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VELIKO PREBUJANJE 2020-2022
∙ Zapisi o času, ki ga ne smemo nikoli pozabiti - in ki se ne sme nikoli ponoviti! 
∙ Zapisi o najbolj razburkanem času v nam dovoljeno poznani zgodovini, ki pa počasi 
  in pričakovano tone v pozabo.
∙ Zapisi o času, ko so padle prav vse maske - tisti trenutek, ko so si jih pohlevno nataknili.
∙ Zapisi o našem več kot dvoletnem boju za svobodo diha in odločanja o svojem telesu 
  in zdravju.
∙ Na desetine protestov, organiziranja skupin, sestankov in akcij, ki sem se jih udeleževal 
  z vsem srcem.
∙ Zapisi o motiviranju, bodrenju, občasnemu obupu in ponovnemu zagonu.
∙ Zapisi o času, ko so se razdrla dolgoletna prijateljstva in hipoma vzklila nova, 
  mnogo bolj srčna. 
∙ Zapisi o neskončnih bitkah s praznimi glavami, varnostniki, fašistki vseh vrst, policisti 
  in modrimi kuvertami. 
∙ Na stotine fotografij in objav, vmes pa še nekaj pesmic, lepih fotk in NNNP nasvetov.
∙ Zapisi o desetletja dolgih in temeljito pripravljenih svetovnih distrakcijah.
∙ Zapisi o prihajajočih dogodkih in o velikem prebujanju, ki nas še vse čaka.
∙ Zapisi za vse, ki še berete - in zmorete brati tudi med vrsticami.
∙ Zapisi o nas, ki se nismo uklonili zločinski agendi, ki smo spregledali laži vladnih govorcev, 
   ki smo se izobraževali in osveščali ... ki smo padali, se pobirali in vztrajali.
∙ Zapisi o nas, čistokrvnih in živih ljudeh - glasnikih in graditeljih nove dobe - na novi zemlji.
∙ Zapisi, ki smo jih ustvarjali skupaj!



Smeji se nam lahko že cela Evropa, ves svet. Pa še del 
galaksije povrhu. 

Čeprav smo svetovni prvaki v ustanavljanju raznoraznih 
“bojevitih” FB skupin (ena za te, ki igrajo pingpong z levo 
roko, spet druga za tiste, ki ga igrajo z desno, obe pa 
recimo moti zaprtje gostiln), smo obenem tudi edini narod 
na svetu, ki se gužva v vrstah za prostovoljno testiranje.  

Namesto, da bi to zločinsko bando, ki nas že deseti mesec 
jebe v glavo, družno poslali v večna lovišča, nas bolj skrbi, 
kako bomo brez testiranja smučali na Krvavcu. 

“Pa štamfaj, pizda ti materina”, bi rekel Dida Toni.

Kar bomo sedaj januarja posadili, bomo želi celo leto, 
cel lajf.

Prišel je čas, zadnji čas, ko lahko - in moramo - pokazati, 
kdo smo, kaj zmoremo - in zakaj smo bili poslani.

Le vkup, le vkup, uboga gmajna.

Če kdaj, zdaj.

Ne samo mi, temveč vsi.

Zakaj? Da si izborimo svobodo nazaj!

Levinje, dajte znak.

Približno 90% slovenskim moškim, ki bi jih znala moč in 
odločnost na fotki preplašiti, pa še par bodrilnih besed: 

Nič bat, saj ne bo tako hudo. 

Lahko stojite nekje v ozadju, vas bodo že naša dekleta 
branila.

Zaradi naših otrok
8.1.2021

Le vkup, le vkup, uboga gmajna
5.1.2021
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Jama “just in case”
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V primeru, da se boste zamaskiranci po 39. prostovoljno 
zaukazani dozi cepiva spremenili v ljudožerske zombije, 
se bomo ‘ta ozaveščeni in ta pripravljeni’ skrili v podzemlje. 

Vse dokler ne pomalicate drug drugega. 

Naj vam tekne.

Where We Go One We Go ALL - ali FEW.

Malodane devet mesecev nas je skupina prijateljev, 
sorodnih duš - samih pokončnih, srčnih ljudi - osveščala, 
sestankovala, pisala, organizirala, združevala ... prebujala.

Koliko smo bili pri tem uspešni, bodo pokazali naslednji 
dnevi.

V tem času smo postali srčni in doživljenjski prijatelji. 
Še z mnogimi bomo, čim se bomo prvič srečali in objeli.

Takih nas je vsega skupaj par sto. Upam, da nas je v 
Sloveniji vsaj še par tisoč, s katerimi še nismo mogli priti v 
stik. Kaj več pa, se bojim, da ne.

Naslednji tedni bodo tako osvobajujoči, kakor bodo težki.

A svetlobe in ljubezni je dovoli za vse. Če ju boste 
preostali sposobni sprejeti, pa je zdaj odvisno samo 
od vas samih.

Lanko, da je to moja zadnja objava tukaj. 

Če je temu tako, potem srečno Slovenija - in srečno 
Sloveni.

WWG1WGA ali WWG1WGF
10.1.2021



S pesmijo nad represijo
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Ko so spomladi 2020 začeli protesti usihati, smo se tolažili, 
da moramo samo vztrajati - tako, kot so devet mesecev 
vztrajali Islandci  v “pots and pans revolution”.

No, teh devet mesecev je že preteklo. V enako dolgem 
času je islandski narod postajal ves bolj homogen in jim je 
na koncu tudi uspelo, pri nas pa je ravno obratno.

Vse priznanje slovenski vladi.

Je najboljša na svetu v najbolj kretenskih ukrepih, 
najdaljšem lockdownu, najbolj učinkovita pri pomorih 
starostnikov, korupciji, uničenju šolstva, športa, 
zdravstva in gospodarstva. 

In daleč najboljša pri razdvajanju naroda - tudi s 
pomočjo voluharjev  v protestnih skupinah.

Sam ne protestiram več. Ta vlada ni več vredna moje 
energije. Nikoli niti ni bila. Z združevanjem pozitivne 
energije, svetlobe in ljubezni srčnih ljudi se bomo 
zločincev lotili drugače.

Rad pa srečam prijatelje, ki nas je ulica povezala bolj, 
kot bi nas sicer 40 let “normalnega” življenja.

Zdaj vemo, da je bilo daleč od tega.

Moj globok poklon vsem, ki še vztrajajo pri nemogoči 
nalogi - združevanju slovenskega naroda: Anici, Tjaši, 
Jasni, gibanju OPS, gibanju Triglav, Kseniji, Boni, Daliborju, 
Romani, našim tršicam ...

ter vsem prijateljem, ki nas z navdihujočimi objavami 
držijo nad vodo: Alenki, Oliverju, Marku, Srečku, Sandiju, 
Nikiti, Mateji (no, Matej je več), Mihaelu, Klemenu, Miši, 
Sari, Christini, Mimi, Wernerju in Andreji, Saši, Bojanu, 
Mojci in Igorju, Urošu, Iztoku, Milanu, Barbari, Romanu, 
Milanu, Luju, Panu ... ter še mnogim drugim. 

Hvala vam.

13.1.2021



Žal večina ne bi znala zakuriti niti ognja, četudi bi jim 
vse sestavine zanj pomolil pred nos - če ne bi popreje 
pogledala na YT, kako se to naredi. A takrat signala ne bi 
bilo. Zgraditi improvizirano zaklonišče, se ogreti ali skuhati 
juho na ognju, pa je že znanstvena fantastika.

Zakaj vse to pišem? Ne želim strašiti, a naša zemlja se 
trese. Potres v Zagrebu in Petrinju se je zgodil tu, iza čoška. 
Ker je naša pozornost že krajša od zlate ribice v akvariju, 
smo tudi pozabili na uničujoči potres v Ljubljani 1895, na 
potrese v Posočju, ali na potres v Italiji pred par leti.

Medtem ko gredo Japonci najbrže vsak dan spat 
pripravljeni, da sredi noči zbežijo iz bajte v gatah, smo mi 
povsem uspavani. In apatični. Tudi zaradi vseh pizdarij, 
ki se nam dogajajo zadnje leto.

Sam se potresov ne bojim. Preživel sem že poplave v 
soteskah, kamnite in snežne plazove, se valil s skalami 
po grapah, s smučmi prek sten, pristajal s padalom na 
električnih žicah, preživel orkane na Grenlandiji in še 
kaj bi se našlo. 

Med plezanjem ledenega koluarja v vzhodni steni Mt. 
Blanc du Tacula sem nekoč na višini okoli 4000 m kot prvi 
v navezi (prijatelja sta bila na vrvi za mano) priplezal na 
kamniti greben. Medtem ko sem urejal varovališče, se 
je le-ta začel pod mano podirati. Na desetine kamnitih 
blokov, velikih kot naše predimenzionirane družinske hiše, 
je rušilo v sosednjem Jaegerjevem koluarju vse pred seboj. 
To smer smo imeli sicer načrtovano za naslednji dan. Če bi 
jo plezali tisti dan, bi te vrstice pisal nekdo drug. Ko doživiš 
kaj takega, te potresi ne pretresejo več.

Naravo zelo spoštujem, tudi njeno rušilno moč.

Vseh dogodivščin sem se loteval z dobršno mero 
strahospoštovanja. Bolj kot sem bil pripravljen, manj je 
bilo strahu, in več spoštovanja. 

Potresi in NNNP - 1.delPotresi in NNNP - 1.del

Se še kdo spomni NNNP = Nič nas ne sme presenetiti?

Za vse mlajše generacije najprej pojasnilo. To je bila 
vsedržavna akcija v rajnki Jugoslaviji, s katero je oblast 
ljudi pripravljala na najhujše - kako ravnati v primeru 
naravnih nesreč in vseh možnih napadih.

Slovenci smo NNNP takrat vzeli skrajno resno. Vse 
institucije, šole in tovarne so imele med letom svoj 
program zaščite in reševanja. V začetku jeseni je bil 
določen vikend, ko se je vsa Slovenija učila, kako ravnati 
ob požaru, potresu, povodnji, bolezni, v vojni in množičnih 
nesrečah. V svojih vežah smo imeli pripravljene nahrbtnike 
z najnujnejšim, vedeli smo, kje so (na vse pripravljena) 
zaklonišča, poznali smo zvoke siren ob alarmiranju za 
naravne nesreče, v vsakem bloku je bilo tudi orodje za 
izkopavanje izpod ruševin.

In danes? Lahko tej vladi zaupamo, da bi nas vodila 
skozi najhujše, ali pa bi se, po stari navadi, prva skrila 
v klet Cankarjevega doma? Kje so zaklonišča, kje 
orodje, kje so zaloge Zdravko ... kje je znanje?

Če bi se zdaj sprožil kak alarm, bi najprej pomislili na 
sosedov avto, ali pa bi začeli prižigati preostale rakete, 
misleč, da smo zamudili pravoslavno novo leto.

Žled, ki je pred leti ohromil del Slovenije, nam je dobro 
pokazal, kako zelo smo nemočni že brez elektrike in 
kako smo odvisni od dobre organizacije, znanja in 
solidarnosti. Takrat sem opozarjal sosede v Tacnu, da bi 
morala imeti agregat vsaka hiša. Še danes ga imam edini.

Ko ostanemo brez elektrike, vode in ogrevanja, je večina 
prebivalstva gola in bosa. Za vse mlajše generacije 
zadnjih 30 let, ki so odrasle v vseh možnih svoboščinah, je 
povsem samoumevno, da se ozimnica katerikoli dan kupi 
v supermarketih. Kurjava, stalni WIFI signal in voda iz pipe 
sta prav tako nedvoumna.

18.1.2021
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Za vse možne situacije, ki bi se lahko pripetile, sem imel 
pripravljene opcije A, B in C. In bolj kot si pripravljen, manj 
je nevarnih stvari, ki bi se resnično zgodile. Če pa že se, 
samo slediš pripravljenemu protokolu. Tvoj možgan takrat 
deluje hladno in preudarno kot kompjuter. Tresti se začneš 
šele, ko si na varnem.

S tem vas skušam, dragi prijatelji, malce pomiriti - in zelo 
vzpodbuditi, da se tudi na možnost potresov ali drugih 
naravnih nesreč, pripravite.

Če še tako verjamemo, da nas čaka zlata doba, 
ljubezen in svetloba, je pot do tam lahko še zelo 
burna. Ne morem si izbiti iz glave, da je mogoče ne 
bodo doživeli ta prebujeni, temveč ta prebujeni - in 
pripravljeni. Pri vseh vibracijah in čiščenju vseh, v 
stoletjih nakopičenih negativnih energij, je možno 
prav vse.

Za danes bodi dovolj. Če vas nisem preveč prestrašil, bom 
jutri nadaljeval s praktičnimi nasveti v stilu: kaj bi naredil 
MacGyver - oziroma za tiste, ki ga ne poznate - Bogdi, kaj 
bi naredil Bogdi?

Potresi in NNNP - 1.del Potresi in NNNP - 2.del

Situacija v svetu je tako razveseljujoča, kakor je 
zaskrbljujoča. Nekatere vlade so že odstopile, vse druge 
bodo bojda v naslednjih dneh. Tudi naša. 

Tudi če ne bi, se nanjo ne moremo zanesti ama 
popolnoma nič. V primeru naravnih nesreč, se lahko 
zanesemo izključno sami nase. Tudi odgovorni smo 
najprej in v prvi vrsti zase, za svoje otroke, starše in 
hišne živali - in šele nato za prijatelje, sorodnike in 
sosede. Tako pač je.

Že celo zadnje leto prihajajo do nas prek MSM samo 
filtrirane in cenzurirane objave. Tudi prej so, samo da 
nismo bili pozorni. In v glavnem so vse vezane izključno 
na plandemijo.  Sporočajo nam pa samo to, kar nam je po 
njihovem dovoljeno vedeti.

Pred cca 10 dnevi sem na FB spremljal life streaming 
hudega tsunamija na Japonskem. Kasneje ga nisem več 
našel, na google se pa itak ne zanesem. Kontaktiral sem 
dva prijatelja na Japonskem, ki pa o tem nista vedela nič. 
Morebiti se ni zgodilo, morebiti jima pa niso dovolili vedeti 
- ali povedati.

Kljub mrtvim, ranjenim in pogrešanim, je bilo o plazu na 
Norveškem v začetku januarja komaj kaj novic. Prav tako 
o potresu na Sulawesiju v Indoneziji 14. januarja. Navkljub 
najmanj 42 mrtvim, 637 ranjenim in 15,000 preseljenim 
(2 fotki sta od tam, tretja je iz Norveške). Koliko je še 
podobnih primerov?

Pa skočimo sedaj v našo neposredno soseščino, na 
Hrvaško. Že nekaj časa spremljam na FB Igorja Kostelca, 
največjega amaterskega strokovnjaka za potrese, boljšega 
od vseh uradnih plačancev. Model je napovedal potrese 
skoraj v nulo. Nedolgo nazaj ga je pridržala policija in mu 
zaplenila vso računalniško opremo in dolgoletno delo. 
Halo, čemu??? Namesto medalje, finančne podpore in vse

19.1.2021



14 15

opreme, ki bi jo potreboval? Zdaj ponovno objavlja, kdaj 
mora govoriti v šifrah, da ne bi bil spet obtožen širjenja 
panike.

Zanimivi so bili odzivi, ki jih je o občutjih ob potresu zbral 
od svojih poslušalcev (so objavljeni, FB Igor Kostelac): 
Mačke in psi so bili pred potresom mrtvo hladni (kakor 
tudi pri nas, Ras ni niti mrdnil), močni vetrovi, udarec/
zvok kot ob eksploziji, hlastanje za zrakom, avtomobili se 
kasneje niso vžgali kakor po kakem EM udaru, neznačilne 
udornice, neznačilna potresna sinusoida ... skratka same 
čudne stvari.

Poleg starega, dobrega narivanja tektonskih plošč, je 
možnosti za nastanek potresov zdaj več: raztreljevanje 
podzemnih tunelov in mest, fracking, HAARP, Rods of 
God, preleti kometov (Igorjeva teorija) ali gromozanskih 
vesoljskih ladij, čiščenje negativnih energij. Nidani.

Ne verjamete tem možnostim? Bi mi verjeli februarja 
lani, da boste nosili nagobčnike kot sužnji, da se vaši 
otroci ne bodo mogli šolati, družiti in igrati, ali da se 
bodo bogovi v belem (veliko njih, ne vsi) izkazali za 
kriminalce?

Kakorkoli že. Katerikoli možnost vzamemo, ne izključuje 
dejstva, da se potresi dogajajo - in da se lahko dogodijo 
ponovno. Kadarkoli.

Do mene je pricurljala tudi informacija, ki pa je nisem 
mogel preveriti. Kakor vse kar pišem - lahko da je 
kredibilna, lahko da ni. Čeprav verjamem samo še temu, 
kar vidim na lastne oči (zato hodim ponoči oprezati za 
galaktiki na vrh Šmarne gore), je že majčkena možnost, 
da je resnična, lahko zaskrbljujoča. Hrvaška vlada naj bi že 
v oktobru nabavila šotore in suhe obroke za - ali celotno 
prebivalstvo Zagreba ali celo cele Hrvaške?

Še nekaj ljudi (recimo jim vidci, eni so moji prijatelji) je 
v svojih vizijah videlo bližajoči se katastrofalni potres na 
Hrvaškem in v Italiji. Srčno upam, da so se v svojih vizijah 
zmotili za par tisoč let. A če se niso, če bo katastrofalen 
potres v naši soseščini, bo ZELO HUD potres pri nas - in 
v sosednjih državah. Kar posledično pomeni, da nam 
nihče ne bo dostavil šotorov, oblek in pasulja že koj 
naslednji dan.

Ste že malo prestrašeni? Super, saj morate biti. Če se 
boste zdaj pripravili, boste naredili samo to, kar bi mi 
vsi skupaj, morali narediti že davno.

Zdaj pa nehajte jamrat - in začnite iskati rešitve.

Do takrat, ko spijem kavo in se vrnem k pisanju, si malo 
preberite tudi sami. Raziskujte, PVM, bi rekel dida Toni.

Edina besedila, ki jim na uradni strani vlade RS lahko 
verjamemo:

https://www.gov.si/novice/2020-03-24-preventivni-ukrepi-
in-priporocila-kako-ravnati-pred-in-med-potresom-ter-po-
njem/

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np41.htm

https://www.lupa-portal.si/pod-lupo/smo-v-sloveniji-
pripravljeni-na-morebiten-hujsi-potres/

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe21.htm

PS: ponovno poudarjam, da pišem samo o malih 
MOŽNOSTIH potresa. S temi zapisi ne želim povzročati 
nepotrebne panike, temveč samo vzpodbuditi 
potrebno pripravo - za vsak primer. Tudi nisem kak 
strokovnjak za potrese. Pišem iz ZKP - zdrave kmečke 
pameti in nekaj izkušenj. Če bo komu pomagalo, toliko 
bolje. Če pa bo koga celo rešilo, bom neizmerno vesel.

Potresi in NNNP - 2.del Potresi in NNNP - 3.del

Kdor je prebral linke v prejšnjem delu, ve že precej. Kdor 
pa še ni, naj to najprej stori.

MacGyverjev nasvet (če ve kdo kaj boljšega, naj prosim 
doda) bi bil:

1. najprej si preberite nasvete v zvezi z ukrepanjem ob 
naravnih nesrečah. Ugotovitve zapišite.

2. pripravite si - lahko in hitro dosegljivo - torbo/nahrbtnik 
z najnujnejšimi stvarmi (o tem več kasneje) - za vsakega 
družinskega člana.

3. določite si varno mesto med samim potresom - bodisi 
med podboji vrat v nosilni steni, pod nosilno pregrado ali 
ob notranjih nosilnih stenah.

4. določite si varno mesto umika in srečanja s preostalimi 
člani, proč od stavb in vsega, kar bi se lahko zrušilo.

5. ko se začne tresti, brez pomisleka, delanja selfijev ali 
iskanja babičinega nakita, najprej planete tja. V gatah če 
treba. Ali brez njih.

6. ko mine prvi močnejši sunek, črta ven po najbolj varni 
poti  - pri čemer je treba še vedno paziti na strešnike s 
strehe.

7. v mislih večkrat ponovite postopek ukrepanja. Večkrat 
kot to ponovite, hitreje in bolj racionalno boste ukrepali. 
In manj se boste tega bali.

8. postopek predebatirajte - poleg družinskih članov - tudi 
s prijatelji in sosedi. Ukrepali boste lahko usklajeno, se 
počutili bolj varne in predvsem ne boste v tem sami.

9. v stavbo/stanovanje se vračajte šele, ko minejo 
popotresni sunki, če stavba ni preveč poškodovana, oz ko 
dobite ustrezno strokovno mnenje.

Misel na zibanje je lahko strašljiva, a če ste preživeli vlak 
smrti v Gardalandu, zibanje na barki, premetavanja na 
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avionu, zakon, vladne govorce, kovid idiote, plandemijo 
in dosedanje slovenske vlade, boste tudi to.

Gremo dalje.

VSEBINA NAHRBTNIKA
za katerega bi bilo sicer najbolje, da bi bil stalno v avtu.

Spalna vreča ali kaka deka, topla oblačila in obutev (tekli 
boste goli in bosi), lahko kar smučarska oblačila. Itak ne 
morete na Krvavec. Plastenka vode, nekaj hrane, prva 
pomoč, vžigalice, nož, sveča, naglavna baterija. Nekaj 
v tem stilu, premislite sami.

Ob nahrbtniku pa še, na enem mestu: dokumenti, nekaj 
keša (če ga še imate) in predvsem - avtomobilski ključi 
(do avta še pridemo).

Ok, zdaj ste zunaj, na svojem varnem mestu. In sedaj? 
Pomolite najprej nos ven. Zdaj, ko to berete. Kaj opazite? 
Ja mraz je. Zima. Lahko je tudi deset stopinj pod ničlo. Kar 
pomeni, da se boste najprej morali ogreti. Z vsako minuto 
izgube toplote, jo bo vse težje nadomestiti. 

Prvi korak - hitro se oblecite. In čimprej stran od kakega 
vetra, ta telo ohlaja hitreje. Če vas še kar zebe, se najprej 
razmigajte. Počepi, poskoki, karkoli.

Na varnem mestu lahko zakurite tudi ogenj. Sicer vas 
na odprtem ne bo povsem ogrel, nekaj pa je le. Nimate 
drv? Razbijte vrata od garaže. Kako jih razbijete? Vzamete 
kramp, drog ali kako skalo. A kaj je kramp? Ok, tu se 
predam. 

Nimate vžigalic? Zdaj pridemo počasi do avta. Seveda 
če ni kje v kleti stavbe. Skoraj v vsakem avtu je tudi 
vžigalnik. Vzamete zavarovalno polico in podkurite. Pa naj 
bo to polica Triglava ali Generalija, obe gorita. Še boljša je 
embalaža od jajc ali karton za pijačo od Macdonaldsa, 
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ki ga še vedno niste pospravili iz avta. Malomarnost je v 
tem primeru prednost.

So garažna vrata ali kak drug les mokra? Najdite kje cev 
za zalivanje vrta, odrežite ali odsekajte en kos in povlecite 
nekaj goriva iz avta. Nimate švicarskega vojaškega nožka? 
Uporabite kramp ali kamen. Cev slejkoprej popusti. Ni vaša 
cev? Boste sosedu že kasneje vrnili tisti meter.

Improvise, peoples, improvise.

Ljubljana in cela Slovenija ima to prednost pred 
milijonskimi velemesti, da teče voda vse naokoli. Natočite 
jo lahko na Rožniku, Rašici ali Šmarki, če bo oskrba 
motena. Prve dni bo še bolj kalna, a to se hitro ščisti. Prav 
tako lahko povsod najdete les za kurjavo. Že v naplavinah 
ob Savi ga je obilo. Ko boste naslednjič peljali kužke na 
sprehod, imejte oči odprte tudi za te možnosti.

SPANJE
Nekje bo treba prenočiti. Če nimate v avtu arhiviranega 
šotora, najbolje kar v njem. Če nimate v avtu spalne 
vreče, imate prvo pomoč.

V vsaki PP - ja prav v tej škatli, ki jo morate vsakih par let 
(ena od večjih kraj v Zloveniji) kupovati po zakonu, čeprav 
so zapakirane in še popolnoma uporabne. A jih verjetno 
niste še nikoli odprli, da bi videli, kaj je sploh notri. No, 
notri je tudi aluminjasta reševalna folija, v katero se 
lahko zavijete in predrgetate noč. Nič hudega, če boste 
malo drgetali. To pomeni, da ste še živi. Tako reševalno 
folijo bi morali imeti za vse člane družine. Najprej poglejte, 
če se vam še kje v bajti valjajo stare prve pomoči in jo 
vzemite ven, sicer jo lahko naročite recimo v Decathlonu.

Lahko pa, da jih imajo celo na pumpah ali v lekarnah. Tako 
folijo je pametno jemati s sabo tudi, ko greste delat pozimi 
selfije na gričke.

Prepričan sem, da bi moral imeti vsak prebivalec 
Slovenije spalno vrečo, alu folijo, nož in naglavno 
baterijo. Kar bi morala, če ne bi bila vredna pol Kurza, 
financirati država (cca 60 eur). Namesto neuporabnih 
testov.

AVTO
Če ni parkiran ravno v kleti stavbe, je zelo koristen. 
V njem namreč lahko prenočite. Vsa družina, če treba. 
Mogoče je fajn, da imate stalno poln tank goriva (in ključe 
seveda). Sam na potovanjih večkrat spim v avtu, tudi 
pozimi. Ko postane v spalki mrzlo, prižgem avto za pol ure 
in nato spim dalje. Tako se lahko ogrevate dolgo časa, vse 
dokler ne zmanjka bencina. Rezervna kantica z bencinom 
v prtljažniku zato ni odveč. Seveda na prostem. Če boste 
zaspali v prižganem avtu v garaži, boste prespali veliko 
lepega.

