube.com/watch?v=myvoE1Ejo_s 

Unterwegs zum Nordkap - Winterreise durch Skandinavien (2) Zuhause am 
Eismeer 
 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=75048 

http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=44149 

https://www.youtube.com/watch?v=3mK4hr3VqJY 

 

Stenmark in njegova zgodovina, Sani    imajo sani, in imajo »jojko«, imajo polko in fantje so »Pojka« 
in plešejo »polko« (ples)      in imajo na koncu smuči ELAN. (mi imamo pa jokajoče mulce) 

Mi smo pa imeli prvega direktorja ELAN-a , ki ima svojo hišo na nekdanji zemlji Vrbskega Korošca = 
Janeza Kocijančiča, kmeta, bauerja, lesarja, ---- 

Finžgar Rudi (Rudel) prvi direktor ELANA na Zgoši in ne v Begunjah. Na nekdanji Strojevi gostilni, 
ki je imela svoj most in svojo pot od Zgože pa do nekdanjih Grobelc. Ta zgradba je bila prva zgradba 
podjetja ELAN, v kateri mi je Rudi Finžgar dal prve »limane« smučke, ko sem bil 17. let star, potem 
pa še »cegelc« s katerim sem dobil okovje »RUFI« v Kropi. To okovje je pa nato montiral spodaj v 
delavnici Oto Mencinger, poznejši vodje Elanove orodjarne. To je bilo moje prvo sodelovanje z ELAN-om. 

Včeraj sem pa gledal film o švedskih Sanijih, potem sem pa slišal, kaj so za nas »Sani« in »Stenmark«. 
Tedaj sem šele dojel, kaj je sten, pa peč, pa Kamen, pa kaj je marka na ELAN-ovih smučeh. Vi si pa to 
oglejte to v https://www.youtube.com/watch?v=3mK4hr3VqJY. Na 21.21 minuti se pojavijo smuči z 
»marko« ELAN, ki jo je uveljavil Stenmark, sam član plemena Sanov.  

Sani še danes žive od rudarstva in kopljejo zlato, samorodno zlato, tako kot so to počeli prvi »kovinarji«. 
To potem zamenjujejo za druge »pridelke« in »izdelke«, tako kot so to počeli naši predniki, ki še niso 
topili kovine. Kovinarstvo se prične z nabiranjem zrn, pa naj bodo ta od žita ali od zlata, obeje je 
mogoče zamenjati in zabarantati.  

Sani častijo sonce, ko se po treh mesecih teme prikaže na krvavordečem obzorju in prirejajo »dirke«, 
tako kot so jih prirejali še po drugi svetovni vojni tudi Blejci na blejskem ledu. Takrat sta na »skjeringu« 
zmagovala Koritnik in Žalerjev Nac s svojima dvema BMW in Zűndipova Sacharo, ki je imela 
»Getriebe« z vzratno prestavo, edino tako do tedaj. Mi mulci smo se pa pustili vleči s štrikom , ki je bil 
privezan zadaj na sedežu teh motorjev. Mi smo se šli »Skjering«, tako je temu rekel moj »foter«, ki je 
bil sam šofer in mehanik, izučen v Celovcu pred l. 1920.  

Moj »fot'r« je pa vozil »Finžgarjovega Rudelna« takoj po vodi v »Mošeničko Drago«, ki je imela nad 
zalivom svojo vas, kjer so še vsi govorili »kransko« razen dveh priseljenih Hrvatov, ki sta se priženila s 
tamkjašnjim kranskim devami. Taka je bila še »ABBAZIA«, oz. konec tega kraja. Tako ga je imenoval moj 
oče, ki se je tja vozil v Kvarner s svojim Buickom ali pa Mercedesom med vojno goste z Bleda.  

Vse ozemlje je pa do druge svetovne vojne zasedala Italija (s svojim Dučejem). .... Potem pa prideta 
Kardel pa Bakarič, pa njuna delitev l. 1954!  Jaz sem pa imel svoje limane smučke elan že l. 1951. Pa 
Rudel (in njegov »trop« po nemško »Rudel«) pa njegov »RUFI« je »marka«, ki nosi  njegovo ime.   

https://www.youtube.com/watch?v=myvoE1Ejo_s
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=75048
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=44149
https://www.youtube.com/watch?v=3mK4hr3VqJY
https://www.youtube.com/watch?v=3mK4hr3VqJY
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Danes pa pobašejo cel ELAN nekdanji Salomoni (izdelovalec okovij), Deutschi, ki so delali kante 
(robnike), limarji, ki so ELANu dobavljali smole,   itd. Mi Osli, ki se pustimo voziti tistim v Ljubljeni, 
ki je kurba in ima svoj korit zmerej prazen, v njem ni nikoli kake gnjati, samo suša, pa prazna luknja. 