Ok, to bi lahko nadaljeval v nedogled. Bottom line 
- ljudje smo najbolj trdoživi od vseh humanoidov. 
Pozabite na to, da ste nemočni. Skupaj preživimo vse.

Na fotkah pa še par primerov organizacije in improvizacije. 
Primer zaščitne opreme za dve usklajeni družini (7 
ljudi, 2 psa), varno spravljene v leseni lopi dovolj stran 
od hiše: šotori, spalne vreče, zimska oblačila in obutev, 
posoda, bencin, agregat, podaljšek, razdelilci, prva pomoč, 
razsvetljava, plinske jeklenke in gorilniki, pitna voda, voda 
za kuhanje, hrana za pse, hrana za mesec dni, oprema za 
reševanje, dviganje ali spuščanje po vrvi, vse možno ročno 
orodje za gradnjo zaklonišča. Celo WC papir in škarjice za 
striženje nohtov. 

Wow, preppers. Skušam jim čimbolj slediti. Če spravijo 
vse to v kombi, lahko začnejo novo življenje kjerkoli. Klinc 
gleda te naše betonske kocke, za katere garamo celo 
življenje. Vse kar v resnici rabiš, je 10-15 m2 lesene hiške 
po osebi. Vse ostalo je balast.

Potresi in NNNP - 3.delPotresi in NNNP - 3.del

Pa še moj primer ognjišča, ki sem ga prav za ta primer, 
postavil te dni. Zgrajen je iz dolomitnih blokov, ki sem jih 
nabral v rekah. Če bi bilo potrebno, bi v eni uri obil ves 
prostor naokoli z tiskarskimi ploščami iz aluminija, ki jih 
hranim za take primere. Tudi ustrezni žeblji in kladivo že 
čakajo na lokaciji. Pridobil bi majhen zaprt prostor, ki bi ga 
z lahkoto ogreval. Tudi ko bi ogenj ugasnil, bi kamniti bloki 
še dolgo ogrevali prostor.

Jup, Bogdija se še nekaj časa ne boste znebili.
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Dva svetova

Kot je že pred časom napovedal Igor Kostelac - dokler je 
še lahko, zdaj ne sme več - je včeraj prišlo do močnejšega 
potresa. Tokrat med Indonezijo in Filipini (7,1), koj zatem 
mu je sledil še šibkejši (5,4) na Cipru. O obeh dogodkih 
uradni mediji niso poročali.

Socialna omrežja so polna fotk prekrasnih sončnih 
zahodov. Rdeče, rumene, vijolične, roza barve. Obenem 
stran, ki spremlja onesnaženost zraka, sporoča alarmantne 
podatke. Zrak nad Ljubljano in okolico je strahovito 
onesnažen.

So ti zadnji sončni zahodi posledica težkih kovin, ki nam 
jih sipajo iz zraka? Toliko letal, kot jih hrumi nad Šmarko 
zadnje dni, ni bilo slišati še nikoli. Da helikopterjev ne 
omenjam.

Raje verjamem, da odvažajo zločince v Gitmo. Se bolje 
počutim.

Ko sem bil včeraj zjutraj ravno sredi telefonskega 
pogovora z Bojanom, mu je frendica poslal sporočilo: 
močne policijske enote blokirale območje okoli stare 
porodnišnice, Kotnikove, dijaškega doma na Taboru. 
Dve uri zatem me pokliče Damijana. Njen brat je peljal 
mamo na pregled, do zob oboroženi policaji so ustavljali 
in pregledovali avtomobile, prav tako parkirane avte v 
garažni hiši zraven UKC. Uro zatem pokličem znanca, 
dostavljalca hrane. Se je ravno peljal tam mimo, a ni videl 
popolnoma ničesar.

Mar že živimo v vzporednih svetovih?

V enem policaji čistijo kabalistično zalego, v drugem lovijo 
enega izmed tisočev lačnih, ki je sunil pašteto, v tretjem pa 
ni ničesar od tega? Zakaj so bili eni vsi prestrašeni zaradi 
potresa, drugi pa ga sploh nismo čutili?

Norih vprašanj je več, kot je pametnih odgovorov.

Zvečer po dolgem času prižgem TV, da bi videl, kaj nam 
trenutno lažejo. Nič o policijski akciji, nič o onesnaženem 
zraku, nič o potresih. Kljukci še kar goltajo masko med 
vsakim vdihom. Le kam se bodo skrili, ko bo tega konec? 
Najbrže bom prvemu, ki ga bom srečal na ulici, z enim 
udarcem zlomil lažnivo čeljust. Doleti jih lahko pa še kaj 
hujšega. Lahko da ga pred mano sreča kdo, ki bo zaradi 
strupenih cepiv izgubil otroka.

Pred par dnevi srečam starega prijatelja. Njegov komolec 
spregledam. Če ne more stisnit roke kot dec, naj si jo 
zatakne v rit. Kakor lahko presodim pod masko, je videti 
zagorel, spočit in brezskrben. Moje nasprotje. Kaj kej 
počneš zadnje čase, me vpraša? Hmmmm, že celo leto se 
borim. Hja, čemu pa? Jaaaaa .... vojna je, tretja svetovna 
vojna .... biološka, psihološka, medicinska, genocidna 
vojna. Demonstracije so po vsem svetu, mar nič ne 
spremljaš? Zabodeno me gleda. Firma mu - če je to kriza, 
naj kar traja - laufa, pomoč oblasti je vzpodbudna. Samo 
ta virus je pa res nevaren, dva njegova znanca sta resno 
zbolela. K sreči bo kmalu cepivo. S tem se strinjava oba. 
Prej se cepi, bolje bo. Raje končam pogovor, mudi se mi.

Postal sem asocialen. Manj prijateljev in sorodnikov 
srečam, večja je možnost, da bomo po koncu te 
pizdarije še ohranili nekakšne stike.

Malopreje peljem smeti na smetišče. Temno je, precej 
dežuje. Nenadoma se nad Barjem razjasni in posije 
nenavadno sijoče sonce. Še lani bi bil to povsem normalen 
pojav, zdaj pa sem skeptičen. Del katere zarote je zdaj to?

Kot nestrpno čakajo kovid idioti odrešujoče cepivo, čakam 
jaz jasno vreme. Potem bova šla z Rasom spet ponoči na 
Šmarko. Čakat galaktike. Ras bo mahal s svojim košatim 
repom, jaz bom zakuril kaj zelenega.

Ni vrag, da naju ne opazijo - in naju vzamejo s seboj.

22.1.2021
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Hoja po vodi
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Planil sem pokonci in se hitro nagnil v desno. Z močjo 
misli ali že kako drugače, se je obzorje spet poravnalo. 
Ufff, tole je šlo pa za las.

Mogoče pa samo skačem sem in tja med realnostmi. Juhej, 
to bom izkoristil za hojo po vodi. Sicer tega že dolgo, vsaj 
2.000 let, nisem počel, a kar se Bogdi enkrat nauči, Bogdi 
zna. Podobno kot vožnja z biciklom. Ne pozabiš kar tako.

Do sredine Tržaškega zaliva je šlo enostavno. Občutek 
je bila sila prijeten. Kot da bi bos hodil po sveže stepeni 
smetani, ki si jo ravno polizal z vročega telesa ženske.

V trenutku, ko sem pomislil na nekaj tako lepega, me je 
skozi glavo prešinila ostra bolečina - in lepo žensko telo 
je nadomestil goli torzo Milana Kreka. Seveda z obvezno 
masko, zatlačeno do goltanca. A spoznal sem ga kljub 
temu. Vsak bi ga.

Prizor je bil strašljiv, smetana se je v trenutku skisala in mi 
porušila krhko ravnotežje. Do vratu sem se pogreznil v 
morje. V nekakšen javorjev sirup. Ne, to ni bilo morje, že na 
pogled je bilo bolj slano. Še delfini so zavijali z očmi, galebi 
pa opletali, kot bi imeli rotor in krila helikopterja. Sem 
opazil v njihovih kljunih vgrajene kamere?

Nazaj sem moral plavati. Žabico in ne kravl, zanj je bila 
voda premrzla. A kuriozitet še ni bilo kraja. Na obalo sem 
prišel popolnoma suh. No, prav debel nisem bil še nikoli.

Naj na tem mestu sporočim tistim barabam, ki so mi 
inštalirali novi program. Če bom zdaj vsakič, ko bom 
pomislil na golo žensko telo - kar je, khmmm, very often - 
zagledal v mislih kosmati torzo Milana, Aleša, Zdravka ali 
Janeza v sladki smetani, potem me tudi cepiti ni treba več.

Moje življenje bo izgubilo vsak smisel in ga prepuščam 
komurkoli. Spisal malo za šalo, malo za res. A kaj je 
dandanes šala, in kaj je res?

25.1.2021

Danes sem odpeljal mamo na pregled v Valdoltro. Okoli 
10h sva se ravno peljala med Uncem in Postojno, ko je 
posijalo sonce. Nenavadno močno, bleščeče sonce. Sijalo 
je kdaj med oblaki, kdaj pa kar tako, iz samega veselja. 
Tako močno, da nisem mogel gledati niti proti njemu, 
niti mimo, sploh ne v njegovi smeri.

Moj oče je bil atomski fizik, ki je, tako kot vse ostalo, tudi 
svetlobo razstavil na prafaktorje. Ker sem mu pomagal pri 
lekturi večine njegovih knjig, mi je nekaj njegovega znanja 
ostalo. Prav tako se že več kot 45 let intenzivno ukvarjam s 
fotografijo. Znam opazovati, poznam atmosferske pojave, 
odbleske, lom svetlobe ... poznam svetlobo.

Pri vsej zdravi pameti, kar mi jo je še ostalo, zato mirno 
zapišem - da tako močno kot tisto uro, sonce še NIKOLI 
ni svetilo. Pa naj si kdo misli, da sem nor, če hoče.

No in če že hoče, ga bodo naslednji stavki prepričali v 
nasprotno.

Ker sem se že uspešno prebil iz ene od okupiranih občin 
- sicer z razlogom, a brez ustreznih papirjev - v drugo, 
sem čakajoči dve uri namenil obisku Mesečevega zaliva. 
Po dolgem času sem spet videl morje. Če je to sploh bilo 
morje. Zdaj še v to, kar vidim s prostim očesom, najprej 
podvomim.

V naravi se vedno in povsod počutim odlično, a tokrat 
temu ni bilo tako. Velika teža je pritiskala k tlom in bilo 
je prvič, da nisem po kamnih skakal kot mlad gams med 
parjenjem. Namesto tega sem se opotekal in raje sedel 
na deblo na obali. Opazoval sem tanko linijo obzorja, 
napenjal oči in skušal razbrati, a je zemlja že okrogla - 
ali morebiti še ravna. Bila je sicer lepo ravna, a nagnjena 
močno v levo. Prav tako Triglav v daljavi. Sranje. Mar nam 
bo zdaj odteklo še morje, bomo imeli pri sestopu s Triglava 
na Dolič težave?



Danes sem šel reševat zapuščenega mucka v hribe. Lepa 
zgodba, ki sta jo sprožili Mojca Furlan in Romi Hren. Lepa 
tudi zato, ker sem pri tem na svoji poti spoznal še druge, 
srčne ljudi. Še en dokaz vec, kako krasni ljudje živimo v 
Sloveniji, a nas politika že desetletja deli.

Ko sem hitel z obuvanjem, saj me je čakala še dveurna 
hoja, sta me naskočila policista PP Bled. Od kje sem? Ja iz 
Ljubljane, a niso tablice dovolj zgovorne? Kako sem prišel 
sem? Halo, kako neki??? Potrepljam avto, s temle tukaj.

Ko pa mi je začel težit s Hojsovimi protipravnimi in 
nezakonitimi odloki, sem, oprostite že vnaprej, padel 
ven. Mislim da sem bil prvič v življenju jezen. Vsled 
tega sem se tudi nedostojno izražal. Kar, pizda jim 
materina, sicer ne počnem.

Ampak res jih imam že dovoli. Vseh njih. Zločinske vlade, 
njihovih podrepnikov in plačancev, vladnih bruhalcev 
dreka ter vseh, vpletenih v ta genocid in prevaro: 
zdravnikov, novinarjev, farmacevtov, ravnateljev, vojnih 
dobičkarjev ... vseh njih.

Dve uri kasneje, ko sem bil ravno pri mucku na planini, 
me je že iskala policija na domu. Ni problema, zdaj vedo, 
kje sem doma. Ampak tudi jaz z lahkoto izvem, kje je ta 
komandir B. Lenček doma. In ti, ki me bodo še obiskali. 
Za vse policiste, ki pišejo kazni, lahko to izvemo. In tudi 
bomo.

Tudi čas za vas prihaja.

Boite se jeze tihih ljudi!

Policijsko nadlegovanje v hribih
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Za vse, ki ste se spraševali, če muc sploh obstaja ... obstaja. 
Je že pregledan pri veterinarki, oskrbljen, na toplem in 
varnem, pri dobrih ljudeh.

Prejšnjo objavo sem umaknil sam. Je prišla že do toliko 
(13.000 ogledov) klenih gorenjcev (tudi gornikov, 
mojih “kolegov”), ki so me, žabarja, FDVjevca, kretena, 
komunista, pošiljali tja, od koder sem prišel, da tega na 
svojem zidu preprosto nočem. Ni temu namenjen.

Zdaj vsaj vem, koliko vas že slači hlače za analni bris. 

Številka ni majhna. Uživajte.

Muc rešen
30.1.2021



Prihaja čas, ko bomo - zadnji dogodki to že nakazujejo 
- strpali zločinsko bando tja, kamor sodi. Ene v zapor, 
druge pa, žal tudi, pod rušo. Kdorkoli je kadarkoli storil 
najmanjšo silo otrokom, si to tudi zasluži.

Prihaja čas hude zaključne borbe.

A zatem prihaja tudi čas, ki si ga mnogi želimo, že slutimo, 
ga željno pričakujemo. Čaka nas sicer še par burnih 
mesecev, a prihaja.

Čas, ko se bomo - na začetku samo nekateri, kasneje 
pa upam, da vsi - vrnili k naravnim zakonitostim, 
naravnemu pravu, etiki in morali, plemenski skupnosti 
... ko se bomo vrnili tja, od koder smo prišli. 

K naravi, kjer je vse prav.

Ne bojte se sprememb, ki prihajajo. Pomagajmo si, 
bodrimo se. Združeni v pesmi, v ljubezni ... v svetlobi ... 
bomo zdržali vse. 

Stisnite pest, odprite srce, odprite objem

PS: iz arhiva sem izbrskal par fotk, iz katerih se da slutiti to, 
kar prihaja. So iz Slovenije, Češke, Albanije, Hrvaške, Srbije, 
Kitajske in Italije.

Odprite objem
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Prejšnji četrtek zvečer ležim kot klada (odtod Kladnik) 
na kavču in skrolam po FB - iščoč pozitivnih novic, da so 
Slovenci končno našli svoja jajca - ko mi prijateljica Romi 
prepošlje Darjino objavo - s fotkami osamljenega mucka 
in besedilom: “Takole te pa sprejme mucek ko prideš na 
planino. Sam živi v eni papirnati škatli, voda zmrznjena, 
vsaj brikete je imel božček”.

Sproži se reševalna akcija, ki bi bila v čast tudi civilni 
zaščiti. V njo se vključijo same ženske. Itak, to je 
vendar Slovenija.

A lahko ti kaj pomagaš, poznaš koga gor? Ker nisem tam 
gor poznal nikogar, se odločim, da skočim ponj sam. 
Enkrat letos bo itak treba vstati s kavča.

Zjutraj hitro pripravim opremo, ampak kako naj dve uri 
nosim mucka? Kaj bi naredil MacGyver? Kakor se spomnim 
iz filmov, bi vzel plastično škatlo iz kuhinje, jo vso navrtal 
(in pri tem tvegal ločitev), vzel edino brisačo iz kopalnice, 
ki še ni vsa natrgana in v flaško natočil mleko. Takisto 
storim tudi sam.

Na prvi pumpi dobim še mačjo hrano. Whiskas, ki jo imajo 
naši mucki tako zelo radi. Če je verjeti reklamam - ali 
sploh čemurkoli - na teveju. Kot so me kasneje nazjali 
profesionalni muckoljubi (jaz sem zgolj amater), sem 
naredil z mlekom in whiskasom skorajda smrtni greh.

Za mleko sem sicer kriv sam, za Whiskas pa črpalkar. Ubogi 
revež sicer ni imel kake izbire. Predstavljajte si šok, ko 
zjutraj plane na črpalko neobrit možakar, brez maske in 
srditega pogleda in zavpije: roke na pult in hitro mačjo 
hrano. Jaz pa sem vzel to, kar mi je s tresočimi se rokami 
izročil, in oddrvel proti hribom.

Mea culpa, mea maxima culpa. Mojca mi je že zagrozila, 
učiteljica pač, da moram najprej v malo mačjo šolo.

Medtem ko slovenčki pohlevno, v zapovedani razdalji in 
sklonjenih glav stojijo - in polnijo žepe zločincev na ablasti 
- v vrstah za “brezplačno” testiranje, moja prijateljica Lilia 
(sexy dekle s črnimi uhlji) s prijatelji pije “samo vodo” v 
Kirgiziji v odprtih gostilnah.

Bravo Zlovenija, bravo slovenčki, izvoljeno ljudstvo.

Cel svet čaka, da se zbudimo. Ampak mi se ne damo.

Nikoli nisi dovolj star, da se ne bi še česa naučil. Ostalo 
lahko vidite v filmu. Muc sicer ni bil tako suh, bal sem se 
hujšega, a kakor se je pozneje izkazalo pri veterinarju, ima 
okvarjena ledvička. Ne jokat, zdaj je že, ob skrbni negi, 
skoraj povsem zdrav.

Hvaležen sem srčnim dekletom, da sem bil lahko del te 
zgodbe. In mlademu paru, Maticu in Kristini, ki sta mi 
pomagala pri nošnji. Akcijo je ves čas usklajevala Mojca, 
pri Sonji na Bledu sem dobil še boljšo prenosno torbo 
in sendvič, v Šmartnem ga je prevzela Romi, ga peljala 
k veterinarki Aleksandri (po njej je dobil ime), ga peljala 
do Trojan, kjer ga je prevzela Tadeja, ki poskrbi za muce, 
dokler ne dobijo stalnega doma. Filmček, kako se carta pri 
njej, je ganljiv. Mogoče ga Romi objavi.

A zgodbe s tem še ni konec. Na sosednjih dveh planinah je 
še par osamljenih muckov. Tega, da jih lahko nekdo pusti 
pozimi gor same, preprosto ne razumem. K sreči jih hodita 
občasno hranit Polona in Mojca (ta druga srčna Mojca), 
a ob misli na zmrznjeno vodo in nizke temperature, ki so 
bile še do pred nedavnim, te vseeno stisne.

No in ta druga srčna Mojca je šla danes sama v izvidnico, 
to soboto greva pa skupaj. Z vrečami mačje hrane, ki jih 
bo odobrila ta prva Mojca - ta gajstna učiteljica in skrbnica 
številnih mačkonov.

Če bi se kdo od vas frendov gornikov priključil (nič tazga, 
štart iz Bohinja, dobro uro lagodne hoje, ali pa dve uri 
hitre:), naj me prosim kontaktira v ZS.

V odlični družbi bomo lahko kršili odloke o prehajanju 
meja, se spoznali, dostojno razkužili grla in kasneje še 
spisali kako kazensko ovadbo tistim zlikovcem, ki bi se nas 
pri tem drznili ovirati.

Če prepoved sploh še velja, nisem spremljal zadnjih 
tvitov?

Reševanje mucka Aleksa Kirgizija
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Kot rečeno, se z Mojco ponovno odpraviva, tokrat prvič 
skupaj, na Bohinjske planine. Na mačji pregled. Neke 
pretirane gužve s prijavami ni bilo, greva kar sama.

A kako naj pridem do Kranja? Tokrat se odločim za 
plavanje proti toku reke Save. Policija tega ne bo 
pričakovala. Na parkirišču Qulandije ožamem oblačila, 
Mojco spoznam po gorniški opravi, do Bohinja bom varno 
skrit za kranjskimi tablicami.

Za vsak primer se zavlečem še v avtomobilski stolček 
njenega vnuka. Peljeva se namreč čez Bled, kjer uraduje 
moj prijatelj, policijski komandir B. Lenček. Malo je tesno, 
zakaj ne delajo večjih vnukov?

Do česa vse te pripravi slovenska zlovlada (zločinska vlada. 
Da vam prihranim čas branja, bom določene besede 
skrajšal. Tudi te stavke sem napisal z najmanj možnimi 
besedami) - po Zloveniji se lahko premikamo samo 
neopazno kot ninje.

V Srednji vasi naju zgovorna Srednjevaščanka usmeri na 
pravo pot. Domačini jo sicer ne uporabljajo. Prijazno jo 
odstopijo neukim Ljubljančanom, saj so na njej vsa podrta 
debla Bohinja. Sami se raje zapeljejo do Uskovnice in se do 
planin sprehodijo po ravnem.

Do vrha grizeva kolena. Vsak svoja. Hitro se pokaže, da 
je to najbolj prikladno.

Prvih par metrov še po nakazani gazi, nato se izgubiva in 
ubereva diretissimo čez debla. Nisva pa se izgubila edina. 
Tudi pot se je. Najdemo se šele tik pod vrhom in se do 
planine sprehodimo skupaj. Tudi srnjak, dve srni in dva 
gamsa jo iščejo. Očitno smo vsi v Zloveniji izgubljeni.

Še vedno mi ni jasno, kako lahko ženske ves čas hoje 
v breg govorijo, medtem ko jaz hlastam za redkimi 
atomi kisika. 

Skrivnost, ki jo moški najbrže ne bomo nikoli razvozlali. 
Še Atlantido in galaktike bomo prej. Verjetno je to veščina, 
ki se prenaša iz matere na hčer v posebnem iniciacijskem 
obredu. 

Vsake toliko, v premišljenih intervalih, s težavo izustim JA 
in HMM, da se ne bi opazilo, da pozorno ne spremljam 
njenih monologov. V stoletjih preizkušena moška taktika, 
ki se prav tako prenaša iz roda v rod. Sam jo uspešno 
uporabljam tudi doma. Vsakič v drugem jeziku, da 
zabrišem sledi. Zaenkrat deluje, a koliko časa še? 

Spet me preplavijo skrbi.

Na planoti gaziva od hiške do hiške in s paritvenim klicem 
vabiva mačkone. Neuspešno. Mogoče najina intonacija ni 
najboljša. Na strehi ene od hišk v desnem delu Planine na 
Šeh, možakar v rdeči majici zavzeto kida sneg. Samo zaradi 
rime, sicer ne.

Z globokimi ugrezi v sneg slediva Iztokovim krpljam do 
njegovega prebivališča. Iztok s planine na Šeh. Krasen 
možakar, po moško močno si stisneva roki. Moj kovid 
komolec je namreč boleč in močno otečen.

Možakar je že v penziji in zadnje dve leti prebiva na 
planini. Daleč stran od ponorelega sveta. Opazuje sončne 
vzhode in zahode, diha svobodno in z vrha gleda na vse 
dolinske idiotizme. Samo občasno gre v dolino po hrano. 
Zase in pleme mačkonov, ki prihajajo k njemu na obed iz 
vseh okoliških planin. Samo od penzije žrtvuje vsak mesec 
60 eur za njihovo hrano, da preživijo zimo. Občasno mu 
hrano dostavi še Polona, kak prijatelj, odslej mu bomo 
pomagali še mi.

Mačja zgodba se je tako razpletla. Muce bodo preživele, 
spomladi jim pripeljemo še veterinarja. Zdaj se lahko 
mirno vrnem k svojemu kužku in mojim bodočim knjigam.

Na poti navzdol slediva stopinjam Iztokovega prijatelja, 
ki je šel navzgor k njemu na obisk. Vmes je sicer malo 
goljufal, saj ni bilo povsod stopinj, a po uri in pol plezanja 
čez debla sva le prišla do Srednje vasi.

V Ribčevem lazu se ustaviva še pri prijatelju Stanetu in 
Marjanci. Njun segedin, polenta in razkužilo za kovid kar 
padejo v črno luknjo. Hvala vama. Včeraj sta se vrnila iz 
Zanzibarja. Svoboda in svetloba kar sijeta iz njiju. HA, ne 
bosta več dolgo sijala. To je Zlovenija, dežela kriminalcev - 
in zamaskiranih sužnjev. Ampak mi se ne damo!

Mačji epilog
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Evo mene opet. Tokrat objavljam fotke Ljubljane, mesta 
heroja, iz časov pred okupacijo.

V SPOMIN na to: 

Kako so videti gostinski lokali, če so odprti in niso obdani 
s policaji. 

Če so na tekmah prisotni navijači in ne kartonske lutke. 

Kako izgledajo nedeljska gužva in popoldanska druženja. 

Kako smo še dihali svobodno in se objemali. 

Kakšni so bili brezskrbni sprehodi. 

Kako so izgledale prireditve. 

Kako si še prepoznal prijatelje in razumel, kaj govorijo. 

Kako sploh izgleda večer po 21h ...

V spomin na to, kakšen je človeški nasmeh.

Ter v OPOMIN na to, da si moramo to svobodo izboriti 
nazaj. 

Če že ne prej, potem 20.marca - kot si drugi narodi 
po Evropi.

Pa LEPO LEPO PROSIM, ne se do takrat skregat še vsi 
tisti, ki vam to doslej ni uspelo.

V spomin - in opomin
1.3.2021
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“Kje so zdaj vsi tisti besni rokerji?”, se je že lani spraševal 
Werner. Priznam prijatelj, da prej nisem poslušal tvoje 
glasbe. Čeprav si eden najbolj srčnih ljudi, kar jih poznam. 
Zdaj pa upam, da bom smel kdaj sedeti vsaj v zaodrju na 
kakem tvojem koncertu.

Tokrat bi vam rad usmeril pozornost še na Music band 
Manifest. Mladi fantje, redki predstavniki svoje generacije 
- ter edini band, ki si je drznil nastopiti na enemu od naših 
številnih protestov. In ki se še naprej borijo tudi prek svojih 
komadov. Zaslužijo si vsaj to, da se naročimo na njihov YT 
kanal.

https://www.youtube.com/watch?v=kAYt6G2OeVw
https://www.youtube.com/watch?v=ZWFVK5WvLEk

Pri tem drugem komadu so pri opisu napisali tudi tole: 
“Naj bo ta komad v oporo tistim, ki se trudijo narediti 
spremembe, in inspiracija vsem, ki so še prikovani na kavčih”.

In to želim tudi vsem vam.

Po bitki so generali vsi
3.3.2021
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V prejšnjih desetletjih sem bil kar aktiven v Sloveniji.

Spoznal sem dosti ljudi: profesorje, alpiniste, jamarje, 
kanjonaše, mojstre borilnih veščin, založnike, pisce, 
snemalce, fotografe, novinarje, zdravnike, igralce, 
glasbenike ter raznorazne guruje, motivatorje, kreativce …

Ljudi, ki naj bi se znali boriti bodisi z rokami, z močjo 
pisane besede - ali čim tretjim.

In kdo se je od vseh meni poznanih (naglašujem meni 
poznanih) v preteklem letu boril proti tako očitnemu 
genocidu - za našo skupno svobodo?

Od založnikov samo Matjaž in Bojana, od alpinistov Stane, 
od zdravnikov Petra, Marko, Helena, Uroš in Matjaž, od 
snemalcev Gregor, od igralcev Tanja in Nataška, od borcev 
Dalibor in Robert - od glasbenikov pa Werner in Andreja, 
Zlatko, Luj in Daniela ter mladi fantje iz banda Manifest. 

And that’s basically it (In to je to)!

Saj ne bi bilo potrebno metati kock v parlament. Že 
besede imajo moč. Se ni dalo napisati vsaj par besed, 
enega samega poziva, ohrabritve, malo podpore ... 
karkoli? Tako pa so samo brali naše objave, varno skriti 
za vogalom, pod masko.

Po bitki pa boste planili na plan, polni osladnih in 
zvenečih besed. Takrat boste generali vsi. Jok brate, 
narod pamti. Kar se mene tiče, lahko ostanete v svojih 
varnih luknjah tudi v bodoče.

Ponosen pa sem na vas, naše srčno pleme. Dediče pra-
rodu Slovenov, ki se družimo, bodrimo in borimo že celo 
leto.

In kakšne pisce, zdravilce, ustvarjalce ... srčne, pokončne 
ljudi je potisnil ta konfuzni čas v ospredje! Brez vas si ne 
predstavljam življenja v bodoče. Hvala vam iz vsega srca.



Včeraj sem bil v Dolenjskih Toplicah ter v bližnji vasi mojih 
starih staršev, kjer sem prebil rano mladost.

Sorodniki - na vasi! - me skušajo pozdraviti s komolcem. 
Opazujem ljudi v Toplicah ter bližnjem Mercatorju, kjer 
sem si kupil malico. Iz njihovega obnašanja in nošnje mask 
skušam razbrati, če se jim vsaj malo sanja, za kaj gre.

Bojim se, da popolnoma nič. Karkoli bi jim zločinci na 
ablasti rekli, to bi storili. Nemudoma, brez razmišljanja.

Koliko nas v Sloveniji sploh je, tako imenovanih 
“prebujenih”? Bojim se, da malo. Par procentov v Ljubljani, 
nekaj na Štajerskem, v Kopru ter Novi Gorici, Sandi iz 
Brežic, pa še par tuintam. Objavljamo, pišemo, opozarjamo 
... bodrimo drug drugega. Vse to v nekem malem, zaprtem 
krogu. Skupaj par tisoč ljudi. Pa četudi par deset tisoč, še 
vedno premalo.

Veliko prebujanje - the great awakening - je ta hip 
videti še neskončno daleč. Le kaj je potrebno, da 
peklenski načrt elite spregleda več ljudi?

So potrebni potresi, poplave, lakota, pomori, tsunamiji, 
izbruhi vulkanov?

Zemlja zadnje dni trepeče. Toliko potresov in izbruhov 
vulkanov, v nam znani zgodovini še ni bilo.

Po telefonu govorim še s prijateljico zdravnico. V njeni 
družini je 7 zdravnikov. Vem da se je že cepila, pa jo 
previdno - tokrat se nočem kregati - vprašam: Ej, zadnjič 
sem te komaj razumel, zakaj pa še vedno nosiš masko, če 
si cepljena - in tako povsem zaščitena? Dobim strokovno 
razlago. Ona je že zaščitena, a virusi iz njenega nosu bi 
lahko okužili druge.

Tinini aerosoli, nevarna reč.

Uporabim vse diplomatske veščine, kar jih premorem 
- res se nočem kregati, komaj sva spregovorila po vseh 
mojih protestih - in jo previdno vprašam: Ej a mi lahko 
razložiš razliko med cepivi. Sprašujem zato, ker se je pred 
kratkim cepilo 5 oskrbovalk starejših na domu in so imele 
hude reakcije na cepivo. Komaj so preživele noč. Eni so 
odpovedale noge, druga je imela hudo srčno aritmijo, vse 
so bile čisto hin. Kaj je s temi cepivi?

Hja, ona prisega na Pfeizerja. Vsi v družini so prejeli že 
dve dozi (zdravniki so dobili placebo, opomba pisca)
Pfezierjevega cepiva. Pfezier je najboljši. Sicer obstajajo 
neke teorije zarote, mi še pove, da naj bi nas vlada s cepivi 
hotela pobiti, a le zakaj naj bi to sploh hotela, kaj bi imela 
od tega. Ne morem, da se ne bi strinjal. Res, le zakaj.

Tudi če bi ji pošiljal linke svetovno znanih zdravnikov, 
odvetnikov, reakcije po cepivih, agendo elite, njihov 
genocidni plan, ne bi pomagalo nič. Ne verjame linkom 
iz YT in FB, ona je vendar študirana, jaz pa samo faliran 
študent medicine. Odpadnik, teoretik zarot. Če bi ji 
neizbodbitne dokaze črno na belem molel direkt pred nos, 
jim ne bi verjela.

Ob vseh pizdarijah vsenaokoli, se skušam osredotočiti na 
lepe stvari. Na kronce, zvončke in žafrane, ki so pokukali 
iz zemlje. Na mojega kosmatinca, ki me gleda s svojimi 
toplimi očmi. Na Savo, katere voda že stoletja pluje mimo, 
ne meneč se za naše probleme. 

Na družino, na vas prijatelje. Na srčne ljudi.

Ni lahko, a vztrajam.

Ni lahko
6.3.2021
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Trenutno stanje v Sloveniji je nekje tako kot tale fotka. 
Ki je sicer iz Metajne na Pagu, kamor me zločinska banda 
ne spusti že več kot leto dni. Da bi jih zlodej ugriznil 
v zadnjico, jim prežvečil jajčnike in jajca, izpljunil v 
močvaro in potacal za vekomaj.

Sicer zelo temačno, a za oblaki že kuka sonce in ... TA DAM 
... Društvo za srečno življenje Belis

Ki ga vodita nihče drug kot Mateja Žlogar, čistokrvna 
ženska s tistim, kar manjka skoraj vsem slovenskim 
moškim, ter nam vsem dobro poznani Bellis Mihael, 
možak, zaradi katerega upanje v pravo še obstaja.

Trenutno imamo že več kot 200 (20x10) članov. Kar je že 
zdaj več, kot število zločincev, ki nam krojijo usodo.

Sam sem ponosni imetnik članske izkaznice št. 93, kar 
začuda sovpada z leti, za katera so mi shaolin menihi 
določili, da bom še aktiven. In aktiven po njihovo pomeni 
... hmmm, raje ne povem.

Vpis je simpl kt pasulj, elektronski kot pritiče temu času, 
samo vneseš par podatkov, fotko človeške izkaznice in ta 
dam ... si že naš član.

Ker nihče od nas ni tajkun, politik ali dohtar, lahko 
podprete naše delo (je lepo, ni pa mus) z magari 
simbolično donacijo, vse od 5 eur do višine bruto plače 
preplačanih dohtarjev. 

Nekak tko kot v cerkvi, le da gre tu za naš, narodov - in ne 
samo cerkveni blagor.

In to je to, oziroma glavno šele pride. Samo da pride.

Več nas bo, močnejši bomo - in hitreje bo konec tega 
sranja.

V PM, a mi je autocorrect spet napisal sranja? STANJA, 
mislil sem stanja. Hitreje bo konec tega stanja.

In kako bo konec tega sranja? Stanja, stanja, u PM, stanja 
in ne sranja. Ker si bomo medsebojno pomagali, kakor 
piše v opisu delovanja društva:

“Glede na trenutne razmere bomo člani društva v 
nesebično pomoč eden drugemu pri reševanju aktualnih 
problemov tudi glede protipravnega, protizakonitega 
in protiustavnega nošenja mask, merjenja temperature, 
testiranja proti virusu, ki jim ga ni nikoli uspelo izolirati 
in o vseh ostalih problemih, ki izhajajo iz pričujočih 
nezakonitih ukrepov v okviru danih pravnih in delovnih 
možnosti. V skupino ste vabljeni vsi, ki se zavedate 
pomena srečnega življenja s prevzemom lastne 
odgovornosti za lastno kot skupno dobro v okviru etičnih 
in moralnih vrednot, naravnih zakonov in matematične 
logike”.

One for all, all for one.

PS: tudi ta skupina se je kasneje - po stari slovenski navadi 
- skregala do konca in nazaj.

Trenutno stanje v Sloveniji
10.3.2021
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Zadnje tedne mi ni lahko. Nam vsem, srčnim ljudem, ni.

Moj možgan trepeče od vseh cepilnih norosti, se zaletava 
ob lobanjski svod (lat.Calvaria - kaj drugega) in skuša 
zapustiti to fizično telo.

Čeprav hodim po tanki črti med brezmejno ljubeznijo in 
svetlobo na eni strani - ter komaj še krotljivo željo, da bi te 
vojne zločince potolkel do tal (jup, za vse povzdignjene - 
a good old fashioned aggression), sem navzven še vedno 
videti prijazen in miren fant.

A bojte se jeze tihih ljudi, banda zločinska.

Da se v takih obdobjih malo umirim, se zatečem v 
spomine. Spomine na brezmejno svobodo, ki mi jo 
predstavljajo potovanja po naravi z Rasom.

Iz srca jih privoščim še vam: v spomin na svobodo - ter 
opomin na to, da si jo moramo izboriti nazaj.

By all means necessary. 

Karkoli bo že to pomenilo.

Okus svobode
14.3.2021
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V časih, ko je težko dobiti kredibilne informacije, si 
je dobro vsaj te, ki jih lahko z dokajšnjo sigurnostjo 
preverimo, deliti.

Ena za pokušino.

Vsaj od uvedbe policijske ure dalje - prej nisem bil pozoren 
- nas vsako ali večino noči ob cca 00.30, ko se odpravljam 
na kavč na nočno bero FB novic, preleti helikopter.

Ne dam roke v ogenj - to itak ni dobro početi - da vse, 
sigurno pa večino noči.

Mlati zrak od Ljubljane čez Medvode proti Gorenjski. 
V trdi temi, ko še netopirji ne letajo več. Policijski ali 
vojaški, ne morem oceniti. Edina druga realna možnost 
je še kaka res predpotopna, šklopotajoča in počasna 
galaktična ladja. A zaenkrat še vztrajam pri helikopterjih.

Če bi letel enkrat, dvakrat, trikrat v razdobju parih 
mesecev, bi bilo možnosti lahko več: prevoz organov za 
nujne operacije, nesreča na Gorenjki, iskanje zablodelih 
planincev ... a prav vsako noč?

Ne da mi miru tudi tale policijska ura. Že pet mesecev? 
Pri tem da vemo, da ima opravka z zajezitvijo njihove 
plandemije toliko, kot Greta - k sreči je ta osebek, karkoli 
že je, končno utihnilo - z globalnim segrevanjem.

Kaj se dogaja ponoči?

Strašljivo pa je, s kako lahkoto smo se temu ukrepu 
uklonili. O tem sem razmišljal, ko sem se par dni nazaj 
peljal domov od prijatelja ob 22h - s pripravljeno kamero, 
da posnamem morebitne prijateljske pogovore s policisti. 
Pa nisem tega naredil namerno, niti nisem hotel izzivat. 
Buhnedej, saj sem vendar poslušen subjekt korporacije. 
A kombinacija štajerskega vina in razgovora so se pač 
malo zavlekli.

Kot bi se peljal po pokrajini, opustošeni od zombijev. 
Še psi po 21h ne lajajo več. 

Mirno in poslušno smo sprejeli, da zvečer ne hodimo 
nikamor več. Saj kam pa naj, redki uporniki, sploh 
gremo? In če nam bodo rekli ob 20h, pa potem ob 
18.15?

Ni problema, bomo pač malo hitreje nabirali regrat.

Da je vse skupaj globalna zarota, zdaj že vemo. Žal ne vsi. 

Teorij pa je seveda več. Tako da vstavite te informacije 
v svojo najljubšo teorijo, če želite. Če pa kdo še kaj 
nenavadnega opazi, naj prosim podeli še z ostalimi. Z 
drugimi besedami: uhlje v luft in oči na peclje.

Tako bo šok ob spoznanju, kaj se pravzaprav ponoči 
dogaja - ki bo enkrat prišlo, če sploh bo - manjši.

Noč ima svojo moč
16.3.2021
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Kot vsak večer, sva z Rasom tudi danes zmrzovala na 
travniku ob Savi in zrla v zvezde.

Spet jih ni bilo od nikoder. Pa četudi bi prišli od koder, 
samo da že končno pridejo, je zabrundal Ras.

Sem morebiti v zaželjeni čas pristanka pozabil dodati 
GMT+1?

Nazadnje oz. na travo sem padel na kolena in žajfo prosil 
vsaj za kak znak.

In so mi poslali tega. Naenkrat se je pojavil, kot goreči grm, 
in hip zatem izginil. Ampak tik pred “in hip zatem” sem ga 
še fotografiral. Profi pač.

Če boste jutri na travniku iskali dokaz za tole pisanje, ga 
zato ne boste našli.

Kaj so mi s tem hoteli povedati? STOP obupu?

Ne poznajo me še dovolj dobro, sicer bi vedeli, da nikoli ne 
obupam. Sem vztrajen fant, Ras pa vztrajen kuža.

Oba sva vztrajna, oba sva fant, oba sva kuža. En bolj 
kosmat kot drugi. 

Stop obupu
18.3.2021



Bravo mi. Tudi slovenski zarod je v Ljubljani množično 
podprl svetovni protest za človeško dostojanstvo
#wewillALLbethere.

Po poročanju Romana Plohla je bilo samo v nemškem 
Kasslu prepovedana kolona prek 100.000 protestnikov 
dolga več kilometrov.

HA, to ni še nič. 

Pri nas smo stali raztroseni na razdalji prek 70.000 mm.

Vse nadaljnje besede so odveč. Razen naslednjih dveh:

Galaksije, prihajam.

Leve ali desne fotografije, za kaj se bomo odločili ... in 
borili?

Mednarodno gibanje GUARDIANS OF THE EARTH (born 
and raised in Slovenia, led by Bogdi) že vec kot 12 let čisti 
in varuje vode po svetu - od Evrope do Kitajske: 

https://www.guardians-earth.org

“We are not waiting for Godot - for something to happen - 
we act! Without big philosophy, protecting nature promises, 
global warming threats, spreading fear or sailing around.

We are passionate about nature and dedicated to preserving 
it by organising International cleanup actions known as 
Trashbonding.

While some protest - we hang on ropes in the mountains, 
canyons and caves and collect trash. In our spare time, on 
our own expense, all over the globe, for 12 years in a row.”

WE DARE BECAUSE WE CARE

Ljubljanske Žale Svetovni dan voda
20.3.2021 22.3.2021
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“Medtem, ko velika množica na trgu protestira,
se peščica na Vilharjevi radostno testira.”

Kolikokrat bom moral še napisati, da nestrinjanje in 
protesti niso rešitev. Čemu vendar se upirati in boriti? 

Vas bomo že zbudili, ko bo vsega konec.

Zlata doba, 5D, ljubezen, svetloba, svoboda, med in mleko 
so vendar tik pred vrati. Popolnoma nič vam za prestop v 
novo realnost ni potrebno narediti.

Lahko se samo primete za roke, zapojete Kumbaya, 
zataknete avtohtone gorenjske nageljčke želvakom 
za oklep, objamete našo zločinsko bando in jim 
zašepetate kako zelo jih imate radi, jim priznate da 
popolnoma nič ne pogrešate dedkov in babic in da vas 
en klinc briga že zase, kaj šele za vaše otroke, pripišete 
še eno nulo na izplačilne liste farmakomedicinski 
mafiji, novinarjem, odvetnikom, ravnateljem, 
policistom ter vsem ostalim vpletenim v to globalno 
prevaro ... in vsi ta temni se bodo, kot bi mignil, 
skesano umaknili. Najbrže na kak drug planet daleč 
stran v galaksiji.

Bravo Slovenija, bravo slovenci.

Če pa koga zanima, kje se da dobiti zdrava kmečka jajca, 
naj vam izdam lokacijo: pri Daretu in Marku v Tacnu. Za 
borih 2,5 eur jih dobite  dvanajst. Če boste seveda vedeli, 
kaj z njimi sploh početi.

PS: moja naslednja objava bo bolj prijazna, zdele sem 
pa mal razočaran. Aja, ne, to je negativno čustvo. Ne 
razočaran - očaran, očaran.

Mesto heroj
27.3.2021



Toliko tega se mi plete po glavi, kar bi rad podelil z vami. 
Da pa se ne naveličate mojih monologov, sem enega njih 
spravil v štirivrstični jamb ali nekaj podobnega. Ni tako 
enostavno oz. mnogo bolje bi mi šlo od peresa, če bi sedel 
nekje na obali Paga, srkal malvazijo in namakal noge v 
morju. 

Tako pa ždim v kleti v Tacnu, pijem najcenejše vino iz 
kmetijske zadruge in namakam noge v lavorju. 
Brez soli, to hranimo za hude čase. 

Jo bom izpilil, ko bomo spet svobodni. Enkrat bomo.

Rad pozdravil bi vas, pleme moje,
ki rod prastari vam še pluje v žilah,
pleme Slovenov, šelest obljube,
da najde luč v temačnih silah.

Rad stisnil bi vam roko,
bratje moji, ki stojite mi ob strani,
ki čast in pogum vam 
se predati brani.

Rad razpihal bi to moro,
ki nas tlači že predolgo,
hromi, duši, pesti,
živeti svobodno ne pusti.

Rad zaščitil bi otroke,
ki nedolžno zrejo tja v oblake,
da veter bi odnesel v daljavo,
nevihte srd za vedno čez planjavo.

Rad odljubil bi vam solze,
sestre drage,
ki morijo vas krivice,
iz sanj bi spletel vam cvetlice.

Rad potopil bi se vate voda,
skrivnosti polna, večna, sveta,
rad objel bi žarke sonca,
ogenj strasti in blisk veselja.

Rad ulegel bi se na planjavi,
v žgečkljivi travi
in gledal zvezde,
dokler jih jutro ne ugasne.

Rad se povzpel bi na vrhove,
pobožal doline in vse žene,
glas Slovenk, ki bodri pleme,
pesmi ljubezni in svobode.

Rad objel bi vas vse,
ki še stojite in se borite,
dokler ne izborimo
skupaj si pravice.

Rad zadihal bi svobodno.

Rad zadihal bi svobodno
28.3.2021
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Ko se znebimo te zločinske bande, bo potrebno dobro 
zavihati rokave. 

Zaenkrat pa lahko podpišemo peticijo za pitno vodo.

Danes je zadnji dan za podpis.

Razlogi za zbiranje podpisov so navedeni na strani in 
branje vzame cca. 3 minute.

Za pitno vodo
30.3.2021

Je bilo pa lepo spet srečati in objeti soborce, s katerimi 
si delimo ulice in trge že vse od marca 2020. 

Sami srčni ljudje.

Prav vsem pa pošiljam objem, svetlobo in ljubezen. 

Potrebovali jih bomo.

Mega protest oz Takle mamo oz Tojeto
31.3.2021
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Zvečer odhlačava z Rasom na svoj običajni potep. Sedet 
na suho plavje, gledat zvezde in čakat najine galaktike.

Sredi gozda ob Savi - na neobljudenih potkah, kamor ne 
bi prišla policija, četudi bi se jim minister utapljal v Savi - 
naletiva na žensko srednjih let, ki bulji v svoj telefon. 

Z nagobčnikom prek nosu in ust.

Zakaj pa nosiš masko, jo napizdim.
Ja, ja ... ker so tako rekli. Tudi na prostem.
A ker so tako rekli? Tukaj, na samem, sredi hoste, nosiš masko, 
ker so tako rekli? Ta smrdljivi kos plastike?
Ampak tak je odlok.
Jebeš odlok! Nikjer ni nikogar, daj jo dol in normalno zadihaj.
Ja, saj je res neumno.
Ja potem jo daj pa dol, ji še rečem in nadaljujem pot.

Čez nekaj časa se obrnem. Še vedno bulji v telefon, 
z nagobčnikom nabitim prek nosu in ust.

Zjebala nas ne bo ta zločinska vlada, zjebali nas bodo 
poslušni upognjenci brez možgana.

Pred takimi zombiji bomo še bežali.

To so the bad news. The good news pa, da je možen 
odhod iz te nore države, četudi nas hoče fašistek hojsek 
povsem zapreti. Z letalom, brez maske, kakršnegakoli 
testa, cepljenja, še celo brez pasuša. Zelenega ali rdečega. 

Z novo letalsko družbo REŠISEKDORSEMORE.

Samo gretja ni pravega. In prigrizkov. Pa stevardesam ne 
moreš buljit v oprsje. Ja saj vem, da ni lepo, a si ne morem 
pomagat. Prirojena tehnična težava. Slabo vidim, zato 
moram buljit.

Ne vem če veste, ampak Cameron je dobil navdih za 
znameniti prizor Kate Winslet in Leonarda di Capria 
na premcu Titanika prav iz te fotografije Bogdija med 
letenjem. 

Sem celo omenjen v špici filma: “Velika hvala Bogdiyu za 
navdih and support. Brez njega, this filma 
ne bi bilo” (google translate). 

Ha, niste vedel, ane?

Mnogo tega iz zgodovine še ne veste, a bo slejkoprej 
pricurljalo na plan. Še kako nas bo treslo.

A da me ne boste vzeli resno, tuintamsešalim: NIKAMOR 
ne gremo!

N.I.K.A.M.O.R.

To zločinsko bando bomo slejkoprej sterali u nepovrat, 
mi pa lepo ostanemo v naši prelepi deželi Slovenov. 

Rešisekdorsemore
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VODE, SVOBODE IN ZDRAVJA NE DAMO

Once you carry your own water, you will learn the value 
of every drop. (African proverb)

Upam, da vas bodo te fotografije slovenskih voda 
vzpodbudile k še bolj odločnemu boju za
svobodo, resnico in pravico.

Česa ne damo?
6.4.2021



Maribor, srce in vzor Slovenije, 10.4.2021

Most of the important things in the world
have been accomplished by people
who have kept on trying
when there seemed to be no hope at all.

Vztrajamo
11.4.2021
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Na obrežju Save, kamor zahajava z Rasom, so zadnje 
poplave polegle veliko drevo, ki zdaj visi nad gladino. 
V par obiskih sem ga očistil suhih vej in zatlačenega plavja, 
ki potrpežljivo čaka, da ga odnese visoka voda v nove 
prigode.

To je zdaj moja igralnica. Prostorček, kjer vsaj za nekaj 
časa pozabim na vse težkoče, ki se dogajajo po svetu. 
Ko umirjeno zadiham, odmislim vse prazne strahove 
in nepotrebne misli, se po njem sprehajam, z rokami 
na hrbtu, lahkotno kot stari kozel nad prepadi.

Ko postanejo veje pretanke in se uklanjajo pod mojo težo, 
preskočim na druge. Kot bi preskakoval realnosti 
in svetove.

Z brega me budno spremlja kepa belih dlak. S toplim 
pogledom neskončnega zaupanja, da ga bom varoval 
vsega hudega - in neomajnim srcem, ki bi me branilo 
do zadnjega.

Moja vez, korenine do starega sveta, ki mi preprečujejo, 
da bi odpotoval z galaktiki v neskončnost vsemožnega.

Čeprav je deblo na prvi pogled mrtvo in se drži obale 
samo še s par koreninami, se v njem še vedno pretakajo 
življenjski sokovi in veje so spet začele brsteti.

Na prvi pogled mrtev svet, a z neuničljivo voljo do 
življenja.

Čas ki ga živimo - čas ki ga lebdimo - je najtežji in najbolj 
konfuzen v zgodovini človeštva. Čas, ko ti pomaga edino 
trava, a ne tista, ki jo pase krava (brez rime ne gre).

Čas, ko poslušaš “samo što nije zlatno doba” novodobne 
preroke, na drugi strani pa nagnusne laži po medijih in 
gledaš ogabne vladne govorce. Ko ne veš več, kaj je res, 
in kaj ni resnica.