Mi, ki smo naslednikov Hermanov, svobodnih ljudi, ki so dobro obvladovali svoje posle, se pustimo 
nategniti nekemu bohincu, ki ima v glavi samo luč (v glavi = lobanji), pa not'r nobene sveče!.  

Potem se pojavi znak od svetlobe mraka in noči, ki jih poznajo vsi ljudje od konca ledene dobe naprej. 
Za Sane pa ostane ledena doba do danes, in kopljejo zlato in delajo uporabne predmete in vse to 
izmenjujejo za vse kar potrebujejo in to pod »marko« sonca in ne »soli«. Sol poznajo samo v pojmu 
»prisoli mi jo«, lubezen = sex = ljubiti, od tam naprej je pa samo delo in nobenga več ujčkanja in 
dojenja. Imajo pa mast = loj = špeh = podkožno tkivo, od tega živijo, dobivajo luč (ogenj), pa tudi žar 
(ko se zasveti pod obzorjem), potem pa »Skjering«, »Čegwa« ne poznajo, znajo pa metati harpuno in 
streljati s puško.  

Ne poznajo smole, niti kolesa, niti kolomaza, poznajo pa tiče, vseh sort (vsi pa morajo plavati in leteti), 
zato nikjer hudiča pa preklinjanja, samo žalost. Ne poznajo lintvernov in lipetov, norcev, oslov, zadošča 
jim nesreča v lovu.  

Scheid     Jojk & Melh    jok   šajd    mlek (reče enako Stenmark in Bojan Križaj, če zmaga). 

Oni niso nikoli zapustili snega, ledu, po potrebi so se pač zaustavili nekoliko nižje po zemeljski obli, 
ki je pa zaradi gora tako ali tako niso nikoli zapustili, kjer so pasli svoje severne jelene. Morje je bilo 
pač zaledenelo in jim dajalo njih hrano, mokrota je pa pomenila njih samo težave. Spodaj pod ledom, 
tam kjer so bile vse vode nad njimi pa led, v katerega je bilo mogoče zvrtati luknje in potegniti tam ven 
svojo hrano in tudi vse, kar je imelo rep (ribe, tjulne, mrože, celo severne medvede). Živeli so torej 
predvsem na svojem obzorju, ki se je spuščalo najvišje do neba, od tam so pa bile samo neprijetnosti, 
teh so se pa izogibali. Ni jih zanimal niti sever, ne jug, živeli so pač v svojem geografskem pasu skupaj 
s svojimi tiči, živalmi, predmeti, torej tudi niso sanjali, kar je priletelo, je tudi odletelo ali pa jih je tudi 
doletelo, pa pika, pa amen 

 

No šele danes sem tudi dojel kam je pripeljala pot od Zgoše in od »Stroja« čez most in nato po nekdanji 
poljski poti v Poljče (majhlo polje)☤, kdo je f'rfotal na korenu teh uspehov elana (zagon, zamah, 
navdušenje), pa kdo je vodil to partijo teh kart, kdo je igral šnops in tarok. Dokler je bil elan še na pravi 
strani mosta in je peljala pot od Zgoške »pak'lcou« = pobrunčanja mimo vasi čez most in od tam k 
Stroju in od tam na Grobelce, je šlo vse po pravih poteh, potem se je pa začela vmešavati partija in 
Jezušček (srednji, mali, in je zafrfotala baba ☤, Kurc je pa biu ta mau, navzdol obrnjen lulček   je (šalca), 
ki je napajala veliko potnikov. Ko je prišel čas ljubljenja, čas kozla, pa ni bilo več nobenega kozla, ki 
bi pokazal roge Babi. Potem je pa pamet zapustila Elan in elan je postal samo deževnik, pa ne kača, pa 
ne koren. Kaj je deževnik vam pa pove vsak Bohinc, ki pozna zgodbo okoli Žlana in Žvana, pa o Sv. 
Janezu pa žlanskem petelinu. TA PA NIMA KONCA. Torej nima . konec in se torej še ne konča samo 
na Grobelcah, ampak sega celo tja do Sanov na vrhu Evrope pa do zlatnikov, ki jih ta osel riga, ki so 
že zdavnaj vsi zasrani, torej zamanj čakate na svoj . 

----------------------------- 

To so Sani, naše sani! ....in naš Rudel.....naš trop jarcev.....pa naš elan, ki danes crkava za tuje interese! 
Sani imajo glasovni nabor kot mi, ne pogrkujejo in imajo naš »r«  (rep, rit), lestvica glasov je enaka oz. 
podobna naši in ne nemški. Nemški Rudel je transportni voziček na dva kolesa. 