Čas, ko se borijo samo še ženske in dedki, mladi moški 
pa stojijo v vrstah. Ko modri nagobčniki postanejo modna 
muha, ki se je zaradi strahu in otopelosti ne branijo več.

Čas, ko ti v eni dimenziji noge priklepajo k tlom s težkimi 
okovi, trup tiči v brezčasju in negotovosti, ki te stiska v 
želodcu, nad glavo pa hrumijo velikanske vesoljske ladje, 
ki jih ne vidiš, a s hrupom, ki ga nisi še nikoli doživel. 
Spet v drugem, bližjem svetu te preletavajo vojaški 
helikopterji v številu, ki ga doslej nisi bil vajen.

A večina ne vidi ne enih, ne drugih.

Čas, ki te hromi in duši, zaspati ne pusti. Speče more, 
budne sanje. To je čas, ko se bodo rušile iluzije in ustvarjali 
svetovi. Ko bomo sanjali življenje in živeli najbolj skrite 
sanje.

Čas, ko v eni realnosti objemaš vroče žensko telo na grških 
plažah, se ljubiš v toplem morju pod migetanjem zvezd, 
v drugi pa ti vbrizgavajo pekoče strupe v mrzlo telo, 
odstranijo kovinsko luno in ugasnejo svetlobo na nebu.

Čas, ko ne moreš verjeti več ničemur razen lastni intuiciji 
in svojemu srcu. In tudi čas, ko skušaš z zadnjimi 
preostanki zdrave pameti razvozlati, kaj se sploh dogaja 
- in dognati v katerem filmu pravzaprav tičiš. V filmu 
brez glavnih igralcev in brez režiserja - v filmu, ki še ni bil 
posnet in ki je bil že davno predvajan.

Čas srčnih ljudi in padlih bogov. Čas, ko so še nekoč 
brezmadežne bele halje umazane in zlepljene od krvi. 
Ko bomo necepljeni zdravi bežali pred cepljenimi 
nezdravimi. 

Čas, ko pokuka z dna vse dobro -  in prileze na plan vse 
najslabše.

Čas, ko prijatelji in sorodniki stojijo na nasprotnih bregovih 
in nemo opazujejo deročo reko, ki teče med njimi. 

Čas krhanja dolgoletnih prijateljstev in krepitve novih ... 
mnogo bolj srčnih. 

Prijateljstev, brez katerih si ne predstavljaš več življenja v 
novih svetovih ... svetovih brezčasja.

Prihaja čas, ko bomo kot brezdomci pluli po vesolju, 
po brezsvetovju in brezkončju, da se nazadnje vrnemo 
domov.

Čas, ko bomo potovali z roko v dlani in tesno objeti, 
med zvezdami do konca časa ... da bi ponovno 
nastavili kazalce.

Brezsvetovje, brezčasovje
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Z najbolj obiskanega protesta pomladi 2020 sem 
predčasno odšel, saj so manjkali samo čevapi, da bi 
postavili vzgled za največjo gasilsko veselico na svetu. 
Občutek včeraj sicer ni bil povsem enak, veselja je bilo 
manj, ni pa bil daleč od tega.

Nastavljeni pajac je slavil, maškarada na Prešercu je uspela. 
Po letu dni odličnega treninga večina Slovencev še vedno 
ni dojela, da bo padla vlada in vse stranke, ko bodo padle 
prav vse maske.

“Mnogo huje je, če ne verjamejo v plandemijo in 
vseeno nosijo maske, kakor če bi jih nosili, ker vanjo 
res verjamejo”, je rekel Pan, moj sin in soborec.

Prisrčno snidenje z nemaskiranimi prijatelji na Trgu nama 
je grenak občutek malo omililo.

Tri različna prizorišča proslave Dneva upora proti 
okupatorju so se nazadnje “združila” pred novimi 
kandelabri na Trgu republike. Rodila se je celo nova 
osvobodilna fronta - in možnost za nadaljnje razdore med 
skupinami. Slovenska folklora.

Da so še prislovnično lažnivi mediji poročali o par 
tisoč protestnikih, je sumljivo. Varljiv občutek upora in 
navidezno izražanje svobodne volje. Še celo naša zvezda 
instagrama bo danes sprejela učitelje.

Pomlad sicer malo zamuja, a nova vrečka bonbončkov je 
že potalana. Ljubljana je gradbišče, besno se gradijo novi 
nakupovalni centri. Od kje sposojeni denar, nas lahko 
samo plaši.

Terase so končno odprte, spijemo lahko celo kavo. 

Maturanti bodo nekako preboleli simptome, birmanci 
se spet lahko fotkajo, počasi bo topleje in cepljeni bodo 
lahko odšli na morje. Nekateri celo z letalom. 

Nam preostalim pa ostanejo selfiji na gričkih in čofotanje 
v umazani Savi.

Jeseni pa nas prav vse čaka mraz, megla in deževje, hujše 
kot kadarkoli v naši zgodovini.

Daleč smo od Londona, Skopja ali Pariza. Predaleč. 

Daleč od Londona, daleč od srca
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Prvomajska akcija neuklonljivega ljudstva Slovenije. 
Čistilna akcija obrežja Save, trening samoobrambe za 
otroke in starše, plezanje po drevesih ter - kot se za 
današnji dan spodobi - piknik v naravi.

Druženja, svobodnega diha in otroškega veselja nam 
ne boste vzeli. Tu potegnemo črto!

NE maskam, NE cepljenju, DA naravi.

Svobode ne damo
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Dežela domača, nekoč hrabrih ljudi,
a zemlja se trese in ogenj plamti.

Vrste neskončne in strup ki hromi,
zakriti obrazi, pogledi so prazni.

Beli bogovi, pohlep brez meja,
mojster delitev, oklep brez srca.

Šolski zapori, večerne laži,
prazna igrišča, starost brez obiska.

Mračni tuneli, kri nedolžnih otrok,
trenutek razkritja, velika skrivnost.

Ladje so blizu, zvezde žarijo,
sonci sta dve, poti je veliko.

Vse je laž, kar so učili,
nepomembno, kar smo kdaj si kupili.

Ptica pojoča, potok ki teče,
objem srčnih ljudi je vse, kar še šteje.

Čas odločitve, izstop iz matrice,
nujne spremembe in boleče resnice.

Bomo odvrgli strah, razbili iluzije,
pomahali strahu v slovo, si podali roko?

Skočili čez reko na druge bregove,
iz večne omame - v bele svetove?

Skok v neznano

62

3.5.2021



Sam bi svoja sinova Pana in Žana pred prisiljenji 
s testiranji, maskami ali cepivi branil do zadnjega.

Dokler bi še lahko stal pokonci, do zadnje kaplje krvi.

En moder mož (ki bi za svojega sina storil takisto) mi je 
potem, ko sva prebrala današnjo Panovo objavo, dejal: 

“Ko je starše bolj strah zase, kot za svoje otroke, smo že 
tako globoko na dnu, da bo to tudi potrebno storiti”.

Se boriti do zadnjega.

Pan je spodnje besedilo napisal v afektu. Sveti jezi ali 
globoki žalosti, morebiti celo oboje.

Če bi tudi jaz poslušal taka pričevanja otrok kot on - kako 
si otroci pred učitelji na skrivaj na hitro malo spustijo 
masko, da zadihajo, ali se skrivajo za roko, nekateri pa 
bruhajo kri - za kar se določenim učiteljem in staršem (se 
oproščam izrazu) sladko jebe - bi sam napisal povsem isto.

Bojim se, da dvigovati transparente, podpisovati peticije, 
meditirati in objemati ljubezen ne bo dovolj.

Če že ne moremo sistema spremeniti, pa je treba iz njega 
izstopiti.

Pan Kladnik , objava 5.5.2021:

“Danes na treningu sem tako mimogrede vprašal svoje 
učence, če morajo še vedno nositi masko. Odgovor ni bil 
samo odločen JA, ampak se je iz njih kar vsulo zgodbic, kaj 
vse se dogaja v šolah kot posledica nošnje mask, kaj s temi, 
ki te posledice imajo, počnejo učitelji in kako na to
odreagirajo starši.

Ne bom tega pisal tukaj gor, je prehudo, zelo prehudo.

Lahko samo povem, da si mi vsi, učitelji, zdravniki, politiki, 
policaji,...starši!!! in vsi tisti, ki “se jih to ne tiče” in na njih “ne 
vpliva”, zaslužimo čisto nič drugega kot najbolj trpečo in 
bolečo smrt in še po smrti najgloblji in najbolj grozen krog 
pekla, ki si ga še Dante ni bil zmožen predstavljati.

Ampak važn da gremo loh na kavico ane?

Mi nismo več živa bitja”.

Sedmi krog pekla
5.5.2021
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Sonce zlato,
često dva,
včasih ladja mimo pluje.

Ptice v letu,
vonj svobode,
novi svet se oblikuje.

Spet malo težim z jambi ali karkoli že so.

Ti oblaki so me vrgli iz ležalnika na terasi, kjer sem lovil 
zadnje sončne žarke tistega večera. Še ves matast sem 
odskakljal v klet po fotoaparat in se zapodil v Panovo sobo 
na podstrehi. Podvig, ki za moža zgodnjih zrelih let ni od 
muh - pa od komarjev tudi ne.

Lahko da sem pred tem tudi malo smrčal, kdo bi vedel. 
Zadnje noči so namreč sila naporne. Do zgodnjega jutra 
v poltemi buljim v majhen ekran telefona in čakam na 
kakršenkoli namig o svobodi - ali vsaj kak mesič od mojih 
galaktikov.

Desni mezinec imam že vnet in povsem zakrčen, včasih ga 
moram poravnati. S kladivom znamke Unior 500gr, ki ga 
zelo priporočam za taka popravila (ta reklama ni plačana). 
Malo zaboli, a potem spet nekaj časa deluje.

Danes pa se mi je telefon pokvaril. Bil je že skrajni čas, 
mesec dni po preteku dvoletnega odplačevanja. Običajno 
crknejo koj naslednji dan po plačilu zadnjega obroka, tale 
pa je nekako zdržal dlje.

Prvih par ur sem bil živčen, saj je življenje izgubilo vsak 
smisel. Kot bi izgubil baterije srčnega vzpodbujevalnika. 
Da bi ga napolnil, sem v vtičnico telefona tlačil vse kable, 
ki sem jih našel v bajti. Probal sem celo s cevjo sesalca, a 
vse brez uspeha.

Potem pa sem se umiril in raje prebil čas z Rasom in Bello, 
ki je prišla k nam na pižama party. Ampak tadva hudička 
še zdajle, ob 23h ne dasta miru.

Fotke so nastale na večer iz četrtega v peti maj. Mesec, ki si 
ga bomo - vsaj tisti, ki še mislimo s svojo glavo - zapomnili 
za vsa življenja.

Kaj se skriva za oblaki
6.5.2021



Tale fotka sicer ni od zdajle, a je najboljši približek 
dogajanju na nebu nad Ljubljano.

Danes ob cca 21.30 sem stopil na stopnice pred bajto v 
Tacnu in opazoval jasno nebo nad Šmarno goro.

Galaktikov sicer (še) ni bilo na vidiku, zato pa je kar 
naenkrat pridrvela množica satelitov - “v ravni vrsti kot 
hiše v Trsti”.

Začel sem tuliti in zbrcal iz pojstel vso Kladnikovo pleme.
Kmalu smo jih opazovali vsi štirje - od najbolj skeptičnih 
do najbolj odpiljenih (mene).

Opazovali smo jih nekje 2 min. Koliko jih je bilo, ne morem 
reči, saj jih zaradi skakanja po bajti nisem štel, videl sem jih 
pa vsaj 100 - če ne več(?).

Izgledalo je pa takole:
https://www.youtube.com/watch?v=1_eeu1mvnWs

Sicer vem, da so že nekaj časa na nebu, videl sem jih pa 
prvič. Pa skoz buljim v nebo.

A je to za človeštvo dobro ali slabo, bodo pokazali 
naslednji meseci.

Držite se, dobri ljudje, maj se bo tresel. 
Tako in drugače.

PS: da tistim, ki bi sicer napisali, zakaj jih pa nisi foktal, kar 
takoj odgovorim. Če si še tak foto profesionalec, v takih 
trenutkih samo strmiš. Itak imam pa fotografski spomin.

Trop satelitov nad Ljubljano
8.5.2021
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Takole sem jaz vodil svoja sinova v gore in soteske 
Slovenije, Hrvaške, Grčije, Avstrije, Norveške, Škotske ... 
na zdaj pa kar naenkrat ta mlajš mulc razvija novo spletno 
aplikacijo (pojma nimam kaj to je) za iskanje izletov v gore.

Le kam so poniknila ta vmesna leta??

Veliko vas prijateljev hodi v hribe. Če si lahko vzamete 
dve minuti za kratko anketo, bo aplikacija boljša, mene pa 
boste manjkrat iskali izgubljenega v hribih.

PS: ravnokar mi je Žan dejal, da jaz pravzaprav nisem 
njegova ciljna skupina. Na vprašanje, kdo potem je, je 
odvrnil da tisti, ki si znajo sami Iphone uštimat. Tko da 
samo tisti, ki to znate.

Za nas fosile pa še vedno ostanejo zemljevidi, 
markacije, kompas, puščanje krušnih drobtin in mah 
na drevesih.

Slovenska gorniška tradicija
12.5.2021



Prav tako so zanimive hitrosti našega gibanja po vesolju. 
Luna kroži okoli Zemlje s hitrostjo 3.600 km/h. Zaradi 
vrtenja Zemlje okoli lastne osi kraji v Sloveniji (kjer je 
obodna ali kakršnakoli hitrost že, malo sem pozabil, 
manjša) drvijo s hitrostjo 1.152 km/h, na Ekvatorju pa 
1.674 km/h. Zemlja se okoli Sonca plazi s hitrostjo
108.000 km/h, poleg tega pa se še naše Osončje vrti okoli 
središča galaksije s hitrostjo 900.000 km/h.

Zanemarljivim hitrostim navkljub pa, bravo jaz, ne polijem 
niti kapljice vina, ko ga natakam v kozarec. Ga je škoda. 
Se mi pa po nekaj kozarcih vrti v glavi. Samo ne vem ali 
od vina, ali od vsega tega vrtenja.

Tale uvod je potreben, da lažje utirimo tele naše satelite, 
ki bodo prinesli širokopasovno internetno povezavo v 
najbolj odročne predele sveta - od deževnega gozda do 
Antarktike. Za vzpostavitev hitrejše internetne povezave 
se grebe več igralcev (Kepler, Leosat, Telesat, OneWeb, 
Facebook Athena, Iridium, SpaceX Starlink ...) - iz silne 
želje pomoči človeštvu.

Trenutno kroži okoli Zemlje okoli 6.000 satelitov, od 
katerih je operativnih še okoli 40 % (našel sem sicer dva 
podatka = 2.666 in 3.368), od maja 2021 pa tudi že več kot 
1.500 satelitov Starlink. V naslednjih letih naj bi bilo samo 
teh okoli 42.000!

Bravo mi, internet bo hitrejši, končno bo dostopen tudi 
med zadnjimi domorodci na planetu. Poleg hrane in 
vode je to edino, kar še potrebujejo.

Mi pa bomo lahko skrolali - in manj premišljevali - 
odslej znatno hitreje.

No in zdaj se lahko po vseh teh kilometrih in vrtenju 
vrnemo k moji začetni dilemi: Kaj za vraga sem videl 
na nebu?

Starlink sateliti ali Bogsigavedikaj Starlink sateliti ali Bogsigavedikaj
12.5.2021
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Pred štirimi dnevi sem prvič opazoval karavano velikih 
svetlih krogel, ki so nad Šmarno goro plule proti Avstriji. 
Ker sem pričakoval galaktike, sem od navdušenja najprej 
tulil, a sem se hip zatem zavedal, da so bili to - brez 
najmanjšega kančka dvoma - Starlink sateliti.

Začetno vznemirjenje se je hitro poleglo, odpirati pa 
so se mi začela številna vprašanja. Kot večni firbec, sin 
atomskega fizika in še devica povrhu, sem se še iste noči 
lotil “raziskovanja”. V naslednjih dveh dneh sem odprl lepo 
število raznih strani in si zapisoval podatke.

Ker so ti podatki napisani črno na belem na “uradnih” 
straneh ter strani NASE, ni prav nobene potrebe, da 
jim ne bi verjeli. Navsezadnje, če so nam že ves čas 
lagali skoraj o vsem, ni razloga, da bi nam tudi tokrat.

Lahko pa, da sem se kje tudi zmotil. Pretvarjanja iz 
različnih merskih enot je bilo kar nekaj, malce več dela 
mi je dalo tudi pretvarjanje enot za težo z afriškimi sloni 
(o tem več v nadaljevanju).

Ker bomo govorili o precej velikih razdaljah, in da bi lažje 
verjeli satelitom, najprej nekaj “uradnih” podatkov:

Razdalja med Zemljo in Soncem je okoli 150 milijonov 
(kilometer gor ali dol) km, hitrost svetlobe pa 300.000 
km/s. Svetloba od Sonca do Zemlje tako potuje 8 min 
in 20 sec. Luna je od Zemlje v povprečju oddaljena 
384.400 km.

Naše Sonce sodi med zvezde povprečne velikosti, soncu 
podobnih zvezd je v naši galaksiji - Rimski ali Mlečni cesti 
- okrog 50%. Vseh zvezd v naši galaksiji pa je 300-400 
milijard. Temu podatku moramo slepo zaupat, jaz jih šteti 
nisem šel.

Danes bom težko spal. Misel na to, da smo v tem 
prostranstvu povsem sami, je naravnost strašljiva.
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Starlink sateliti ali Bogsigavedikaj

Ko žlajfa letalo nad Ljubljano, da bi pristalo na Brniku, ga 
seveda dobro vidiš. Če ima namen pristati v Zagrebu ali 
Budimpešti, je že manjši, saj leti višje. Če pa leti nekam v 
daljnje kraje na uradni višini 10-12 km (nekaj pilotov se 
sicer s tem podatkom ne strinja?), ga ponoči vidimo kot 
netopirja z utripajočimi lučmi.

ISS, ki obhaja Zemljo na višini 360 km, menda lahko kdaj 
vidiš kot svetlo premikajočo se točko na nebu, Hubbla pa 
menda ne.

No in zdaj naj mi nekdo lepo prosim razloži tole.

Če vidimo 76 m velik frčoplan na višini 10 km kot točko - 
in 111 m veliko vesoljsko postajo na višini 360 km kot še 
manjšo točko, kako za vraga lahko vidimo mizo na višini 
550 km???

Saj ne da dvomim, to bi bilo bogokletno, samo zanima me.

Zvezd pa itak kmalu ne bomo več mogli opazovati, saj 
bodo prek nočnega neba švigale kolone svetlečih miz iz 
Ikee.

IKEA mi je bila vedno sumljiva. Le kaj nam hoče s 
svojimi kodami - popolnoma nerazumljivimi navodili 
za sestavljanje izdelkov - že ves čas sporočiti?

Da bi si to lahko razložil, sem primerjal med seboj različne 
leteče konstrukte: Mednarodno vesoljsko postajo (največji 
objekt), Boeing 747-8 (največje potniško letalo), največji 
satelit (menda Hubble) ter satelite Elona Muska.

Čeravno smo že zakorakali v tretje tisočletje in so merske 
enote že dolgo poznane, so pri opisu velikosti satelitov 
skrivnostni oz zelo slikoviti. Medtem ko so potniška letala 
ter mednarodna vesoljska postaja izmerjena in izpisana do 
decimetra natančno, je velikost satelitov pogosto opisana 
primerjalno. Največji satelit recimo v velikosti šolskega 
avtobusa in s težo (pazi to) dveh odraslih afriških slonov, 
starlink sateliti pa v velikosti mize. Ena raketa recimo 
odpelje v vesolje 60 Ikeinih miz.

Torej:

MEDNARODNA VESOLJSKA POSTAJA (International 
Space Station oz ISS): ISS naredi prelet Zemlje vsakih 90 
minut z orbitalno hitrostjo 7,66 km/sec oz. 27.576 km/h. 
Njena velikost: 111,25 m x 73,15 m, tehta 450 ton 
(oz. 75 odraslih afriških slonov).

BOEING 747: Največje potniško letalo z dolžino 76 m 
in razponom kril 68 m, teža 442 ton (73 odraslih afriških 
slonov in en mladič)

HUBBLE: Hubble Space Telescope (velikost 13,26 m in 
s težo dobrih 12 ton - sicer drugače tudi uradno slikovito 
opisan s težo dveh afriških slonov in velikostjo šolskega 
avtobusa)

STARLINK: Teža cca 230 kg, velikost (za ta podatek se 
moraš kar potrudit, opisana je z mizo) = 2,8 x 1,4 m, 
z razvitimi sončnimi paneli pa 2,8 x 10 m.

No in zdaj, končno, preidemo k moji dilemi:

12.5.2021
Starlink sateliti ali Bogsigavedikaj
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Bella in Ras se vedno borita za ENO palico, eno izmed 
137.652 preostalih. Edino palico daleč naokoli.

Zmatran sem. Od človeške neumnosti. Redko se sploh 
še odpravim v trgovino ali med ljudi. Oseb v maskah 
preprosto ne morem več gledat. Odlašam do zadnjega, 
ampak kdaj je vseeno treba iti.

Iz Merkurja Vižmarje odidem po hitrem postopku. Mimo 
prve varnostnice še pridem z odločnim NE, v trgovini 
pa sledi besna debata z varnostnikom. Ko se okoli naju 
nabere že preveč ljudi, raje odidem.

Sledi eden od ponudnikov telefonije, kjer sem že tretjič ta 
teden brez maske. Zelo prijazni so in seveda nezadovoljni 
z obveznimi tedenskimi testiranji - čeprav nosijo maske in 
so varno zakriti s pleksi stekli.

V Lidlu so prodajalke prijazne (tudi one zamorjene zaradi 
testiranj), še celo druge osebe me pustijo na miru. Pridrvi 
sicer poslovodja, ki pa ga odpravim z zamahom roke in 
s tem, da sem že trikrat cepljen.

Če bi me vprašal zakaj trikrat, bi izvedel da proti 
neumnosti, pohlevnosti in suženjstvu, tako pa je bil z 
odgovorom zadovoljen. Čaka me edino še cepljenju proti 
ovčji mrzlici, ki prihaja na trg jeseni.

Ampak vsega tega - da se JAZ počutim kot kriminalec - 
imam že pun k…

Koj zatem je imela punk tudi moja stara Kia in je 
odpovedala ravno pred semaforjem v krožnem krožišču 
Tomačevo. Seveda mi ni avto nihče pomagal potisniti ob 
kraj in tako smo čakali par semaforjev, dokler je ni spet 
prijelo domotožje.

Take prigode in žalostno dejstvo, da se poleg prijateljev in 
sorodnikov cepijo že vsi sosedje en za drugim, te zmatrajo.

“Kaj pa naj”, je njihov odgovor na moj zaprepadeni čemu.
HALO, lahko se recimo ... NE GREŠ CEPIT ... tudi to je 
opcija. Takrat bi najraje začel vpiti in razbijati, a se zavem, 
da so si obsodbo napisali sami.

Jeseni bomo pa mi, ta trezni in zdravi, pred njimi bežali. 
Oziroma jaz bom še pred tem pobasal šotor in se zavlekel 
v največjo vukojebino, kar jo bom našel.

Še dobro, da je prišla Rasu popoldne na obisk Bella. Ljudi 
ne prenesem več, zato pa bi lahko ure in ure opazoval 
njuno igro.

Edina palica daleč naokoli
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Tudi Ljubljana, mesto heroj, se je množično pridružila 
svetovnemu protestu za svobodo.

Ponosen. Bravo slovenčki.

A bolje je bilo videti cca 250 ljudi, samih starih borcev, 
brez mask (niti ene!), kot 20.000 pajacev z njimi.
Presenetljivo je bilo med njimi tudi več predstavnikov 
ogrožene vrste - slovenskih moških.

Veliko preostalih je verjetno že cepljenih, ali pa čakajo v 
vrstah. 

Vse za še bolj upognjen hrbet in teden dni hrvaškega 
morja.

Uživajte dokler lahko. Dolgo ne boste.

Svetovni protest
15.5.2021



Čeprav vreme zadnjih dni tega ne kaže ravno zavzeto, z 
Rasom že vonjava svobodo za obzorjem. Jaz sicer še ne 
povsem, saj nimam tako izostrenega vonja, a verjamem 
kosmatemu prijateljčku.

A še pred tem bomo morali sprejeti resnico. Ne bo 
prijetna in treslo - metaforično in tudi sicer - nas bo 
tako zelo, da bomo komaj obstali na nogah.

Resnico o grozljivi izprijenosti brezdušnih “ljudi”, o 
krvavih gostijah, temi in prestrašenih otroških očeh - ter 
o lakomnosti in pokvarjenosti tistih, ki smo jim nekoč 
zaupali in verjeli.

Po desetinah, stotinah let le prihaja čas, ko se nas bo 
nekaj - žal ne vsi - zbudilo iz otopelosti in tisočletnega 
sna.

Ko bomo po vesolju lebdeli in ne leteli.

Čas, ko se bodo naši otroci spet lahko brezskrbno igrali 
in učili. Ko bomo na novo spisali zgodovino, uživali v 
sedanjosti - in se veselili prihodnosti.

Ko bomo spet zadihali s polnimi pljuči.

Ne bo lahko, a držali bomo skupaj.

Večina ljudi se nam smeji, ko govorimo jim resnico.
Nori pravijo, da smo, ker v vrstah pohlevno ne stojimo.

Sami v boju - da kričimo - o čemer vsi molčijo.

Težko se je zbuditi, saj je varljivi sen lažji,
a nam se srce lomi in delčki žvenketajo, 
ko razmišljamo o zlu, ki se v temi plazi.

Otroci dragi, jokam neprestano, 
a solze so premalo in pretihe.
Naj vsak, ki vam je storil zlo, na dno teme se skrije.

Starši so le še sence in privid nekdanji.
Zdravniki in vsi, ki smo jim nekoč verjeli,
lakomnost in zlo, trdno so vas zajeli.

Utrujenost se plazi v udih, glava večkrat kloni.
Vse težje iščeš sonce med oblaki, in svetlobo v temi.

Prijatelji nekoč in družina se izgublja, 
iluzija razbija se na kose, a tema počasi le izgublja.

Stare duše, zbrane v pomoč človeštvu in vesolju, 
prijatelji od vsepovsod, poprej neznani, 
brez vas odnehal bi, a pot je lažja z vami.

Pero napisalo bo novo zgodovino. 
Svet mukoma, a neizbežno, izvedel bo resnico.

Hud boj galaksij izboril bo svobodo in pravico.
Nekoč, nekje ... čimpreje, 
da veselje, ples in smeh spet napolnijo ravnico.

Okus po svobodi Sonce med oblaki - in svetloba v temi
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V petek, 28. maja sem se nahajal na Rudniku in si vzel 
nekaj časa za strokovno raziskavo.

Postavil sem se pred vhod Hoferja na Dolenjki in budno 
spremljal testno skupino - okoli 100 kupcev, mojih 
poskusnih zajčkov - da vidim, kako spoštujejo ukrepe, 
namenjene izključno krepitvi našega zdravja in ohranitvi 
življenja.

Z rezultati raziskave sem zadovoljen. Celo navdušen.

Slovenski narod spoštljivo uboga vse odloke in jih pri tem 
izkrivljena resnica, da so odloki neustavni ter protizakoniti, 
da svetovni pravniki in zdravniki že pripravljajo sojenje 
vsem zločincem, da so prišli na svetlo Faučijevi mejli z 
dokazi, da maske ne ščitijo pred ničemer in da je naš falot 
kovid zmiksan v laboratorijih, ne ovirajo prav nič.

In tako je tudi prav. Fake news naj nam ne kroji 
svobodnega življenja.

Najbolj razveseljiv rezultat raziskave je ta, da ni, 
tisto uro, prav nihče vstopil v trgovino brez maske. 
Vesel sem, ponosen sem. Le s takim samozaščitnim 
obnašanjem bomo lahko virus osamili izključno na 
stavbo NIJZ ja in RTV ja.

Večina kupcev si je pravilno nataknila maske tisti hip, ko so 
stopili iz avta in jih ni snela, dokler niso bili spet na varnem 
v avtu. Nekateri, bolj raztreseni ali pozabljivi, so si jo nadeli 
šele na poti od avta do trgovine. Nekaj starejših parov se 
je z masko na obrazu že pripeljalo in kasneje odpeljalo. 
Takim bo potrebno masko odstraniti kirurško posthumno, 
a to ni več moja skrb.

Ena nobel gospa v temnem kostimu s svetlimi pikami je 
imela prav tako masko. To je bilo videti res lepo. Gospa s 
stilom. Paša za oči.

Mlajši moški 25+ si je nadel kar dve. Vse za varnost. Ven 
je prišel povsem zaripel. Sumim, da je zadrževal sapo ves 
čas nakupa. Taki imajo od vseh nas, največjo možnost 
preživetja. Če se le ne bodo predolgo zadrževali v trgovini.

O kaki higieni in sterilnosti mask pri naših testirancih sicer 
ne moremo govoriti, a to so že nepotrebne malenkosti, 
ki na rezultate raziskave ne vplivajo prav nič.

V glavnem so jih vlekli iz žepov in torbic. Najbolj v nebo 
vpijoč primerek pa je bil moški, ki se je pripeljal s psičkom 
na električnem skiroju. Ta je najprej razjahal vozilo, 
pripel psička, vzel iz žepa zmečkan, na pogled že večkrat 
uporabljen robec, si obrisal nos in zatlačil robec nazaj v 
žep. Odkoder je hip zatem privlekel zmečkano masko, z 
njo obrisal očala in si jo zatem nadel. Pustimo vnemar vso 
ostalo svinjarijo, glavno, da ga uspešno ščiti pred smrtno 
nevarnimi virusi.

Kakih deset pa si je maske nadelo šele tik pred vhodom in 
snelo tisti hip, ko so stopili iz trgovine. Tem kolaborantom 
teoretikov zarot očitno ni pomoči. Zaradi takih bodo 
aerosolni oblački še dolgo lebedeli na parkirišču in 
podaljševali našo agonijo.

Banda. V mislih sem za njimi pljunil in izrekel razne grde 
besede. Vsi ostali pa so bili naravnost vzorni in občutek 
neizmernega ponosa mi je preplavljal telo.

Pomirjen sem odšel. Slovenski narod bo preživel, 
pa če ves preostali del planeta crkne.

Par dni nazaj sem na FB spet videl objavo neke TV mreže 
o tem, katera mesta v Ameriki so bolj, in katera manj 
primerna za preživetje Zombi apokalipse.

To sem sicer videl že pred leti. Le da je takrat, to 
izgledalo izmišljeno in smešno. Zdaj ni več.

Stručna raziskava o nošnji mask Stručna raziskava o nošnji mask
6.6.2021



To pismo je danes dobila moja mama. Ne bi moglo biti 
bolj resnično.

Koliko je bilo takih in podobnih tragičnih zgodb že 
dosedaj, najbrže ne bomo izvedeli nikoli.

Oči so že suhe.

Posledice za generacije naših otrok so zdaj še 
nepredstavljive. Že zdaj grozljive, a še nepredstavljive.

Poneumljanje ljudskih množic pa vsak dan večje. Glede na 
to, da so še do pred kratkim lovili pokemone - karkoli je to 
že bilo - in da jim je ZKP španska nadaljevanka, pravzaprav 
nič čudnega.

Ko pa bodo cepljeni začeli jeseni le spoznavati, kaj so 
podpisali in prejeli, se ne bodo dogajali več “samo” 
samomori.

Do marca 2020 nisem nikomur želel kaj slabega.

A za vse slovenske izvrševalce svetovne zločinske agende 
- prodane osebke brez duše - so vislice na Tru republike 
premalo.

Pa mi je to, navkljub vsemu, težko zapisati.

Je še kje kak planet frej?

Spremljajte - to pišem z velikim ponosom - naše srčne 
zdravnike na: https://www.slovenskizdravniki.si ali:
https://www.facebook.com/iniciativaslovenskihzdravnikov

In kdo so?

So skupina slovenskih zdravnic in zdravnikov, ki želijo 
ohraniti ugled in opravljanje njihovega poklica na visoki 
etični, moralni in strokovni ravni, skladno s Kodeksom 
zdravniške etike, Helsinško ter Ženevsko deklaracijo. 

Njihova prva skrb je skrb za zdravje ljudi.

Imena naših prijateljev, ki vračajo na prafaktorje 
scefrano zaupanje v plemeniti zdravniški poklic. 
Imena, zaradi katerih je upanje močnejše.

Imena srčnih ljudi, ki bodo z zlatom zapisana v zgodovino 
- magari jih vklešemo v Severno triglavsko steno:

dr. Uroš Dobnikar, dr. med., spec. travmatologije 
Biljana Dušić, dr. med.
Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med., 
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, 
Gregor Knafelc, dr. dent. med.
Petra Kosanović, dr. dent. med.
Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. biol.
Tina Lužnik, dr. dent. med.
Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije
mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater
Marko Novak, dr. med., spec. kirurg
Tatjana Pfeifer, dr. med., spec. anesteziologije, 
reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine
mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med., spec. splošne in 
urgentne medicine
Vladimir Pirnat, dr. med., spec. int. med. 
Petra Planinc, dr. med., spec. radiologije
Petra Prodan Šumnik, dr. dent. med.

mag. Stanko Pušenjak, dr. med., ginekolog in porodničar
Sabina Senčar, dr. med., spec. gin. in por., zdravnik 
splošne medicine
Damir Škripec Larisseger, dr. dent. med.
Nada Tržan-Herman, mag. farm.
Gregor Vesel, dr. dent. med.
Irena Zore, mag. biokem. in mol. biol., univ. dipl. biol.

in ostali, ki zaradi zagotavljanja varnosti ostajajo 
anonimni.

V imenu nepošpikanih (se pravi diht) in neuklonljivih 
Slovenk in Slovencev, hvala vam iz vsega srca.

Karkoli še bo, računajte na nas.

Izsušene oči
11.6.2021
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V mesecu januarju (17. in 18.1.) sem objavil prispevke 
NNNP 1, 2 in 3 z namenom, da bi se tudi vi, dragi prijatelji, 
pripravili na možne potrese v Sloveniji.

A ne samo na potrese. Ko se enkrat pripraviš na potrese, 
si pripravljen tudi na druge naravne nesreče.

Upam, da vas s tem sestavkom ne bom ustrašil, a resnično 
menim, da je zadnji čas, da se na to možnost pripravimo.

Po vsem planetu je zadnja dva meseca namreč zelo burno. 
Vulkani bruhajo neprestano, potresi so na dnevnem redu, 
vremenske ujme po Evropi zadnje dni pa zaskrbljujoče.

Še muhe, ki smo jih prejšnja leta preganjali po bajti, so iz 
božje previdnosti zapustile ta planet.

Leta poprej bi bila vsaka taka ujma kjerkoli na svetu glavna 
zvezda večernih poročil, a naši osladni novinarski robotki 
so tiho oz. nas raje strašijo z drugimi rečmi.

Že tale vročina se zna pretvorit v kaj slabega. In ko se bo 
zgodilo, ne bo prijetno.

Najboljši nasvet, ki vam ga lahko dam, je naslednji:

“DON’T BE SCARED, BE PREPARED”

Pa kar pogumno in brez nepotrebnih skrbi. Slovenci 
imamo namreč veliko prednost pred drugimi narodi. V 
petek bo 30 let, odkar prenašamo naše vlade, v zadnjih 
15 mesecih pa še vladne bruhalce dreka in vse ostale 
izdajalce slovenskega naroda.

Si lahko predstavljate večjo katastrofo, kot jo 
prestajamo mi? 

Če se bo preostali del sveta tresel ali utapljal, bomo mi 
še vedno plesali okoli ognja in nabijali Golico. Mi bomo 
preživeli VSE - samo ko se znebimo te golazni.

Ne znam opisat tako magične noči - z najbolj neslišnim 
grmenjem ever - zato ne bom niti poskušal. Pa sem drgač 
kar gobčen.

Na nekaterih fotkah lahko občudujete tudi znameniti 
tacenski stolp. Naše veselje in ponos.

O tem, kaj zadnje čase počne luna - in kaj vse frči ponoči 
po nebu, pa kdaj sedmič - če sploh.

Oujedejarkuming.

Dobro nas harpajo
23.6.2021
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V nedeljo, 27.6. je na Zgornjem otoku pri Radovljici 
potekalo prvo v nizu srečanj svobodnih, živih ljudi 
v organizaciji naše neumorne Mateje Žlogar.

Čeprav je na ta zelenih fotkah mrbit videti, da smo bili 
deležni zloglasnega peciva proti nevemkateremusevuže, 
razlog naše omrtvičenosti tiči drugje.

Bodisi je bil to samo zasluženi počitek po izvrstni hrani 
Mitje Bitenca in Vegetarijanske restavracije Radha Govinda 
- ali pa je to imelo kaj opraviti z nekakšno jogo naše ljube 
Maje Martinuč.

O tem bo vedela kasneje kaj povedati nova, tokrat 
resnična, sloven-ska zgodovina.

PS: na prizorišču sta bila tudi gola za nogomet. Čeprav 
tokrat ni bilo časa igrati, vam z velikim ponosom in 
veseljem sporočam, da bomo sovrage nedvomno 
premagali.

50 shades of green, no GMO.

For the past few months, I keep fighting with the chabal 
and their new order - barefoot, boldheaded and with my 
bare hands.

When we ALL step out of our comfort zone and their 
corrupt system, there will be no one left to torture 
(Leonard Cohen).

Zaživimo svobodno življenje
28.6.2021
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Povprečno lahko zdržimo 3 minute brez kisika, 3-7 dni 
brez vode in 3 tedne brez hrane. Če se preobjemo peciva, 
pa bomo životarili še nekje 2 leti.

Tako dihanje kakor vodo - in s tem naša življenja - nam 
hoče ta zločinska banda odvzeti.

V nasprotju s kisikom, vodo in hrano, pa lahko brez 
dostopa do Blejskega jezera zdržimo vse življenje. Brez 
morja tudi. Ga nisem videl že dve leti, bom zdržal še dve.
 
Prodaja naših vodnih virov in dostop do vode bi bila 
v nekem približno “normalnem” času nedvomno 
pomembna, a sedaj bodimo še toliko bolj pozorni.

Pod meglo dovoljenega čofotanja v morju, uspehov 
košarkarjev (za igre mi trenutno prav dol visi), in naše 
angažiranosti z referundomom za vodo, se na hitrico 
sprejemajo najbolj represivni (ZNB -D) zakoni v zgodovini. 
Prav tako je že pred durmi septemberski totalni lockdown.

Četudi jim to dvoje še nekako uspe - oboje nujno 
potrebujejo, da bodo v naslednjih mesecih prikrili 
posledice tistih, ki so se preobjedli peciva - pa se jim 
računica ne bo izšla.

Se jim preprosto ne more.

Velika večina nas, ki vemo, da pecivo redi ... bo preživela. 
Združena in močnejša, kot kdajkoli poprej. In takrat, 
POZOR, bodo politiki, policisti, ravnatelji, pokvarjeno 
zdravstveno osebje, vladni bruhalci dreka, novinarji - vsi 
prodani osebki brez duše - v VELIKI manjšini.

Še preden bodo poslanci glasovali za zločinske zakone, 
bi se na njihovem mestu začel spraševati: Kam se boste 
pred nami, ki v naši mali Sloveniji poznamo vse luknje, 
potem skrili?

Bojte se srda pokončnih Slovenov.

Drevo se prelomi, a voda teče dalje
5.7.2021
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Danes do devete ure zjutraj, se je pred hlevom avtokracije 
zbralo okoli 150 ljudi. Kolesarjev tokrat ni bilo, a nič zato. 
Bodo vsaj plakati za njihovo naslednjo predstavo bolj 
všečni.

Tako pa smo se zbrali Ljubljančani, Gorenjci ... naša 
energična ekipa iz Štajerske ter neumorni Brežičan. Naša 
druga ekipa borcev pa je ponovno, kot vse dni, dežurala 
pred hišo laži.  

Stalna postava. Sami srčni, pokončni ljudje.

Še par sto takih je v Sloveniji, ki niso mogli priti. 
In to .... je v glavnem to. Takle mamo.

Referendum za vodo, naš privid svobode in demokracije, 
bo nedvomno uspel. Hura! Sicer nam bo spet dovoljeno 
dostopati do vode - a nam zelo kmalu ne bo več dovoljeno 
izstopati iz prebivališč.

Prav tako bo uspelo 90 posrancem sprejeti protiustavni 
zakon ZNB - in s tem tlakovati pot v najbolj nagraužno 
fašistično diktaturo v vsej dolgi zgodovini Slovenov.

Mogoče bo kateri celo glasoval proti - glih toliko, da bo 
videti, kot da ima vladajoča banda še kanček opozicije. 
A ne pustimo se slepiti. Če bi kdorkoli iz opozicije 
iskreno deloval za svoj narod, bi zasedel govorniški 
pult, jih vse steral v PM, se odrekel poslanski plači in 
stopil - skupaj z nami - pred parlament. Tako pa so 
prodani ali ustrahovani vsi, od prvega do zadnjega.

Sami do obisti pokvarjeni, podkupljeni osebki brez duš - 
tako na Šubičevi, kakor na Gregorčičevi.

Dragi Slovenci (ne morem napisati sodržavljani, saj države 
nimamo več), uživajte na morju, dokler še lahko. Zaradi 
globalne zarote proti človeštvu, se bo naš svet kmalu 
drastično spremenil. 

Ne vem sicer zakaj in kako, a velika večina tega še vedno - 
po 17 mesecih - preprosto noče ali ne zmore videti.

Vsem zbranim in manjkajočim - vsi vemo kdo smo - pa se 
klanjam in vas objemam.

Raje preživim z vami še dve leti med kanalizacijskimi 
cevmi in odidem v častnem boju, kakor živim večno v 
prejšnji “normalnosti”.

Čeprav se je tudi na to treba pripraviti, pa trdno verjamem, 
da to ne bo potrebno. Preživeli - in zasejali nov rod - bomo 
prav mi. Howgh.

Dobrodošli v tiraniji
6.7.2021
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Eno leto sem opazoval zelo od blizu, zadnjih par 
mesecev pa bolj od strani, kako ego hromi tako nujno 
potrebno združevanje naših odporniških skupin proti 
korona fašizmu. Združevanje, od katerega je odvisno 
življenje naših otrok.

Še najbližje smo mu bili z našim Vseslovenskim shodom 
26. septembra 2020. Takrat sem zapisal:

Zdaj nas je bilo okoli štiristo. Srčnih, pokončnih in 
prebujenih ljudi. Ko se nam bodo pridružili še vsi tisti “ta 
glasni”, ki bi sicer prišli, če bi bil naš shod bolje organiziran, 
bolj profesionalen, šotor druge barve, lepše vreme ... ki 
bi prišli samo, če bi bilo več udeležencev in več časa in 
kalamarov in več ... če bi govoril on/a in ne nekdo drug ... 
in bi jim pogrnili rdečo preprogo do odra ... bi nas bilo že 
4.000.

Ko pa se nam bodo pridružili še vsi tisti, ki v premoru med 
onaniranjem in Moto GP v varnem zavetju dnevnih sob, s 
krepkimi besedami, masko na goflji in granitnimi kockami 
rušijo parlament (ker njih pa že ne bo nihče jebal in cepil), 
potem nas bo že 40.000. Od tam do 400.000 pa je potem 
samo še korak. Storimo ga.

Takrat je bila zločinska banda še maloštevilčna, in če bi se 
združili takrat, bi jaz zdaj pisal o lepših stvareh. Potem je 
banda eksponentno rasla, prav tako ne moremo računati 
tudi na vse jedce peciva in zato je naša naloga še tolikanj 
težja - a še zdaleč ne nemogoča.

Če že kaj, nam pot do svobode lahko preprečita 
edinole ego in strah. Drugih sovražnikov niti ne 
potrebujemo.

Zdaj se lahko po referendumu za vode sicer kratkotrajno 
veselimo, a, kakor je zapisal Nikita, časa za slavje ni, voda 
v zaporu nam ne bo dosti pomagala.

Čeravno se mogoče ne strinjamo s kako njihovo potezo, 
in bi bilo bolje, da bi se Lado kdaj ugriznil v jezik, je treba 
priznati, da se je Gibanje OPS pogumno lotilo enega od 
naših največjih problemov.

RTV je JAVNI zavod, plačujemo ga MI - in edino z odprtjem 
medijskega prostora bomo lahko ustavili propagando 
enoumja.

Dekleta in fantje OPS-a z maloštevilnimi drugimi 
podporniki dežurajo pred RTVjem 24 ur na dan in 
spodobilo bi se, da jih podpremo vsaj v tem. Tako kakor 
bomo zatem družno podprli vsako dobro idejo drugih 
skupin. Ideja o živem obroču je odlična, a zato bi nas 
moralo priti veliko.

Podpis za referendum proti fašističnemu ZNB-D - naši 
zdaleč največji nevarnosti - lahko podpišete še jutri in v 
torek. Najbolje osebno pred RTVjem, na stojnici Gibanja 
OPS. S Panom sva šla podpisati danes in če me ne bi skrb 
za bolno mamo tako okupirala, bi se jim pridružil večkrat, 
tako pa jim bom izrazil podporo s svojo prisotnostjo jutri.

Dragi prijatelji, vsaj enkrat pozabimo na vse razlike. 

Ni časa za slavje
11.7.2021

V vzpodbudo in poklon našim pogumnim ženskam, ki ste 
se prijavile na prvi trening samozaščite v organizaciji Irene 
Erjavec Oven.

Ne bo zadnji. Trenirali bomo toliko časa, dokler ne bomo 
zbrcali te zločinske bande čez prekmursko ravnico. Daleč 
stran in še dlje!

Da bi se le tako organiziralo tudi čimveč moških. Za zaščito 
svojih otrok. A kaj, ko po Panovi izjavi, zdaj ni ostalo več 
kaj dosti alfa samcev. V glavnem so vsi postali - delta 
samci.

Pa nič zato. Silvo, Dalibor, Robert, Pan in Bogdi ... par 
moških, ki pride v pomoč, vas imamo radi in vam stojimo 
ob strani.

In kakor lahko vidite iz fotk, ki sem jih s prijateljicami 
naredil v več državah, ne boste zaradi treninga borilnih 
veščin, kljub kaki buški in modrici, nič manj lepe. Prej 
nasprotno.

Še opis levinj z naše spletne strani www.guardians-earth.org:

“World history is full of examples where women were taking 
up arms to protect their loved
ones.

They were representatives of the beautiful half of the human 
race who today are called
“weaker sex”.

The Greeks called them Amazons. We call them - Women 
Warriors - The Guardians of Life”

Varuhinje življenja
15.7.2021
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Prišel je čas za tajno inšpekcijo našega zdravstvenega 
sistema. Da bi bila krinka popolna, si včeraj zvečer na 
boksarski vreči natrgam ahilovo tetivo. Tako, zdaj sem 
pripravljen na obisk bogov v belem. Bolečine ponoči mi 
dajo sicer misliti, da bi si lahko izbral kaj manj eksotičnega. 
Zvit mezinec, na primer. A kar je, je. Nobena bolečina ni 
prevelika za dobrobit slovenskega naroda.

Dopoldne me Žan odpelje na urgenco. Tam se, po stari 
navadi, čas ustavi. Ura in pol mineta, kot bi trenil, in ne 
da bi trenil kdorkoli od zdravstvenega osebja. Zraven 
mene so na premični postelji pripeljali starejšo mamco. 
Zaradi posledice padca in poškodovane roke, se večkrat 
trese od bolečin.

Mimo hodi osebje. Na malico, z nje, ali pa kar tako, po 
nujnih opravkih. Kdo bi vedel. Opozarjam jih na bolečine 
bolnice. Najprej neuspešno. Nihče ne trzne. Brezizrazni 
obrazi, brez kančka empatije, robotki. Mirim jo sam in še 
neka čakajoča gospa. Dva jo sicer na najino prigovarjanje 
pogledata, a ker ni njun rajon, gresta naprej po opravkih. 
Če ti ravno stegnenica ne moli iz glave, pač nisi nujni 
primer. Nazadnje jo le odpeljejo.

Da pa nam med čakanjem ne bi bilo dolgčas, prifrfota do 
naše skupine medicinska sestra iz UKC in nas prešerno 
nagovori. Vse nas radostno vabi - nas ponesrečence in 
mamice ki spremljajo svoje otroke! - na takojšnjo zastonj 
pecivo v avlo UKCja. Vse starejše in otroke nad 12 let. 
Mlajših zaenkrat še ne cepijo. Naj bodo mulci še kak mesec 
dni lačni.

Tokrat je na meniju fajzer, veselo zažgoli. Sama 
dobrota jo je. Medtem ko čakamo na zdravstvene 
storitve, ki jih seveda pošteno plačujemo, dobimo za 
nagrado še zastonj pecivo. 

Brez najave, samo z zdravstveno izkaznico. Takoj. In naj to 
povemo tudi znancem. Simpl k pasulj. Zlomiš si nogo in 
prideš še pred obravnavo (ona te spremi tja in nazaj), 
še do smrtonosne doze. Te vsaj noga ne bo več bolela.

Od šoka ne snemam, naredim le eno fotko. Undercover, 
kot ninja. Če mi je vpadel v kader še kdo od bolnikov, 
se opravičujem, a sedaj, ko nam gre za življenja, ni časa 
opletati z varstvom osebnih podatkov. Ko s svojo agitacijo 
konča, se prestavi do druge večje skupine na levi. 

Kot bi ponujala lubenice. Ali prodajala peteršilj.
Nato, hura, pridem na vrsto tudi jaz. Pogumno 
odkrevsljam s Panovimi berglami do ambulante. Sestra 
in zdravnica, v ozadju pa številčnejše pisarniško osebje. 
Opravičljivo. Več časa jim vzame pisarniško delo, kakor 
pregledi. Zdravnica mi pretipa nogo in me pošlje na 
slikanje. Čez čas me pride iskat sestra in me pošlje nazaj 
k zdravnici. No in ta gos bi me poslala lepo domov, hladit 
nogo z ledom. Če pa bo noga otekala in bolečine postale 
nevzdržne, naj odidem do svoje osebne zdravnice (ki 
je še nikoli nisem videl), da mi napiše zelo nujno, ne pa 
urgentno, napotnico za urgenco in slikanje. 

To me dvigne iz stola. Hočete reči, naj grem domov, 
počakam, da se mi natrgane vezi strgajo do konca in šele 
nato pridem nazaj na slikanje, ki je zdajle tu za vogalom?? 
Skuša me pomiriti, poklicala bo specialista. Nikogar od 
vas ne rabim, zarenčim nazaj. Posadi me nazaj v stol, pride 
specialist in me koj pošlje v mavčarno po longeto. Vsaj to. 
Dobil bom longeto, sliko si bom naredil pa sam. To vsaj 
znam.

V hodniku nas potrpežljivo čaka kakih deset 
poškodovancev, ko spet prifrfota prodajalka peciva. 
Tokrat snemam, ko jih jebe. Pa če me zaradi tega vržejo 
naslednjič iz urgence. Banda zločinska.  

 Upam, da se bo sojenje zares zgodilo. Kar nisem uspel 
posneti, je sledilo po koncu tega posnetka. Svojemu 
kolegu je navdušeno rekla, da je enega že pridobila, 
MORA pa še dva. 