Na Trsatu na vzhodni strani Reke, na tamkajšnjem britofu, se je tedaj (1951) še slišalo »kranjsko« 
govorico! 

Utsjoki     kraj na Finskem, Lapland. 
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180821 

Naša Evropa jpa še »ved'n pa ledik pa frej«, še zmerej nima svojga prstana, pa svojga ljubega, obnaša 
se kot kurba🚩, kjo lahko poriva vsak, kse mu ljubi, in kamor se mu zljubi, in kadar se komu zljubi. 
Ima svojega Angela Merkelna [Gabriela in Mihaela], kje pa baba in tudi zafrfota kot  baba ☤. Kam se bo 
pa zavrtava, pa ne ve noben hudič, torej še Lucifer nima nobenga znana. Vse b'l se poraja podoba, da je vse to 
en sam puf, v katerem se valjajo same babe, nikjer pa nobenga kurbirja, zgleda da manjka celo ta, ki vodi puf 
🎆, da je sama »pufdama« = kraljica ljubezni 💔 s  𓅦 🤞🔨 𓅶 in si dela svoj kamen 🧕 spomenik    kot 
lintvern na svojem prestolu = {Haider ....Wodje, kapote, Fűhrerje, krmarje, jezuščke,     🎆}. 

 

Mi vsi volilci  ..... te mormo samo izvoliti, kakšna je pa ponudba, žautova, to pa vidi vsak, ki ni čorov, 
slep, nor, ... 

Najprej plačaj, potem tolči, oz. oni te bodo zatolkli tja noter do Luciferja, pod svojo ploščo in svoj 
kamen. Tvoja ostane vloga 𓅶 brgleza, kopača, švicarja, in vloga dviganja žuljavih in potnih rok 🙏. 

.........tam je 8 kmetov, v centru kralj, ki ima na svoji desni strani kraljico, oba pa imata ob sebi tekača 
na dolge proge, nato konja, ki ga rabi tekač, na koncu so pa vrata v to zgradbo, obe dve trdnjavi..... in 
na nasprotni strani isto. Izberete lahko samo svetlobo noč in mrak pa farbo, nafarbani smo pa vsi ostali. 

 

Začne se na polju, zadaj se pa postavijo vse figure monarhije:  

                  ♜♞♝♛♚♝♞♜                        🤰🤱🤲🤳🤴🤵🤶🤷 

                  ♟♟♟♟♟♟♟♟                        🥕🥖🥗🥘🥙🥚🥛🥜 

                                                                               🦈🦉🦊🦋🦌🦍🦎🦏 

Škofa zamenja samo veleposlanik, vse drugo je pa vse isto. To je razlika med monarhijo in ljudovlado. 

 

To je ta naša žaltova ponudba, ki jo zapuščamo svojim potomcem, ki so danes še pitomci naših šol!  

 

Vloge v čebelnjem panju so že postavljene, čakajo samo na zastor, da se odpre, potem pa bomo odigrali 
svojo vlogo, eden trota = trotelna, drugi čebel delovk, tretji matice, samo matica bo samo ena, druge 
bodo vse opikane, dokler bodo preživela svojo dobo in voljo volilcev, ki je že zdavnaj določena. 

Kaj pa med, pa vosek, pa obnožna, pa cvetni prah, pa...., to pa kar pozabite, saj niste izvoljeni. Izvoljeni 
pa imajo svoje čebelnake, ki imajo svoje klopi in banke!   Eni v Cipru, drugi na otoku Manu, tretji v 
Kajmanih, četrti pa v Švici, vse je že lepo razporejeno! 

Poskrbljeno je pa tudi za to, da ne bo ne na Švico, ne na Kajmane, ne na baker in ne na zlato padla 
nobena bomba, ne mina in ne raketa, pa če je še tako nedolžna! 

--------------------------- 

 

180823 

 

Žebru, Žbontar,       Keber, Čeber,,,,,  Rosman, Resman,      trdobuči, plešasti, brezglavi,..... 

 

Ljudje so se spreminjali, tako kot posameznik, tako kot tudi krdelo, trop, čreda. 

Če je posameznik samo svetil ali spal, se je okolje vseeno spreminjalo.  

Človek si je pridružil osla in psa, on je bil prvi, osel drugi, pes pa tretji = zadnji. Bil je sam, torej se ni 
imel s kom primerjati, kregati, ga ljubiti, nad njim je bil samo njegov bog. Ko se mu je pa luštalo, so 
bile pa na vejah samo afne s svojimi mladiči, torej........@......, nad vsem tem pa bog = bohinc.  

Zakva maš poroko, pa prstan veš sam, kako se deva otroče, sot pa povedal pr otepovc'h. Do kam boš 
pa segu u svojmo živleno, pa ve sam boh, kje bohinc. Če boh ni bohinc, pa tam u skalah nimaš kej 
iskat, ker kej dujga k't božje lestuce na pet klinov, spa boh ni izmislu. 
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Kaj pa palica? Pa kožuh = kosmata koža, dlake in uši, pa bolhe, stenice, črvi metulji, gliste in tiči..... 

Ves ostali svet! 

Kaj pa živan, Žwan = Žlan, Zlan, Slan, ☠☡☣♟       Σ= suma, vse skupaj, trdnjava, ki je col in korito 
in je Legat, pa junc z velikimi rogovi, pa bogataj pa bahač, pa Martin in Marc in vahta svojo lipo. To 
je grejski Žvan, ki ima svojo čredo ovac na Krstenic, na Brdu in ko je ta čreda razdrobljena od Mrežc 
pa do Debele peči, kjer je tudi bobovec s zrnci titana. Ta bobovec pa daje najboljše jeklo za kline, kline 
so pa tudi Kose, ki so skovane v ploščate, tanke pločevine in nato še bolj stanjene na babcah, kjer režejo 
k't sam Lucifer, brez ognja, pa so vseeno trdne, trde, pojejo svojo pesem kot smrt (za travo) pa ceno za 
menjavo in barantanje. To jeklo = ačajo = ojačano z robom, po dolžini, zveni kot mehko od ljubezni, 
sploh če ga brusiš z brusom, ki ga imaš v kvintonu. To je poprana pijanost od same sreče, ki jo doseže 
fant sam če se speča s pravo punco, ki ne piha in ne meketa, ki ne rine gor na tiča, pa k ne razglaša 
svojo sodbo o vsem tem po celem svetu. 

Fant kma tako punco je pa poj Žvan, žilav,   pa srečen k't žvau, brez kašnih posledic, use je prou.   

Ivan, Jovan, Slan, lan, firnež Firnes. Ferness, daljava, lan kot olje in lan kot tkanina, blago, in kot 
menjava za sol = Salz. Torej NaCl + H2O 

 

 

180824 

 

Šlamparija, šlampast, blato, hrvat, metat po tleh, nemarnost,  

 

Mi smo pa tako prekleto malomarni, ne vidimo, da se stalno valjamo po lastnem blatu, dreku, lastnih 
odpadkih, ki smo jih sami povzročili in zasrajujemo že celo vesolje. 

Včeraj so Evropejci (Nemci) poslali v Gvajani v vesolje raketo s satelitom, ki bo meril klimatske 
spremembe, ki smo jih sami povzročili. Ne vidimo, da povzročamo več odpadkov, kot jih pa lahko 
prenašamo. Odpadki plastičnih snovi niso samo tisti, ki jih vidimo s prostim očesom, temveč tudi tisti, 
ki jih vidimo pod elektronskimi mikroskopi kot spojine različnih oksidov, hidrooksidov, ogljiko-
vodikov, ....Vse kar uporabimo se spremeni v blato, godljo, trdne, tekoče, plinaste snovi. Tistega kar 
pa ne vidimo pa potisnemo pod preprogo, pod kravato, pod kladivo, pod ..... letalonosilke, ki imajo pod 
seboj Sargaško morje nad seboj pa rakete, ki smo jih spustili v vesolje. 

Novo izstreljeni satelit nima znake NASA, ampak xxxx. Deloval naj bi okoli zemlje na višini okoli 220 
km, potem bo pa zgorel, kajti sedanje okolje tega satelita bo tako »izbrusilo« s svojimi delci in ga bodo 
majhni delčki toliko zavrli, da ga bodo v njegovi poti skozi vesolje sežgali.  

Vesolje ni ne prazno, ne samo 0,00xxx, ampak povsod še nekaj ostaja, kar je še manjše od [~1,2345-45] m in o 
tistih kromosomih in njih velikosti, ki jih je sanjal l. Tony Buzan l. 1974, ali ki jih danes ocenjujejo 
tisti, ki se ukvarjajo s kvarki in njih sestavnih delih in povezavah izpod [~1,2345-22] m.  