MORA! Očitno imajo normo.

Da le ne bi bilo vse slabo, sta bila zdravnik in sestra v 
mavčarni profesionalna in izredno prijazna. Tudi onadva 
ogorčena nad tovrstnim novačenjem. To mi je vzbudilo 
upanje, da so med njimi še ljudje. Redki, a so.

Tako je moja misija zdaj končana. V naslednjih tednih sicer 
ne bom kaj prida poskakoval, delal pa bom lahko sklece, 
plank in vzgibe. Klinc, spet bom širši kot daljši.

Na sprehode po mestu pa bom jemal nož in škarje, če 
slučajno kje naletim na Klukarja in ostalo bando. V tem 
primeru bom razrezal svoj gips - in jim markiral lobanjo.

Kako prodati peteršilj Kako prodati peteršilj
21.7.2021
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Zgodbo KAKO PRODATI PETERŠILJ sem objavil v sredo 
ponoči. Do četrtka dopoldne je imela 180 delitev in 
5.000 ogledov video posnetka. Čeprav sem napisal 
samo resnico in skrbno izbiral prizanesljive besede, 
sistemu ni bila povšeči.

Objavo so mi izbrisali in me zaprli za 24 ur. Čeprav vsako 
objavo shranim ter naredim pritskrin - v bližnji prihodnosti 
bodo naša pričevanja v poduk prihodnjim rodovom - so 
me zdaj prehiteli.

Vsem prijateljem se za lepe želje in komentarje srčno 
zahvaljujem, a žal na njih nisem mogel odgovoriti.

A dokaze zločinov vseeno hranim. Varno spravljene na 
trdih diskih in skrite v najglobljih jamah. Prišli nam bodo 
še kako prav za Nurnberško sojenje.

Ko bodo padle vse maske, bodo beli bogovi padli 
najgloblje. Razen redkih izjem, ki jih poznamo z imeni 
in priimki - ti naši junaki, ki so se drznili spregovoriti o 
resnici in so vsled temu šikanirani s strani podkupljenih 
kolegov - zločinskim prodancem sledi preostanek življenja 
v samicah brez oken in vrat.

Da naredim povzetek objave: prikazala je DNO DNA 
slovenskega zdravstva, novačenje bodočih zombijev med 
poškodovanci na urgenci - nekje zadnja stopnja pred 
prisilnim cepljenjem naših otrok od 6 mes do 12 let.

Če bomo to dopustili. Kar pa seveda ne bomo.

Čeprav mi ni ravno stegnenica molela iz lobanje, je 
natrgana ahilova tetiva za nekoga, ki mu je šport način 
življenja, dokaj resna poškodba. Kar sem po urah čakanja 
dobil od našega zdravstva, je hiter otip bolečega mesta s 
strani zdravnice specializantke dr. med. Martine Krajnc.

Klinc jih gleda, začnimo prijavljat barabine z imeni in 
priimki.

Od čakanja na slikanje me je poklicala nazaj in poslala 
domov, hladit nogo z ledom. Brez slikanja, longete in 
injekcij proti strjevanju krvi - kar je dokajšnja nevarnost pri 
tovrstni poškodbi. Ko pa bi se mi tetiva strgala do konca 
ali naredili strdki ali bi imel hude bolečine, bi lahko šel 
do osebne zdravnice (do katere itak ne moreš priti) po 
napotnico, se vrnil in ponovno postavil v vrsto.

Wow, odkar sem študiral medicino, je le-ta zelo 
napredovala.

Če ne bi povzdignil glasu, ne bi od drugega specialista 
dobil niti longete in injekcij. Pogosto je urgenca 
preplavljena, mi je pred vhodom razlagal vanostnik. 
Ne toliko od poškodovancev, kakor od “navadnih” 
bolnikov, ki ne morejo do svojega osebnega zdravnika 
in se zato zatečejo na urgenco.

Banda zločinska.

Na ponovni pregled čez teden dni (najbrž) ne bom šel. Ko 
jebe tako zdravstvo. Romana me že zdravi s frekvenčno 
terapijo, trije prijatelji so mi ponudili bioenergetsko 
podporo, Romi mi je preskrbela fizioterapevta.

In to, dragi moji, je naša rešitev za odcepitev od 
sistema. Razen tuintam urgentne medicine praktično 
ne potrebujemo ničesar. Povežimo se, združimo znanje 
in si pomagajmo med sabo. A še pred tem, nehajmo 
plačevati zdravstveno zavarovanje.

Ljubezen, povezovanje in naravna medicina: “Za vsako 
bolezen rož’ca raste” je to, kar bomo potrebovali v bodoče.

Če še komu pomagajo moje izkušnje: 
Pri osebnem zdravniku nisem bil že skoraj 30 let. 

Edino pred 27 leti sem bil operiran na hrbtenici. Huda 
hernija, povsem sesuta medvretenčna ploščica, posledica 
več padcev v hribih in jamah. Pred operacijo sem vprašal 
primarija Valdoltre, če se bom še lahko ukvarjal s svojimi 
športi. Dejal mi je, da po njegovih dolgoletnih izkušnjah, 
nikoli več. Čez dobro leto sem raziskoval težje jame in 
plezal težje stvari kot poprej. Moji sotrpini iz bolniške 
sobe pa so ostali delni invalidi oz težko pokretni.

Par let je bolelo kot hudič, a sem samo še bolj treniral. 
Zdaj, pri 60+, je moj hrbet močnejši od vsega ostalega. 
No, ne čisto vsega.

Poznam še en podoben, a še hujši primer. Prijatelj iz Srbije, 
mojster karateja, si je po nerodnosti prestrelil koleno. 
Na kose. Dve leti je treniral, tako kot jaz jokal od bolečin, 
a vztrajal. Še danes dela take brce v skokih, da mu jih lahko 
mladina zavida.

Sicer pa me je običajno januarja, po napornem letu, ujela 
kaka viroza, ki sem jo odležal s čaji, limonami in medom 
(ali kuhanim vinom). Zadnja štiri leta nisem bil bolan niti 
en sam dan. Odkar sva z Rasom vsak dan v gozdu ali ob 
Savi. Ne vem točno, kaj se zgodi, a ko prideva do svojega 
prostorčka na grebenčku, nekje na sredini hriba, me med 
igranjem z njim preplavi ena sama ljubezen. Loviva se, 
objemam in plezam na drevesa, ležim v travi. V skoraj 
vsakem vremenu.

Verjetno bi mi kaki komplet testi pokazali tudi kake 
neugodne številke, a se za to ne zmenim. Zdrav sem 
in pika.

Na Šmarni gori sem tudi pozdravil že večkrat natrgane 
kolenske vezi - posledica raznih športov in težkih 
nahrbtnikov. Ko me je ob takih slučajih pregledal svak, 
ortoped iz Valdoltre, bi me vsakič nemudoma povlekel na 
operacijsko mizo. 

Jok brate, odpade. Jaz sem raje hodil na Šmarno goro. 
Je sicer malo bolelo, a sem v par dneh poškodbo pozdravil. 
Z vrha Šmarke sem namreč tekel (ja, tekel) po severnem 
grebenu do sedla. S hitrimi, a lahkotnimi koraki, z mislimi 
osredotočenimi na koleno. Mikro kontrakcije. Kaj se je 
takrat dogajalo, ne vem. Predstavljam pa si, da mogoče 
energija narave nekje uhaja vun? Kje drugje kot na 
grebenu oz. na še nekaterih podobnih mestih v naravi 
(slapovi, jame), ki jih instiktivno začutim. Ne ubadam se 
preveč z razlogi. Dovolj je, da mi pomaga. Po treh, štirih 
tekih, je koleno kot novo.

Pa da ne bom učil krive vere, vseeno svetujem, da ne 
poskušate tega tudi z zlomljenimi golenicami ali kolki.

... in beda slovenskega zdravstva ... in beda slovenskega zdravstva
23.7.2021
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Skokovito se bliža čas našega ponovnega zaprtja. Ki bi ga 
lahko preprečili, če bi se še pravočasno združili. A se po 
stari, slabi slovenski navadi, nismo.

Čas, ko bomo lahko sprehajali naše kužke samo v bližini 
doma. Seveda primerno zaščiteni v zakmašnih gvantih, 
da nas ne pokončajo Tinini aerosoli.

Da vas na to vznemirljivo obdobje pripravim, ponovno 
objavljam slikovna navodila o primerni opravi za tovrstno 
dejavnost.

Posneta so bila novembra lani v sodelovanju z našimi 
precenjenimi strokovnjaki na NIJZ.

Srčno upam, da vas bo teh par minut vsaj malo razvedrilo. 
Če sodim po objavah na socialnih omrežjih, obnašanju 
bližnjih in daljnjih, se vam pod firnkom uspehov naših 
zamaskiranih športnikov tam pod Kamčatko, že pošteno 
meša.

Upravičeno.

Vlada namreč neko čudno zatišje, nelagodje ... prikriti 
strah. Strah pred nevihto. Kakršnokoli že.

Še ptički so utihnili.

V kosteh čutimo, da se bo zgodilo nekaj velikega, težkega, 
odločilnega. Če bo to za nas dobro ali slabo, bo pokazal 
čas. V dokaj bližnji prihodnosti. Pa ne glejte na uro, ni še 
prišel.

A prav v takem času se pokaže, dragi moji, iz kakega 
testa smo.

Jaz iz dobrega. Kaj pa vi?

Držite se. 

Bomo spet pili donat?
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Danes me je odpeljal Silvo, skupaj z mojimi berglami in 
mavcem, na Trg republike, da bi se dobil s prijateljem 
Sandijem. Sandi je ostal dec, kot je bil. Eden redkih, ki niso 
začeli prodajati svojega ega, jošk, pouštrov ali političnih 
ambicij.

In tako smo sedeli na štengah in modrovali, pred nami 
pa se je v krogu vrtelo kakih 100 kolesarjev. Bila je tudi 
nekakšna muzika in vzkliki vlada pada.

Te vzklike poznam. Sem jih poslušal na vseh protestih lani. 
A začuda se vlada pred vsakim naslednjim petkom, vedno 
znova pobere.

In kako naj vsem tem in še stotisočim drugim sploh 
razložimo, da je zadeva mnogo bolj kompleksna, 
mnogo bolj globalna, mnogo bolj zlovešča, sva se 
spraševala kasneje v avtu.

Da nimamo več vlade, parlamenta, ustave, prava, 
svoboščin ... da nimamo ničesar več. Da imamo samo še 
kup prodancev, ki sicer v privat lajfu niso vredni, da jih 
pes poščije. Kupček dobro plačanih zločincev, ki delajo 
točno po scenariju ter ukazih vladarjev iz temačnih 
tunelov.

Sicer bi bili najbrž zamenjani, neizplačani, v skrajnem 
primeru bi jih umrli naravne smrti.

Kar pa jih ne odvezuje krivde. Še toliko manj, ker 
so njihov glavni cilj naši otroci. Genocid je genocid, 
izvrševanju le-tega pa sledi smrtna kazen.

Tudi tisti posrani kimavci sistemu, ki mislijo, da bodo 
genocidu ušli, bodo postali potrošna roba in kolateralna 
škoda. Takoj za nami rajo. Če ne letos, pa naslednje leto.

Ker na to niso pripravljeni, bo za njih še toliko huje.

Menjava vlade ne bo rešila ničesar, če ne vstanemo 
prav vsi v Sloveniji. Policisti, učitelji, vojaki, gasilci, 
civilna zaščita ... VSI.

In to ne samo mi Slovenci. Nas same bi izbrisali z 
enim pritiskom na gumb, jebe se njim za naš Bled in 
kremšnite. 

Skupaj in z roko v roki z bratskimi narodi iz bivše 
Jugoslavije, Italijani, Madžari in Avstrijci. Za začetek.

In šele ko bi se združili in vstali, odločeni, da se borimo 
do smrti, bi začudeni ugotovili, da se nam sploh ni 
treba boriti z motorkami in orožjem. 

Da je ljubezen, svetloba, odprto srce in odločni NE vse, 
kar je potrebno, da sodrga izpuhti v temo. Za večno.

Tako imamo vsaj šanso. 

Sicer je nimamo.

Odprto srce in odločni NE
6.8.2021
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Ko sva s Panom opravila s fotografiranjem Shaolin templja, 
so naju odpeljali na izlet v sosednjo provinco.

Z unim ta hitrim vlakom, ki pride na cilj, še predno se 
vkrcaš.

Neverjetno, a narava je bila skoraj na las podobna naši v 
Sloveniji. 

Moja kitajščina sicer šepa, a če sem jih pravilno razumel, 
jim je bila knjiga Slovenija, ki sem jim jo podaril prejšnje 
leto, tako všeč, da so si nekaj podobnega zgradili tudi 
sami.

Nor občutek. Kot bi bila doma, pa tako daleč (8.000 km) 
od doma. Sva na skrivaj potočila solzo. No, dve.

Edino Bled se jim je malo ponesrečil.

Kaj ko bi jih povabili za par dni v Slovenijo? Bodo drugi tir 
in karavanški predor izgradili v odmoru za malico. 

Kopija Slovenije na Kitajskem

96

7.8.2021

97



Trezno razmišljanje mlajše generacije Trezno razmišljanje mlajše generacije
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Stare fotke ... stara duša ... utrujena duša ... neomajna duša.

Ob poti

Da ne bi slučajno komu padlo na pamet, da bi, navkljub 
vsem naravnim nesrečam - potresom, poplavam, slovenski 
vladi, nacionalnim izdajalcem javnega zdravstva, požarom, 
toči in tornadom - zdaj odnehal! 

Previharimo viharje
10.8.2021
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V glavi se mi kuha dolgo besedilo. Mora priti ven, sicer bo 
zavrelo. Pa četudi ga bom potem jedel sam.

Če bi ga objavil v enem kosu, bi že nekje na tretjini smrčali, 
zato ga bom objavil v naslednjih dneh - če mi bo še 
dopuščeno - v treh delih. Katarza 1,2,3.

Za tolažbo in opozorilo, ta del je najdaljši. Lahko ga tudi 
preskočite, a pazite, prostora za pristanek ni prav veliko.

Marsikomu moje pisanje tudi ne bo všeč, a zdaj ni 
čas za nabiranje všečkov. Prišel je namreč čas, da 
pogledamo vase in naš rod in skušamo ugotoviti, 
zakaj smo se, kot ovce v klavnico, pustili tako zapeljati.

Čas, ki prihaja, namreč ne bo lahek. Prihaja katarza in 
globalno čiščenje. Kot verjetno že kdaj popreje v prejšnjih 
civilizacijah - v naši zlagani in potvorjeni zgodovini.

Kaj se bo dogajalo z nami in zemljo, še ne moremo 
vedeti. Lahko samo slutimo. A hudi potresi, požari, 
poplave ... bodo nazadnje le naplavili resnico. In ta ne 
bo prijetna. Marsikdo, če ne še celo večina, je ne bo 
zlahka prebavila. Za marsikoga bo usodna. Preživeli 
bodo najmočnejši, najbolj prilagodljivi - seme za 
prihodnje rodove.

Tale naslednji del sem sicer objavil že septembra lani. Malo 
sem ga prilagodil, a brez njega ne morem nadaljevati:

“Situacijo, v kateri smo se znašli, sem videl že leta 1986. 
Ležeč na oblaku sem gledal navzdol na naš svet, ki se je 
utapljal v boleznih, potresih in vojnah. Vizija, če hočete. 
Takrat so bile moje misli kristalno čiste in na pogled sem 
bil videti kot Ghandi. Osemnajst dni brez hrane v JNA (moj 
“post”, s katerim sem se skušal izogniti služenju) lahko to 
povzroči.

Odsihmal sem se na to pripravljal. Večinoma 
nerazumljen, često zasmehovan. 

Trpelo je moje delo, finance, počitnice. Trpela je 
družina, trpelo je še vse kaj drugega, a po tej poti 
sem preprosto moral hoditi. “Univerzum ti je dao zeleno 
svjetlost, da to uradiš”, mi je napisal Miodrag, moj prijatelj, 
mentor in učitelj karateja iz Avstralije.

Kljub odobritvi vesolja ni bilo lahko. Po dokaj umirjenem 
življenju je sledilo 12 težkih let. Let, v katerih sem izgubil 
vse, kar sem poprej ustvaril. Hišo, avtomobile, dve firmi ... 
država mi je vseskozi obljubljala podporo za moje gibanje, 
a mi je nazadnje pobrala vse razen gat. Ter dostojanstva 
in odločnosti, da s svojim delom nadaljujem. Sam sem bil 
neomajen, za družino pa ni bilo lahko. Najbrž so moje 
nore ideje tudi preklinjali, a nas je to prekalilo. Za čas, 
v katerem smo zdaj.

Vsi bomo šli čez katarzo, mi je enkrat vmes rekla 
prijateljica, le da boš ti nanjo dosti bolje pripravljen. 
In sem najbrž res. Šotor je pripravljen, nimam ničesar. 
Mesto lahko zapustim kadarkoli, ne da bi se ozrl nazaj. 
V teh norih časih je to še celo nekaka prednost.

Od 2007, sploh pa od velikega natega s prašičjo in ptičjo 
gripo dalje - ko so prvič “milijoni ljudi ležali mrtvi po tleh” - 
sem delal na združevanju ljudi po svetu. Da bi se pozitivne 
sile na planetu združile in pripravile na naslednji nateg.

Združeval sem ljudi po vsem Balkanu, največje mojstre 
borilnih veščin iz 40 držav, z Mladimi varuhi iz Slovenije 
obredel 9 držav in združeval mlade, športnike iz 9 držav 
na čistilni akciji v Škocjanskih jamah, tri mednarodne 
čistilne akcije na Kitajskem ... in ravno, ko bi mi uspelo, po 
letih poizkušanj, padcev in nenehnega učenja, narediti 
Največjo Pozitivno Zgodbo Združevanja Narodov Na 
Svetu - 30 držav marca 2020 v svetem gorovju Songshan 
na Kitajskem (streljaj od Wuhana), so mi temne sile to 
preprečile.

In potem se je pizdarija začela tudi pri nas. Nekega dne 
sem z resnim glasom naznanil družini:

“Ne vem točno, kaj bo, vem pa, da bo hudo. Zelo hudo. 
Obenem pa imam zelo močan občutek, da bo zatem 
bolje. Mnogo bolje. Za vse nas, srčne ljudi, bo zatem 
bolje. Mnogo bolje”.

Tudi če sedaj že smrčite, me to ne bo ustavilo. Sem 
neomajen. Bom nadaljeval in pika:

Leta 2009 sem, že tisočsedemstošestnajstič razočaran 
nad Slovenci in mojo generacijo, ustanovil na Gimnaziji 
Bežigrad skupino Mladi Varuhi. Deset mladincev, pet 
fantov in pet deklet, ki so v vsem izstopali od sicer 
zaskrbljujočih opisov ter mojega opazovanja njihove 
generacije.

Crème de la crème. Moje zadnje upanje, da bomo vzgojili 
novo generacijo, ki bo potegnila za sabo sovrstnike.

Leto in pol sem jim predajal znanje in izkušnje, jih skupaj 
še z dvema prijateljicama vodil na izlete, v jame, vsak 
teden smo z odobravanjem ravnatelja in profesorskega 
zbora sestankovali na gimnaziji.

Glavni cilj je bil sicer varovanje voda, a se je v ozadju 
skrivalo še marsikaj drugega. Učili smo jih samostojnega 
nastopanja (v 9 državah!), pisanja, izdelave filmov, borbe 
za dobro ... predvsem pa misliti izključno s svojo glavo ... 
da ne smejo nikomur verjeti na besedo. Niti meni ne, če se 
o tem sami ne prepričajo. Ne zato, ker bi jih jaz, ki sem jih 
imel tako rad, skušal zavesti, temveč zato, ker se lahko tudi 
jaz motim.

Del mojega govora mladini iz leta 2010 - priprave na 
sedanji čas - je tudi v objavljenem filmčku. Če ga nimate 
časa poslušat (dobrih 5 minut), sem izločil pomembnejše 
dele, sami pa lahko presodite, v katere procente sodite:

“To, kar vas jaz hočem pri tej skupini naučit, je, da razmišljajte 
s svojo glavo - in da ničemur ne verjamete, kar vam eden 
butne pred nos.

95% ljudi sledi kot ovce nečemu, pa mogoče sem še premalo 
rekel.

Danes je tako zajeban cajt, sploh za vas. Ker kroži toliko 
informacij vsepovsod, da preprosto človek ne more več 
sprocesirat katera je ta prava. Ne moreš jih prežvečit vseh. 
Izbrat prave informacije je danes problem.

90% ljudi sploh nič ne razmišlja. 10% ljudi, ko jim ti nekaj 
pokažeš, vidi, da je treba nekaj spremeniti, pa kljub temu 
tega ne bodo naredili. Rabijo še dodatne brce, da se mogoče 
kaj spremeni. 1% od vseh teh je pa tistih kretenov, ki težijo 
vsem ostalim tako kot sem jaz.

To, kar je problem celotne družbe je, da tisti, ki ima denar in 
možnost, kar je prek interneta zelo velika možnost, je da tisti, 
ki ima denar, ima tudi moč in to moč mimogrede zlorabiš.

Vam povem samo tri primere:

Sami se spomnite primera ptičje gripe. Cela panika po svetu. 
Stotine milijonov evrov je dala vsaka država, v milijarde je 
šlo vse skupaj, na koncu pa se je ugotovilo, da je umrlo toliko 
ljudi kot pri navadni gripi.

In jaz sem dobival mejle kako v Litvi al tam gor nekje ljudje 
cepajo kot muhe, da je cela država pomrla, da ležijo mrtvi 
po tleh. In to so mi pošiljali odrasli ljudje. To je tisto, ko se 
informacije samo širijo, ko sploh ne razmišljaš več.

To je tako kot jogurt. Včasih je bil en, zdaj greš v Leclerc 
jih je sto, zdaj pa izberi ta pravega. Samo hodiš, dol in gor 
in gledaš, bohnedej da greš še brat kaj ... pa isti klinac od 
jogurta, samo pakunga je druga.

Katarza 1 Katarza 1
12.8.2021
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To je današnji problem, vsega kar počnemo.

En primer je ta, in zdaj če pogledamo, kaj se je pri tej 
ptičji gripi naredilo: Eden od teh klincev naših, primarijev, 
profesorjev, ministrov, ki so prej kokodakal na televiziji, ni 
stopil potem spet pred kamere in rekel, nategnil so nas kot 
mačke. Enega junaka ni bilo.

Podoben primer so antivirusni programi, ko je jasno, da 
tiste firme, ki delajo antivirusne programe, plačajo mlade 
hekerje, katerim je samo žur, da nekaj razturijo in potem vsi 
spet plačujemo kot budale. To je tisto, kar je treba počasi 
spremeniti, ker gre to že predaleč.

Spet en primer, o katerem sem razmišljal, ko smo bili v 
polnilnici vode Costella. Sicer super firma, ampak, če ste 
opazili zadnje dve, tri leta je cela fama po vseh medijih, da 
je treba spit vsaj dva litra vode na dan, sicer boš umrl. Včasih 
tega nikjer ni bilo, si pač spil toliko, kot si rabil. Res je, da je 
vodo treba pit, absolutno moraš vodo pit, ampak a je res 
rabiš dva litra na dan, se pa začneš spraševat, kdo to novico 
plasira.

Spet prihajamo do teh velikih problemov, ki nas čakajo. Po 
moje so jo lansirale polnilnice vode. Zdaj imaš par korporacij 
po svetu. Nestle, mogoče sploh ne veste, je eden največjih 
lastnikov vodnih virov na svetu. Potem je to verjetno še 
Cocacola, pa Avian ... Zdaj če oni lansirajo to novico, kaj 
potem ljudje kupujejo, kupujejo vodo v plastenkah in 
pijejo kot žolne, pa jim morebiti samo kri preveč razredči. 
Jaz ne vem, vem pa, da sem tudi, ko sem veliko treniral za 
jamarstvo, pa nisem spil dveh litrov na dan. Včasih spiješ dva 
pira, pa si mogoče še boljše volje tisti dan, čeprav nisi spil 
dveh litrov vode.

Jaz ne pravim, da mogoče to ni res, ampak, da se je treba o 
takih stvareh začet spraševat - kaj je za tem, ker v primeru 
ptičje gripe se zdajle par debelih kretenov s havankami

Naslednji dve katarzi bosta govorili o odvisnosti od dobrin 
civilizacije, predvsem pa od naše patološke navezanosti 
(tudi moje) na pametne telefone. Začetek njihove 
proizvodnje je bil obenem začetek našega konca.

Ste kdaj pozabili telefon in ste morali biti, ojejojej, 
brez njega cel dan? No, o tem govorim.

Leta 1977, pri rosnih šestnajstih letih (no, skoraj 
že sedemnajstih) sva s prijateljem Boštjanom 
prvič prekolesarila našo bivšo domovino. Menda, 
po pripovedovanjih domačinov ob poti, kot prva 
Jugoslovana.

Pot, na kateri sva odrasla - in kakršno bi tudi danes 
potrebovala naša mladina. Čeprav še zdaj zamerim 
staršem, da so naju sploh spustili izpod varnega okrilja. 
Resnici na ljubo jim nisva dala druge izbire, ampak prav 
upirali se tudi niso.

Takrat mobilnih telefonov še ni bilo. Prvič sva se javila po 
10 dneh iz govorilnice na pošti v Boki Kotorski, naslednjič 
po 17 dneh s Paga, še teden dni kasneje pa sva prišla 
domov. Živjo, doma sva.

Danes so drugi cajti. Starši smo živčni, če se nam 
mulc ne javi vsakih deset minut, ko se pelje s šolskim 
avtobusom na Bled.

Kot petnajstletnik sem neko pozno jesen pristal z 
avtobusom v Idriji. Zvečer, ko je bilo že precej mrzlo. 
Avtobusa za naprej ni bilo, prenočiti sem moral kar tam. 
Brez denarja ali kreditnih kartic. Da bi poklical očeta, če me 
pride iskat, nisem niti pomislil. Vedel sem, kaj bi mi rekel: 
“snadji se, sine”.

Kako je mogel, jaz sem danes mnogo boljši oče. Bolj 
skrben. Sodoben. Če bi se to zgodilo mojemu sinu, bi 
sedel v gatah v avtu, še preden bi on v Idriji odložil telefon.

zdajle vsem nam reži, tisti, ki so pokasirali ves ta denar.
In tako ves svet danes funkcionira ...”

Po letu in pol druženja sem bil primoran skupino 
razpustiti. V svoje veliko razočaranje. Je komu kaj ostalo? 
Vsaj kako seme? Ne vem, lahko samo upam. Čeravno 
so bili na gimnaziji še gnetljivi kot glina, jih je na fakulteti 
sistem že pogoltnil.

Zatorej, dragi moji mlajši starši, naj vam ne bo odveč vsake 
minute, ki jo lahko preživite s svojimi otroci.

Še zdaj jih občasno videvam. So krasni mladi ljudje, 
vsak na svojem področju izredno uspešni. V kakem 
“normalnem” življenju ... “normalnem” času, bi lahko bil 
 tem srečen in zadovoljen.

A tega, kar sem upal - da bi bili borci in znanilci 
sprememb - vsaj jaz nisem zapazil. Ne pri njih, ne 
komurkoli iz njihovih generacij. Namesto da bi mi 
“starčki” opazovali boj mladih za svobodo iz domačega 
naslonjača, smo stali na barikadah večinoma sami.

Le kje smo falili - mi in generacije pred nami? - pa je tema 
kake naslednje objave.
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Jup, danes je bolje. Na čas, ki prihaja, ko bomo lahko 
ostali brez mnogih dosežkov “civilizacije”, smo dobro 
pripravljeni.

Noč sem tako predrgetal v hodniku nekega bloka. Najprej 
v kleti, potem sem se pomikal višje, kjer je bilo malo 
topleje. Če se kje zaškrtali ključi v vratih, sem se hitro 
pomaknil v drugo nadstropje.

Še vedno sem živ. Le Idrija se mi je malo zamerila.

Najina oprema na poti po otačbini: gate in navadne 
telovadke, zlizane superge, ki sva jih uporabljala tudi za 
vse ostale športe, koharček, šotor in spalna vreča. Takrat 
samonapihljivih armaflexov ni bilo. Spala sva na tleh, 
vodo pa natakala ob poti.

Za pripravo na potovanje sva kolesarila na njihov vikend 
na Pagu, 270 km v enem dnevu. Zgodaj zjutraj sva šla na 
pot, zvečer sva se že kopala v zalivu. Za trening, ne da bi 
širno slovenstvo o tem kaj vedelo. Kako tudi naj bi?

Danes je drugače. Zdaj je - mnogo bolje.

Danes bi iz enega samega takega kolesarjenja lahko 
naredil vsaj pet objav in bil petkrat večji frajer.

Tudi oprema je boljša. Kolesa so že dražja od avtomobila, 
rit lepo obložena in zaščitena, kolesarska oblačila barvita 
in usklajena s čelado. Že vsakih 30 km poti okoli Šmarke 
je lahko lepo dokumentiranih in objavljenih na vseh 
socialnih omrežjih - s celotno traso, porabljenim časom, 
višinsko razliko, selfiji, vtisi ob poti ter seveda pijačo in 
jedačo po opravljenem podvigu. Brez tega, da bi vsi vedeli, 
kaj si konzumiral in boš naslednje jutro izločil, seveda ne 
gre. To je za vse važen podatek. Lahko pa seveda narediš 
tudi live streaming, da tistim, ki smo doma, ne uide niti 
kapljica potu z obraza.

Še zapestna ura ti sproti šteje kalorije ter spremlja utrip, da 
ne bi slučajno prišlo do kakega kolapsa. Energetske pijače 
ter razne ploščice pa so nujne zato, da ne bi prišlo do 
upada prepotrebnih karkoli že v streniranem telesu.

Katarza 2 Katarza 2
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Upam, da vas je veter včeraj malo prerukal in ste pozabili 
na možnost, da bodo Sloveniji tele splanirane naravne 
ujme prizanesle.

Šparite dnar da nakupite, kar bo potrebno za preživetje, 
nova jahta bo počakala. Ni tolk grozno velik in tudi ne bo 
tako grozno hudo, če se bomo dobro pripravili. Si pa že 
zdaj zrihtajte frizuro, kasneje ne bo več možno.

Za pomoč pripravljam en manuskript s poglavji: Skupnost, 
Zavetje, Voda, Hrana, Energija, Kuhanje, Prva pomoč, 
Oblačila, Higiena, Komunikacija ...

Ni neka sveta resnica, za pomoč in vzpodbudo pa bo. 
Potrebujem še par dni, potem pa vse skupaj objavim.

Za predigro pa si lahko še enkrat preberete NNNP 1 in 
3, ki sem ju spisal januarja po prvem potresu v Petrinji 
(maloprej spet potres 4,7)

NNNP 1:
https://www.facebook.com/bogdy.kladnik/
posts/2773500999564945
NNNP 3:
https://www.facebook.com/bogdy.kladnik/
posts/2774061352842243

Pogumno naprej do zmage!

Šola se bliža, časa zmanjkuje. 

Tako bi se morale boriti vse ženske. 

Moški, karkoli ta izraz v Sloveniji že pomeni, pa bi morali 
že lani vzeti v roke kije in krampe, da se ženskam sploh ne 
bi bilo treba takole boriti.

Dajmo levinje!

Razen preredkih moških (v resnici me je sram), lahko samo 
ve izborite svobodo za naše otroke ... za naš prihodnji rod.

Šparite dnar Šparite dnar Staršem šoloobveznih otrok

108 109

12.8.2021 18.8.2021



Khmm, tale moj manuskript z nasveti se je malo zavlekel, 
saj preverjanje vseh podatkov in oblikovanje vzame kar 
nekaj časa. Se trudim a hitreje ne gre.

Ga bom pa objavil tukaj in kot PDF na spletni strani 
Guardians, kjer si ga boste lahko sneli in sprintali, da bo 
lažje brati.

Tega pa objavljam vnaprej, je osnova vsemu ostalemu.

Po stari, dobri slovenski navadi, so se med komentarji 
vaših delitev že koj našli hudi mojstri preživetja. Sem tega 
zelo vesel, saj vsega ne vem. Zdaj imate frajerji idealno 
priliko, da nekaj svojega znanja podelite s sonarodnjaki. 
Vas potrebujemo bolj kot kdajkoli.

Matejček, a bi tudi iz vojske in civilne zaščite končno 
prišel kak uporaben nasvet - da ne bomo iskali 50 let stara 
navodila iz bivše domovine? Bi šlo?

Grrr, tale vlada ni vredna pol Sebastiana, ob prvem rukerju 
bi se razbežali kot podgane.

Mogoče pa to ni tako slaba ideja. Malo potresemo 
Slovenijo - in se jih končno znebimo.

Kaj je fajn imeti Gradnja novega sveta 
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Prišel je čas, ko z obliži ne moremo več zakrpati 
potapljajoče se ladje.

Če je to še tako težko sprejeti, je neizbežno - in edino prav.

Na ruševinah starega, bomo zgradili nov svet, vzgojili 
novo generacijo. Povezano z naravo, v medsebojni 
pomoči in ljubezni ... v svetlobi.

Držite se, prijatelji. Ne bo lahko ... težko bo, a skupaj bomo 
zmogli.



Kot obljubljeno, sem svoj umotvor naložil kot PDF na 
spletno stran, da bo vsem dosegljiv:

https://www.guardians-earth.org/kakopreživeti

Lahko si ga prenesete, sprintate, preberete ali pa samo 
pogledate slikice. Prosim, vzemite ga samo kot 
priporočilo in ne kot sveto resnico. Lahko da sem ga 
kje tudi biksnil, podatkov je bilo veliko, časa pa malo. 
Tuintam sem vnesel malo humorja, glih toliko, da ne boste 
preveč prestrašeni.

Naj vam bo v pomoč pri planiranju in pripravi, 
predvsem pa naj zbrca vašo ZKP - zdravo kmečko 
pamet, ki tiči skrita nekje globoko v vas.

Tovrstnega znanja pa je še veliko. Irena Rotar je priporočila 
knjigo Priročnik za preživetje Ara Založbe, Veronika 
Martinjaš pa posredovala link: https://www.youtube.com/
watch?v=yE9vVxaRDxg. Nisem še poslušal vsega, a so 
koristni napotki.

Vabljeni, da kakšen nasvet dodate ali pa delite moj 
dokument (link), če se vam zdi uporaben.

Zakaj vse te nasvete sploh pišem? Ne želim vas strašiti, 
a naša zemlja se trese, kriči in bruha. Potresi, poplave, 
tornadi, požari, izbruhi vulkanov ... nidani.

Včeraj in danes hude poplave v Franciji, Španiji, 
Dagestanu, Sudanu, Nigeriji, Venezueli ter na Kitajskem 
(provinca Guizhou). Potresi vsepovsod. Spremljam par 
profi strani, a kljub temu ne verjamem vsemu kar na prvo 
žogo. To, da tičimo vsi skupaj v sicer odlično zrežiranem, v 
zadnjem času pa slabo izvedenem filmu, je vse bolj očitno. 
Odličen primer za to je že Afganistan. Zato skušam čimveč 
podatkov preveriti pri ljudeh, ki jih osebno poznam.

Poplave v Henanu na Kitajskem so mi potrdili prijatelji, 
jamarski reševalci. Hude poplave v Nemčiji so mi potrdili 
tako prijatelji kakor Tjašini stiki v Nemčiji. Ob požarih v 
Grčiji mi je zaradi dima v telefon kašljala Daria v Atenah, 
požar v Braziliji so objavili moji prijatelji, brazilski jamarji.

Tako da, ja, večina tega se res dogaja.

In zakaj se vse to dogaja? Težko je reči, a dokaj siguren 
sem, da to nima kaj dosti opraviti s tako imenovanimi 
“klimatskimi spremembami”, enim večjih nategov tega 
in zadnjega tisočletja.

Če še kdo od vas v to verjame, naj mi prosim predstavi 
Sneguljčico in sedem palčkov. Pravzaprav samo 
Sneguljčico, palčke lahko zadrži.

V tem času sem preveč potoval, preveč doživel, primerjal 
preveč podatkov in se predvsem naposlušal raznih Al 
Gorov, Kajfeževe in tistega/tiste ... tisto gravža Grete, ki 
je na ulice spravila na milijone mladih. Eden od njihovih 
testov, kako manipulirati z masami - in kako prodati 
čimveč električnih vozil, preden bo zmanjkalo elektrike.

Po moji laični oceni (danes v nič več ne moreš biti siguren), 
tičijo vzroki za vse katastrofe pri vsaj treh “akterjih”.

Tretjina tega je lahko delo ta svetlih, ki predvsem pucajo 
tunele. Z morsko vodo pod velikim pritiskom (če ni tudi 
to neka varka). To bi razložilo nenavadna umikanja morja, 
krvavo rdečo vodo ter predvsem zelo neznačilne poplave 
v velikih mestih, ko je voda zalivala ulice - butala pa je ven 
iz kanalov - in ne obratno.

Da ne omenjam, da je pristop poplavljenemu predelu 
v Nemčiji preprečevala vojska (tudi preverjeno), da so 
spodaj sigurno kompleksi tunelov, in da niso zraven 
spustili niti gasilcev ter reševalcev. Ter da sta dva od 
glavnih nemških medijev (preden so jih skinili, jaz sem

jih še ujel) poročala o pričevanjih prizadetih v poplavah o 
nekih 600 trupelc otrok, ki jih je narasla voda nosila skozi 
njihove hiše.

Druga tretjina je recimo delo chabale (ta temnih), ki 
skuša narediti še čimveč škode in uničiti poljedelstvo in 
zmožnost našega prehranjevanja - ali pa s temi dejanji 
zakriti (smoke and mirrors) kaj drugega?

Tretja tretjina pa recimo, da je delo narave. Bodisi zaradi 
močnih izbruhov na soncu, obračanja polov …

Četrte tretjine pa še nisem povsem pogruntal. V to 
skupino sodi Nibiru, galaktiki ter bogsigavedi kaj vse še.

Čemurkoli od tega vi ali jaz verjamete, niti ni pomembno. 
Važno je, da se to dogaja vse okoli nas - in da je bilo 
Sloveniji zaenkrat še prizanešeno.

Pa bo potrebna vsaj ena velika poplava, da bo spucala vso 
nesnago. Količina pizdarij in nepredstavljivih zločinov, 
ki so se dogajali tudi na naših tleh ali v tunelih pod 
njimi (spomnite se samo na najdbo par sto trupelc - 
mislim da pod Frančiškanskim samostanom v Ljubljani, 
podatki in članki, ki jih zdaj ne morete več najti kar tako), 
bo presenetila vse nas.

Če še tako verjamemo, da nas čaka zlata doba, ljubezen 
in svetloba, je pot do tam lahko še zelo burna. Pri vseh 
vibracijah in čiščenju vseh, v stoletjih nakopičenih 
negativnih energij, je možno prav vse.

Ne morem si izbiti iz glave, da je mogoče ne bodo 
doživeli prav vsi ta prebujeni, temveč ta PPPP = 
prebujeni, pripravljeni, premišljeni in pogumni. 

S tem vas skušam, dragi prijatelji, zelo vzpodbuditi, da 
se tudi na možnost potresov ali drugih naravnih nesreč, 
pripravite.

Ponovno poudarjam, da pišem samo o malih možnostih 
potresa in drugih naravnih nesreč. Ne želim povzročati 
nepotrebne panike, temveč samo vzpodbuditi potrebno 
pripravo - za vsak primer. Tudi nisem kak strokovnjak za 
potrese. Pišem iz ZKP - zdrave kmečke pameti in nekaj 
izkušenj.

Več pozornosti sem v zapisih posvetil potresom predvsem 
zato, ker je dobro, da se spravite v pravi mindset. Da ste 
pripravljeni na vse. Ko si enkrat pripravljen na potrese, si 
namreč pripravljen tudi na vse ostale naravne nesreče.

Če bo to komu pomagalo, toliko bolje. Če pa bo koga 
celo rešilo, bom neizmerno vesel.

Kako preživeti naravne katastrofe Kako preživeti naravne katastrofe 
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Mi smo bili tam. Kje pa ste bili vi, njeni stanovski kolegi?

Kje ste bili, ko se politično nastavljeni gnus, nevreden da 
sploh zapišem njeno ime, spravlja na dr. Nado Hiti in 
Iniciativo slovenskih zdravnikov - edinih zdravnikov in 
zobozdravnikov, ki so v čast temu nekoč plemenitemu 
poklicu?

So bili kje agrumi in banane v akciji?

Ker že cel dan panično širite povsem napačne informacije 
o načinu uporabe banan, se vas čutim dolžan poučiti: 

Banane je pred konzumacijo bolje olupiti. To vedo že 
majmuni.

Tako, zdaj veste tudi vi.

Si pa ne drznem niti pomisliti, kaj počne Milan z lubenico - 
ali Bojana z ananasom.

Foto: Malawi 2016

V podporo našim srčnim zdravnikom
30.08.2021

Pravilna konzumacija banan
27.08.2021
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Ko po mesecih osame, pisanja, hoje med zamaskiranimi 
robotki ter neskončnega skrolanja po telefonu ugotoviš, 
da nisi sam, saj se brez predhodnih dogovarjanj dobimo 
skupaj srčni ljudje - in en srčni kuža: Luj, Danijela, Silvo, 
Vito, Lidija, Ras in jaz. Pa čeprav v ropotarnici.

Vseeno nas ni tako malo, samo razkropljeni smo - 
in premalo se družimo.

Nič več, yebite se, tega nam nihče ne bo vzel.

Organizirali bomo celo koncert v naravi pri Luju in Danijeli 
- za srčne ljudi, zadnje branike naše rase.

Hvala vam, prijatelji.

Ko ugotoviš, da v Zombilandu nisi sam Tisočeletno čakanje
1.09.2021

Corona je vse močnejša, 
svetloba bo preglasila temo.

Vse je bilo že zapisano, 
vse izrečeno.

Brez strahu. 
Čiste duše bodo ostale.
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Dragi prijatelji,

čeprav se mi po glavi mota še precej besedil, ki bi jih rad 
podelil z vami, je tole za kar nekaj časa moja zadnja objava 
(objava o kakem koncertu pri Luju in Danijeli ali srečanju v 
živo v to ne sodi).

Ne zadnja ... za kar nekaj časa zadnja. Vem, zarečeni kruh 
in to. A če bo lakota, bo prišel še kako prav.

Še vedno pa vas bom opazoval izza ogla, da ne boste 
špičili kakih lumparij. Le svojo energijo, za besedila jo gre 
kar nekaj, bom nekaj časa usmerjal drugam.

Čeprav še vedno skrolam po telefonu, mi je vedno 
težje gledati objave o težavah s PCTji v lokalih, raznih 
jedi na krožnikih, kdo je bil dalj časa blokiran ali kako 
so bili nekateri videti v kopalkah prejšnja leta. Tudi 
ega in neskončnih razprtij med glavnimi akterji imam 
že vrh glave. Kdaj popreje me to ne bi motilo, a zdaj 
nas čakajo mnogo težje preizkušnje.

Maloprej sem govoril z neko sosedo, ki se ji je zareklo, da 
je njena hčerka (13 let) že dvakrat ožigosana ... mark of the 
beast.

Brez besede sem se obrnil in odšel, saj je vsaka nadaljnja 
beseda zaman. Podobne zgodbe slišim, če pokličem svoje 
nekdanje dobre prijatelje.

Na zanimiv vidik me je danes opozoril prijatelj Mladen. 
Opazuj cepljene, mi je dejal. Veliko tistih, ki niso te sreče, 
da bi jih takoj položil infarkt, se počutijo odlično. Niti ne 
kihajo, smrkajo, še rigajo ne. Imajo imunski sistem že 
odklopljen?

Kar se te pizdarije tiče, smo dosegli dno, ali pa smo mu že 
precej blizu.

Osemnajst mesecev smo se trudili po najboljših 
močeh, da bi ljudem odprli oči. Smo bili kaj uspešni?

Verjetno malo. Četudi je to par tisoč ali celo deset tisoč, 
je to v procentih še vedno malo. A čas bo pokazal, da je 
tako moralo biti, pa čeprav nam je zdaj to še tako težko 
doumljivo. Če se še tako trudimo, zdaj ne bomo rešili več 
dosti ljudi. Rešiti moramo sebe, da bomo kasneje lahko 
pomagali drugim.

Božji plan je božji plan, pa četudi si od boga dan.

In zakaj se umikam? Če se spomnite objave ‘Kako preživeti 
naravne katastrofe’ (26.8.), me ta tematika bega že od 
lanskega potresa v Petrinji. No, zdaj me še toliko bolj. 
Čeprav sem na to dobro pripravljen in tozadevno miren.

A moja intuicija - ki se sicer lahko kdaj tudi zmoti, 
kakor jo kdaj prime - mi pravi, da je ta čas zelo, zelo 
blizu. Čas velikih, za nekatere tudi usodnih, a tako 
nujnih sprememb. Težkih sprememb, a na bolje.

Poleg intuicije mi to nakazuje tudi dejstvo, da kljub hudim 
in dokumentiranim izbruhom sonca in hudim potresom 
(zadnja dva, včeraj, več kot 7 - Kanada in Mehika), se te 
podatke besno briše ali prekriva s črnimi kvadrati. No 
data, no data, no data ... Moraš jih prav loviti, kot so včasih 
nekateri lovili pokemone.

Še razni nerežimski profesionalci (astronomi, geologi ...) 
pizdijo in preklinjajo: koji vam je qurac, zakaj brišete? 
Zakaj ne poveste, kaj se pripravlja?

Kaj nam skušajo skriti?

Ker sta zadnji dve leti tako nori, da na njih pred letom 2020 
ne bi pomislili niti v najbolj norih sanjah, je zdaj možno 
prav vse.

Jaz raje verjamem v - VSE. Galaktike, vnebovzetje, 
obračanje polov, ravno zemljo, umetno luno, 5D, Qja, Miki 
miško ... v vse. Iz ljube, božje previdnosti. Tako bo šok 
zame manjši, ko bo prišla prava resnica - enkrat kmalu bo 
- na plan.

Celo to noro možnost dopuščam, da je celotna zgodba 
morilskega virusa sprožena zato, da ne vidimo prave 
resnice - in da so ti, ki podležejo lažem in sprejmejo 
pecivo, itak prešibki, da bi jo preživeli.

Vem, nora misel, a tudi časi so nori.

Čuvajte moči, prijatelji. Rabili jih bomo za preživetje in za 
pomoč tisočem otrokom, ki bodo ostali brez staršev.

Ko se bomo po koncu tega poglavja spustili iz hribov 
in zlezli iz host, se bomo objeli, prešteli - in začeli 
znova.

Graditi nov svet.

Več generacij naših prednikov ni imelo take priložnosti.

V veliko veselje in čast mi je bilo, da sem se lahko boril 
z vami.
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Ok, res sem pred dnevi napisal, da je to za nekaj časa moja 
zadnja objava, a to ni objava, to je opozorilo.

Da podelim z vami dva primera svojih prijateljev.

1. primer:  Včeraj dobim msg na FB: “Oj, naju je napadlo 
karkoli že pač to je, mož v bolnici, banda ga je odpeljala 
v Kovid bolnico izven Ljubljane (da ne izdam lokacije), 
moram najti rešitev, da ga dobim ven.”

Zgodba: teden dni nazaj (vsi zdravi, zdrava glava, zdrava 
hrana, vsa preventiva, brez kakršnegakoli PCT) hčerka, 
mama in oče zbolijo za “pljučnico”. Oče pade ponoči 
dvakrat vkup, rešilec ga odpelje na urgenco, od tam brez 
privoljenj, brez buinme direkt v Kovid bolnico. Rabijo 
številke.

Rešil ga bo undercover hidroksiklorokin in bionergetik iz 
otačbine - in NE uradna “medicina”.

2. primer: kakih 14 dni nazaj pokličem prijatelja. Že 
teden dni je hudo bolan (isto popreje zdrav, brez PCT, kot 
zgoraj), komaj preživel “pljučnico”. Govori s težavo. Vmes 
frka, pripravljam se na razsutje nam znanega sveta, danes 
ga, po 10 dnevih, pokličem ponovno.

Zadnjih 11 dni je na intenzivnem oddelku, na kisiku, 
k sreči ne na respiratorju. Čisto privat si dobi ivermektin, 
ki mu stanje ekspresno izboljša. Kmalu bo zunaj. 
A njegovo pričevanje pošilja srh po hrbtenici (columna 
vertebralis, nekaj še znam).

Na oddelku sreča prijatelja, tri tedne nazaj sta bila skupaj 
na nekem koncertu. Oba zbolela. Imel je čuden občutek, 
da so jih z nečim špricali (halo, novi prezračevalni sistemi v 
šolah?).

Gužva na popreje praznih oddelkih je vedno večja. 
Na oddelku z 29 posteljami jih je že 37, ta teden jih 

PRIČAKUJEJO sto petdeset (150!). Sliši govoriti starejšega 
zdravnika, da pojma nima, kaj se dogaja.

Rešilce itak stalno poslušaš v Ljubljani. Aha, strdki. Aha, 
kap. Aha, miokarditis. Aha ... 

Kmalu bodo - po 18 mesecih, bolnice čisto zares začele 
pokati po šivih. Pa koji qurac je to šival?

Nebo je, kakršno je. Vse je naravno, fotki sta od današnjega 
večera.

V četrtek se nad Ljubljano (lahko da tudi drugje) kako uro 
razlega nenavadno, grozljivo hrumenje, ki ga je posnel 
Pan. Ko na slušalkah poslušam posnetek, me stiska, kar se 
skoraj nikoli ne zgodi. Kaj takega še nisem slišal. 

Če že kaj, to nista bila tista vojaška reaktivca, ki sta ob 
istem času (!) letela čez Ljubljano in Kurešček. Te sem slišal 
in videl. To niso bila letala, ki bi krožila nad Ljubljano, da bi 
pilot v miru pofotkal Tromostovje ... to NISO bila letala.

Ta zvok je bil bodisi zvok kake nam prikrite tehnologije, 
ali pa 10 km velike vesoljske ladje. Pa me baš boli, kaj kdo 
poreče. Ta zvok ni bil iz nam znanega sveta.

Slišati bi ga morala vsa Ljubljana in bližnja okolica, pa 
razen Jasne o tem ni nihče poročal??

K sreči, sicer bi res mislil, da se mi meša, isto potrdita dve 
sosedi.

To je ta dvojnost našega sveta, ki jo opažam že dalj 
časa. Nekdo recimo lani vidi in POSNAME (sem videl 
posnetke) nerazložljivo dolgo vlakovno kompozicijo samih 
vojaških vozil, spet drugi pa čaka pred istimi rampami in 
veselo skrola po telefonu in ne vidi ničesar, četudi vmes 
gleda vlak. Lani je recimo vojska zagradila vse okoli UKCja, 
o čemer je vznemirjeno poročalo par zanesljivih prijateljev 
- a par njih je bilo na isti lokaciji, pa niso videli ničesar. 

In takih primerov je veliko. Zdaj pa razumi, če moreš.

Nerazložljivo je tudi to, da naš kuža Ras ni niti trznil. 
Zanimala ga je samo muha, ki je brenčala okoli njega. Tudi 
sosednji kužki so bili neodzivni.