Kdo ali kaj pa potem »bremza« naše satelite na svojih poteh okoli zemlje na višinah 220 km? Kdo jih 
je pa potem pustil v vesolju na teh višinah, da bodo padli - odpadli na višine izpod tega nivoja in kje so  
potem tisti odpadki, ki se bodo potem pojavili nad to višino. In koga bodo zadeli, doleteli, če tam ni nič 
več? Kje je pa potem tisto vesolje, ki vedno hitreje širi svoje mase, energije, strukture, čase,.... Kje je 
potem vse tisto, kar je »črno«, ki naj bi še »razsvetlili«, tam nad 128 bitnimi sistemi! 

Človeštvo si samo sebi koplje jame, si dela plate, polira plate in jih samo sebi zarezuje kot kole, na 
katere privezuje svoje rinke in kolce = klince, po katerih samo hodi in se povzpenja vedno višje in višje.  

Begunci so bili vedno, zakaj in pred čem so bežali in se utapljali, je odvisno od tega, kdo je nor. Danes 
se topi led na obeh oblah, iz Vročih krajev se selijo ljudje proti temperaturi ~20 0C, tam se pa 
koncentrira kapital v vedno manj glavah, lobanjah, svečah.  

Poiščite Sveče, poiščite maske, pa boste našli litverne in Haiderje. Haide je tisti, ki se skrije. ko je gusto, 
gosto, đusto; ko je gos-pod z doma, ko gos leta po grebenih, kampelnih, obrobjih, ... ima svojo kozo = 
koso = cosol = cosinus, ki imajo Sol in platno s čemer pa barantajo in vedno poberejo svoj delež, če je 
potrebno tudi s silo, zato jo pa imajo.  
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Šlamparija, šlampast, blato, hrvat, metat po tleh, nemarnost,  

Je pa mast, vosek, smola, olje, mazilo, nezmožnost, netočnost, nerednost, nerodnost, ..... ki je temu 
nasprotna, je stranka, ki vedno dobiva in nikoli ne zgublja.  

Tisto z blatom se lahko spreveže v zlato, ki ga riga osel, ko njegov gospodar serje in se izpraznjuje. Pa 
je vseeno kaj prihaja izpod njegove riti in iz katere luknje prihaja izpod repa, vi morate najti tisti konec, 
kjer leti ven zlato, pa je popolnoma vseeno, kako tega osla obrnete, zgoraj ali navzdol, levo ali desno, 
spredaj ali zadaj, vi more biti pri ta pravi riti, kajti samo tam šprica zlato, pa če je te tudi v tekočini, 
plinu, pari, kristalih, podobah, slikah, plazmah, soleh, ..... mora biti v resnici zlato in ne drek.  

Lestvice naj vas ne motijo, te so nastavljene samo za osle, pastir pa vodi svojo čredo vedno pred oslom. 
Pastir se vedno povezuje s koncem in ima pregled svoj posluh, povonj, polizanek vsaj do volčjaka, saj 
tam ima svoje kamenčke, ki mu kažejo kam se bo spomladi zopet vrnil, zgoraj na svoje višave. 

Vedeti pa mora, kam se podaja, ko se približuje njegov kamen 🧕 spomenik   ali je to moški nad repom 
🧕🏼♂️  ali je baba na tiču ☤ in za kaj on odgovarja: svoj kamen 🧕 spomenik in obsodba 🥜 vredna kot 
»kikiriki« [»majhna riba« ; Moda, vreča, jajca, vreča brez jajc...; laški lešnik; trompeta, rog, american 
electrical ~ tube; najmanjša elektronka; dobrikanje, laskanje, spletkarjenje, prilizovanje; norec, norost; 
zatolčenost, zabitost] 

Coffin · ⚱ Funeral Urn · ⛼ Headstone Graveyard Symbol · 🧙 Mage · 🧟 ♂ Man Zombie · New Moon · Ⓝ 

Supervillain · 🧟 ♀ Woman Zombie · Random emoji ... 

Sedaj se pokažejo razlike med kravatami, med biči, med blatom med hrvanju po blatu pa čvekanju o 
facenews, pa ksihti in ritmi in tiči in potem, ko jih potegnete na kamen, žrtveni kamen, ki ima svoj 
kanal po katerem teče obtoženčeva kri in mu svetnik na vrhu izreže srce in ko izteče vse blato in ko ta  
druid vtakne noteri svoj prst, ki čuva celotno resnico, ter zagrabi obtoženca za moda in mu odreže jajca. 
Tedaj še vsi vidijo, kaj je imel obtočenec v svojih kromosomih vse skozi vse do kvintona pa krancelnov, 
od vsake dlake, ki je ostala od take kurberije vse tja do črne wukne pa nje energije.  

Na drugi strani luže so pred tisočletjem take tiče žive zazidali v svoj lasten grob, kaj pa delajo danes? 
⛎☤ 

 