Kako lahko tak zvok NE vznemiri živali?

Mogoče je celo bolje, da ne spremljate potresov, poplav in 
sončnih izbruhov. Saj jih pravzaprav ne morete, podatki se 
sproti brišejo. Spremljaš sonce ... strahovit izbruh ... PUF ... 
podatki se izbrišejo, grafi so vmes ravni. Osem ur, dvanajst 
ur ... podatkov ni, sonce pa na tistem mestu prekriva črn 
kvadrat. Niti potrudijo se ne. Kot bi bili mi kreteni. Ali pa 
oni.

Samo v zadnjih 48 urah je bilo menda (vse je menda) na La 
Palmi, najbolj severozahodnem otoku Kanarskih otokov, 
okoli ognjenika ki je zadnjič izbruhnil leta 1971, več kot 
100 potresov (to je bilo včeraj, danes že več kot 300). Pa ne 
sprašujte o tem lapalmačane. Ti ne vedo ničesar.

Jup, pestro bo prijatelji, pestro. Na trenutke bi se najraje 
skril v kako jamo, ki so mi sicer domače, ter meditiral in žrl 
konzerve kako leto. A me misel na to, da bodo preživeli 
taki nagnusni stvori, ki nam trenutno krojijo življenja, ne 
pa mi, srčni ljudje, ne da miru.

Čuvajte se. Bolje preventiva (ivermektin, zeolit, cink, D 
vitamin, glutation, hidroksiklorokin, pozitiva, ljubezen, 
narava, objemi ...) kot njihova kurativa.

Če ne preživite vi, dragi prijatelji, tudi meni na tem svetu 
ne bo obstanka.

Kljub vsemu napisanemu pa me preveva močan 
občutek, da bo še vse dobro. Ne samo dobro, mnogo 
boljše. Samo zdržati moramo še te zadnje temne dni.

En velik objem vsem, se vidimo na trgu.

Vse je naravno Vse je naravno
13.09.2021
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Ko je po osemnajstih mesecih še celo Slovencem 
počasi dovolj.

Toliko ljudi, toliko mladih ... celo toliko moških - in 
predvsem, toliko novih nezamaskiranih obrazov. Stari 
borci se namreč že vsi poznamo. Malo smo že naveličani, 
a se še vedno radi srečamo. Tokrat se je protestov udeležilo 
3/4 familije Kladnik. In tako sva s Panom kako uro uživala 
v ženski družbi. Tjaša, Tanja, Lidija, Tina, Damijana, Tinkara, 
Katarina, Helena, Romana, Artea ... same slovenske levinje.

Govorov se sicer ni slišalo, ozvočenje je bilo za tako 
množico prešvoh. In čeprav niso govorili vsi tisti, ki bi imeli 
v Sloveniji res kaj povedati, sem prepričan, da so bili to 
daleč najboljši govori v zgodovini Republike Slovenije. 

Zatem se je dogajalo vse mogoče. Gibanje, ki ga je že 
navsezgodaj začel borec in prjatu Sandi iz Brežic, ter 
planirano nesmiselni ukrepi, globalni vladi podrejene 
vlade RS. Z namenom, ki se bo kmalu razkril, in ki bo 
večino presenetil.

Kakorkoli že, očitno je, da je po 18 mesecih tudi 
Slovencem počasi dovolj. Francozom in ostalim narodom 
po skoraj dvoletnih pravih protestih že počasi zmanjkuje 
moči, mi pa smo jih pametno hranili za zaključni finiš.

Slovencev že ne bo nihče jebal. Trideset let, ok, 
ni problema, ampak potem pa niti dneva več.

Policisti so bili, navkljub številnim provokacijam, mirni do 
zadnjega. Oziroma do 15. septembra zvečer. Iz zanesljivih 
virov vemo, da se tudi na njih vršijo hudi pritiski. A kljub 
številnim vzklikom: čelade dol, čelade dol ... tega tokrat še 
niso storili. Kmalu bodo morali.

Pred Maxijem naletim še na srčna prijatelja Wernerja in 
Andrejo. In, in, in ... glih ko sem bil tik pred tem, 

da spoznam in mogoče še celo objamem Saško Lendero 
iz njune družbe, so barabe spustile solzivec. Banda, a bi 
lohka kako minuto še počakal?

In smo se vsi razbežali, jokali in si meli oči, kot smo 
videvali v raznih filmih in evropskih protestih. Ne da bi 
bilo zares treba, a da ne zaostajamo za njimi.

Zdaj je pa res dost. To je vojna, zalega zločinska. Kaj maske, 
prisilno cepljenje in bencin v kantah, Saške mi ne bo nihče 
vzel. Dost je!

Ko je dovolj
15.09.2021



Dragi moji, Hvala iz vsega srca za vse lepe želje. Še 
zdaj imam slabo vest, ker se lani na njih nisem zmogel 
odzvati, saj sem bil do vrh glave in čez vpet v organizacijo 
Vseslovenskega shoda za svobodo, resnico in pravico.

Zatorej mi dovolite, da to popravim sedaj: “Hvala iz vsega 
srca za vse lepe želje” (to je zdaj za lani).

Ob tem pa bi rad razčistil še veliko pomoto glede letnice 
mojega tuzemnega rojstva.

A se še kdo spomni, kako so vodili evidenco rojstev leta 
1960? Se mi je zdelo, da ne. Takrat kompjuterjev, ki bi 
vestno beležili vse, kar se dogaja, še ni bilo. Podatke 
se je zapisovalo od oka, z gosjim peresom in na papir, 
v katerega se je sicer zavijal kruh v trgovinah.

Napake so bile zato pogoste. Bodisi se je zlomilo pero 
- ali pa je zmanjkalo črnila. Pri meni je zmanjkalo črnila. 
Namesto pravilne letnice 1980, je cerkveni pisar uspel 
napisati le 1960. Skušal sem ga na to opozoriti, a mojega 
čebljanja ni razumel. Dokaz pomote še danes hranim 
doma, zapisan črno na belem.

Napaka, ki me je odsihmal zaznamovala. Zaradi deškega 
videza na volitve nisem smel in tako nisem mogel voliti 
niti ene same levodesne slovenske vlade. V JLA mi niso 
zaupali puške, to me še danes boli. Prvi puh mi je pognal 
šele na Grenlandiji leta 2006, pa še to le zaradi mrazu in 
zaščite, na avionu je odpadel.

Na študiju medicine so se moji kolegi (Tomaž Gantar in 
še nekateri izmed Nacionalnih izdajalcev javnega zdravja) 
piflali s podatki, ki danes rešujejo življenja in polnijo 
bančne račune, jaz pa sem se raje igral s punčkami. Z eno 
od njih sem se tudi zaročil. Kasneje je postala psihiatrinja. 
Je že rabila tak študij, če se je spečala s tako nezrelim 
fantom.

Bolj sladki problemi so to, da me ženske še vedno hočejo 
dojiti, a tukaj nimam srca, da bi te primarne ženske želje 
ne upošteval. In pa ja, še vedno me vzgajata sinova.

Za konec pa še nasvet, ki je v nasprotju s prejšnjim 
pisanjem, smrtno resen:

NE OBREMENJUJTE SE VEČ S KORONO, UPRITE OČI V 
CORONO.

Nihče več ne more ustaviti tega, kar prihaja. In prav je 
tako.

Srčna hvala
19.09.2021

124 125

Kovid odnesel bo vihar, korona nam bo grela lica,
zemlja se bo tresla, voda bo zalila prah,
a ko se razkadijo megla, tema, strah,
sonce na novo zemljo bo sijalo.

Potrebno je - in zmogli bomo. 

Bogdi vas ima vse rad. 

Rojstni dan nove zemlje
18.09.2021



Medtem, ko so se dobro zastraženi evropski kriminalci 
v limuzinah preganjali po gorenjski avtocesti, se je v 
prestolnici odvijala modna predstava koristne uporabe 
davkoplačevalskega denarja.

Naše ninje turtles z brezdušnimi pogledi in v bleščeči, 
čeravno precej dolgočasni opremi, kupljeni nekoč za 
Kosovo, so se neopazno infiltrirali med slovensko ljudstvo, 
braneč ga pred že kako tujo invazijo. 

Hvala vam, bratje.

Čeprav kmalu ne bo ostal niti S od obstoječega 
sistema - za to bo poskrbelo sonce - je vedno lepo 
objeti prijatelje, stare soborce, s katerimi vztrajamo in se 
srečujemo že od lanskega aprila.

Ob vrhu evropskega dna Ob vrhu evropskega dna
5.10.2021
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Mnogo ur sva s prijateljem Silvom, piscem spodnje objave, 
že presedela in modrovala, kaj nam je storiti. On sam je 
presedel, sestavljal koncepte in združeval še precej več.

Jaz sem pred kratkim odnehal. Ne obupal, odnehal. 
Po letu in pol, ko nisem počel drugega kot hodil (2x 
tudi poškodovan in na berglah) na prav vse proteste in 
shode, ustanavljal skupine, pisal, fotkal, snemal in se 
na vseh frontah boril s policaji, modrimi kuvertami in 
malimi fašistki v raznih uniformah.

Ego, nevoščljivost, pritlehnost, zaplankanost,
preračunljivost, prodanost v Sloveniji pa me vedno znova 
potrejo.

S precej drugimi narodi sem dlje časa sodeloval, pri njih 
bival in z njimi delal različne projekte. In bil vsakič manj 
navdušen nad Slovenijo, ki sem jo sicer dolga leta opeval 
v številnih (prek 70) knjigah in predstavitvah po svetu.

Razen bleščečih izjem, med katerimi je mnogo vas, ki to 
berete, imam o nas, kot nekoč pokončnemu narodu, slabo 
mnenje. Žal.

Pod krinko najlepše narave na svetu (nič lepše od 
kjerkoli drugje), nedvoumnih uspehov športnikov 
(kjer pa je prav tako ogromno ega) in brezmejne 
dobrote (zbiranje zamaškov, Kris, SMS5 ... kupovanje 
odpustkov), prikrivamo to, da se v bistvu hvalimo s 
svojo majhnostjo ... in da nimamo toliko jajc, da bi 
preprečili odtekanje desetin naših milijard na sončne 
otoke ... in da bi to zločinsko zalego že davno vrgli s 
trona.

Silvu je nekaj vere še ostalo. Ne uničite mu jo.

Kopiram tekst današnje objave Silvo Koželj:

Včeraj se je dokončno poslovila Katja. Nikoli več je ne bomo 
videli.
Včeraj je vlada s svojimi oprodami vred snela ne samo maske 
ampak tudi rokavico.
Vse je jasno. Tiste stare normale ni več. Nikoli več je ne bo. 
Nova pa bo. Kakšna, je odvisno od nas.
Od nas? Od Ljudstva? Kdo je to Ljudstvo? Kdo jih vodi “vodi”? 
Kaže, da žejne čez vodo.
Kdo so skupine in ljudje, ki tvorijo “opozicijo”? 
Zakaj delujejo medlo? Se pojavijo in izginejo.
Zakaj se ne morejo dogovoriti v zvezi s temeljnim 
vprašanjem: Kako si priboriti svobodno življenje? 
Zakaj delujejo nepovezovalno? 
Čeprav vsi ves čas vpijejo prav to.
Zakaj delujejo neorganizirano?
Zakaj delujejo nepovezano?
Zakaj delujejo brez programa? Resnega programa. 
Prepisovat floskule zna vsak.
Dejstvo: Po letu in pol “združevanja” se ni uspelo povezati 
ključnim akterjem opozicije. In še tisto nekaj malega 
povezanih, pripravlja solo in parcialne akcije. Zanimivo.  
In potem se dan potem sprašujejo kako naprej? Neverjetno. 
En čisto majčken nasvet. Ko pozoveš na ulico 50.000 + ljudi 
se o tem KAJ, KAKO, KDO, KDAJ IN ZAKAJ, sprašuješ že prej. 
Ne pa potem, ko jih goloroke vržeš v kremplje oboroženih 
zamaskirancev.
Mogoče je pa čas, da se vprašamo ali sploh imamo opozicijo? 
Mogoče pa smo dejansko prepuščeni sami sebi. Ljudstvo 
ljudstvu.
Ne potrebuješ doktorata za to, da dojameš, da je potrebno 
v tej situacij, ne nekaj narediti, ampak narediti vse kar zmoreš 
in kar je pač treba, da imaš vsaj minimalne možnosti za 
dosego cilja. Igra je resna. Smrtno resna. Bomo videli kako jo 
bo odnesel mladenič, ki je bil včeraj brutalno pretepen. Bo to 
druga smrtna žrtev? Upam, da ne.

Cilj je svobodno življenje a ne? A je res tako težko? Se uskladiti 
okoli enega, temeljnega cilja? Oziroma komu je delitev 
znotraj opozicije v resnici v korist?
Kako živeti in preživeti to situacijo? Kot družba. In kako 
naprej? To so vprašanja, ki terjajo odgovore. Jaz jih imam 
nekaj. 
Včeraj se je dokončno poslovila Katja. Ampak njen duh bo 
ostal. Jaz pa nadaljujem z iskanjem odgovorov in zrelih ljudi, 
ki zmorejo preseči delitve. In iskanjem tistih, ki se niso prodali. 
Tudi za Katjo.

Glas vpijočega v puščavi Glas vpijočega v puščavi
6.10.2021
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Več solzivca kot spustijo tolovaji med nas, bolj se mi 
orosi oko ... ob spominu na brezskrbne stare čase. Na 
devetdeseta leta 20.stoletja. Na prve podvige, prve solo 
plezalne vzpone ter spuste v kanjone in jame. 

Na svobodo.

Na čas, ko smo se po slapovih spuščal v jamarskem 
kombinezonu in z napihljivim čolnom, saj še nisem imel 
neoprena. Zdaj imam tri, a jih zadnje dve leti še nisem 
oblekel, ves prosti čas sem prebil na Trgu republike.

Na čas, ko sem fotografiral še na dia filme in nestrpno 
čakal, kdaj bo poštar prinesel razvit film iz Avstrije. Da bi 
videl, kateri od 36 posnetkov, en tak film sem imel za kake 
3 mesece, so mi uspeli. Zdaj jih na eno spominsko kartico 
lahko naklofam par tisoč, a kaj, ko fotografiram samo še 
vas brezdelne tečnobe s transparenti.

Na čas, ko sem 300 m globoko v jami fotografiral v 
spodnjem perilu in štumfih, da ne bi poškodoval redkih 
kristalov. Zadnji dve leti še nisem kupil novih štumfov, saj 
so se mi trgovine zagabile. Strganih štumfov se v čevljih 
itak ne vidi. Po natančni analizi pa sem tudi ugotovil, da 
v starih in ponošenih oblačilih nisem prav nič manj lep. 
No, kaj bolj tudi ne, a se s tem ne obremenjujem več.

Na čas, ko sem se pri plezanju prvega lednega slapa še 
krčevito oprijemal cepinov. Zdaj se krčevito oprijemam 
upanja, da bo spet vse dobro.

Na čas, ko smo se spuščali v neznane temne globočine. 
No, vsaj tukaj se ni kaj dosti spremenilo. Tudi naša 
bodočnost je trenutno videti neznana - in temna. 
Zaenkrat.

Na čas, ko sem med dogodivščinami jedel z užitkom. 
Zdaj komaj še kaj spravim vase. Hrane niti kaj dosti ne 
potrebujem, mislim, da je precenjena. 

No, kmalu bo tako precenjena, da je ne bomo mogli niti 
kupiti. Še leto dni takega posta, pa bom spet imel postavo, 
kakršno sem imel takrat, hahah.

Na čas, ko sem treniral kot nor in delal zgibe na eni roki. 
No zdaj v eni roki komaj držim telefon. Lahko pa ga držim 
ure in ure, iščoč dobrih novic.

Na čas, ko smo delali prve jamske akte na svetu. Zdaj 
imamo razgaljeno dušo.

Na čas, ko smo se pogumno spopadali z brzicami. Zdaj 
nas premetava samo od sebe, da se komaj obdržimo na 
nogah.

Na čas, ko smo taborili po vsem Balkanu. Na najbolj divjih 
mestih, ki pa so bila bolj varna, kot je danes naše glavno 
mesto. Predvsem zaradi palicajev.

Večkrat sem bil na takih dogodivščinah sam. No zdaj imam 
ob sebi Pana, nekje bolj ob strani še Žana, moja sinova, za 
katera se je vredno boriti. Pa Lidijo in Rasa. In vas prijatelje. 

Sem naštel dovolj razlogov, da si priborimo svobodo 
nazaj? Mislim da. Če ne za nas, pa vsaj za naše otroke.

Nostalgija Nostalgija
7.10.2021
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Čeprav je v veliko mojih objavah zrnce humorja, so 
vmes stavki, ki so smrtno resni. Namenjeni odpiranju 
oči in drezanju v ZKP, zdravo kmečko pamet. Tistim, 
ki ste tega še sposobni. Za ostale je žal prepozno.

Že nekaj časa sem pripravljen na vse možne scenarije, 
a sem vseeno vznemirjen ob misli na to, koliko Slovencev 
(nekje preživetveni procent kovida) niti pomisli ne, da se 
za vso to šarado mogoče skriva še kaj drugega.

Treba je tem svetovnim kriminalcem priznati - lepo so nas 
zaposlili. Sicer s četo psihologov, psihiatrov, režiserjev, 
medijev ... in tekom mnogih let, a plan je izvrsten. Lahko 
ga copy paste (po direktivi in vreči dnarja) preneseš 
v katerikoli državo, upoštevajoč lokalne posebnosti. 
Psihologija množic je zadeta v nulo. 

In kako to izgleda na domači sceni?

Morebiti tega niti sami ne vedo, a tako ta mauga jajota 
kakor velikega Zokija - in vse vmes - so izrabili za to, da se 
že dve leti kregamo bodisi na trgu ali v trgovinah. S fašistki 
vseh vrst. Lahko bi že lani vsi skupaj preprosto rekli ne, 
ampak ne. Raje se igramo ravbarje in žandarje, medtem 
ko si politiki (jup, tudi pri nas, zanesljivi ustni vir) kopičijo 
zlato, hrano in poglabljajo bunkerje.

Kaj vlade vedo in nam ne povedo?

Že pred dvemi leti se je pisalo, da je vlada v Ameriki 
naročila za 1 milijardo dnarja razgradljivih krst (takih 
za trupla), 14M body bags (vreč za trupla) in, kar je 
presenetljivo, 140M suhih obrokov (teh pa ne za trupla). To 
so/smo takrat teoretiki zarote povezovali z izgradnjo FEMA 
camps - taborišča za take, kot smo mi, ki ne jemo peciva.

Seveda je tudi to možno, a čemu potem suhi obroki? 
Ta procedura bolj pritiče pripravam na naravne nesreče.

Prav tako je pred kratkim pricurljala informacija, da je po 
prvih izbruhih vulkana na La Palmi body bags naročala 
vlada v Angliji in na Škotskem. 

Scenarij za mega tsunami, ki bo razburkal cel Atlantik, je 
narejen že par let. Lahko si ga ogledate na YT.

Vse te informacije je seveda težko preveriti. Lahko da so 
resnične, lahko da je to spet kaka dimna zavesa. A kjer je 
dim, je tudi ogenj, pravijo.

A to, zaradi česar sem postal pozoren in previden, 
je dejstvo, da vladne agencije po vsem svetu 
znanstvene podatke o dejavnosti (milo rečeno) sonca 
in posledično naravne nesreče na zemlji brišejo, 
zakrivajo, degradirajo (znižujejo amplitudo potresov 
in moč sončnih izbruhov). Halo? Čemu?

Ste o vseh naravnih nesrečah zadnjih nekaj mesecev kaj 
zasledili v medijih? Nekaj malega o uničujoči poplavi v 
Nemčiji (kar bi itak zvedeli od zdomcev) in nekaj malega 
o La Palmi (tudi na Kanarcih je nekaj Slovencev). Drugega 
pa nič. NIČ.

O vseh potresih, poplavah, tornadih, izbruhih 
vulkanov ... ne bom več pisal. Kdor hoče, lahko to 
spremlja sam - in kdor zmore, se lahko tega zaveda. 
Kdor pa je ob tem še pameten (previdnost je mati 
modrosti), se bo na to tudi pripravil.

Enkrat sem že objavil ta link, a ga objavljam ponovno, 
mogoče bo le še komu pomagalo:

https://www.guardians-earth.org/kakopreživeti

Če ne verjamete meni (povsem upravičeno, lahko 
se motim), pa lahko preberete tudi kake tuje linke. 
Informacije, kako preživeti naravne katastrofe, so zdaj 
začeli objavljati tudi stručkoti, ki že leta spremljajo potrese.

Da ne omenjam presenetljive slučajnosti - skupne vaje 
vojske, gasilcev in civilne zaščite pravkar v Sloveniji. 
Halo? Slovenija ni posodobila napotke za potrese še od 
časa Marije Terezije, zdaj pa kar naenkrat skupna vaja?

Celo naši prodani mediji so poročali o “donaciji” US vlade - 
zabojniku za shranjevanje trupel. Lepo, da še kdo misli na 
nas. A da bi transportno letalo pripeljalo eno samo kiblo, 
tega ne kupim. Buhsigavedi kaj vse se je ponoči vozilo po 
naših cestah in sumljivih vlakovnih kompozicijah, medtem 
ko smo mi po direktivi zlezli pod kovtre že koj po deveti 
uri.

Lani je po potresu v Petrinji hrvaška vlada bojda naročila 
šotore in suhe obroke za bodisi (sem pozabil) celotno 
prebivalstvo HR ali Zagreba. Prav tako je IT vlada na svojih 
uradnih straneh (ta link sem še videl, kasneje je izginil) 
naročala mobilne hiške/zatočišča za primere nesreč.

Ko Korona zakrije sonce Ko Korona zakrije sonce
8.10.2021

V moji kao zadnji objavi 8.9. sem zapisal:

Kaj nam skušajo skriti?

Ker sta zadnji dve leti tako nori, da na njih pred letom 2020 ne 
bi pomislili niti v najbolj norih sanjah, je zdaj možno prav vse.

Zato raje verjamem v - VSE. Galaktike, vnebovzetje, obračanje 
polov, ravno zemljo, umetno luno, 5D, Qja, Miki miško ... v 
vse. Iz ljube, božje previdnosti. Tako bo šok zame manjši, ko 
bo prišla resnica - enkrat kmalu bo - na plan.

Celo to možnost dopuščam - o njej razmišljam zadnje dni - 
da je celotna zgodba morilskega wirusa sprožena zato, da 
ne vidimo resnice - in da so ti, ki podležejo lažem in sprejmejo 
pecivo, itak prešibki, da bi jo preživeli. Kolateralna škoda.

Vem, nora misel, a tudi časi so nori.
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Čuvajte moči, prijatelji. Rabili jih bomo za lastno preživetje 
in za pomoč tisočim otrokom, ki bodo ostali brez staršev.

Ko se bomo po koncu tega poglavja spustili iz hribov 
in zlezli iz host, se bomo objeli, prešteli - in začeli 
znova. Graditi nov svet. Več generacij naših prednikov 
ni imelo take priložnosti.

Dragi prijatelji, prosim vas, da me zasebno ne sprašujete, 
kaj se dogaja in kdaj in kaj se bo zgodilo. Če se sploh kaj 
večjega bo. 

Resnica je ta, da datumov ne vem in da sem vse, kar 
vem - oz. mislim da vem, že zapisal. Ne Pan in ne jaz nisva 
študirana (hvala vsem bogovom) strokovnjaka. Najine 
objave temeljijo na spremljanju in primerjavi podatkov, 
ki jih je moč še najti na internetu in od prijateljev po svetu. 

Če so resnični, prikrojeni ali lažni, ne moreva vedeti. Zato 
bazirava predvsem na intuiciji - in zdravi kmečki pameti.

A v nekaj sem vseeno prepričan. Tik pred durmi je 
velika, tako potrebna sprememba. 

Bodisi se bomo po njej objemali na drugih planetih, klesali 
selfije v podzemne jame ali pa pekli doma posajeno 
koruzo na ognju - kot združeno pleme srčnih ljudi. 

A kavice v Aleji, s PCTjem ali brez, kmalu ne bo pil 
nihče več.

Če vsaj malo pobrskate po sicer prikrojeni in lažnivi 
zgodovini, in če ne verjamete katoliškim pravljicam in 
črvom, ki so nekoč zlezli na kopno, lahko vidite, da je 
človeštvo, vsakih nekaj tisoč let, take spremembe doslej 
preživelo.

In tudi mi bomo. Držite se, Sloveni.

Ko Korona zakrije sonce

Moja prva knjiga Terra Mystica je izšla leta 1991. Od 
takrat in vse nekje do leta 2006 sem knjige delal “na roke”. 
Programa Indesign, s katerim danes naredim knjigo v 
enem tednu, takrat še ni bilo. Večinoma sem si pomagal z 
vizualizacijo. Poskenirane diapozitive sem pregledoval na 
računalniku, barvne odtise pa nalepil na A3 liste, ki sem 
jih potem, skupaj z besedilom, razvrščal po tleh. Moje 
takratne knjige so zato imele največ 124 strani. Toliko 
strani mi je namreč dopuščala kvadratura pisarne.

Od takrat se je izdelava knjig sicer zelo spremenila, 
vizualizacija pa mi je ostala. Tako si lahko vse vas drage 
prijateljice z lahkoto predstavljam - k temu pripomore 
tudi znanje anatomije, rentgensko fotografsko oko in leta 
ukvarjanja z ženskimi akti - brez obleke. Tako da, kar se 
mene tiče, lepote ni potrebno prikrivati z oblačili. 

Ok, razen če vas zebe, sicer pa res ne.

Prve E-knjige so med nami, tradicionalnimi založniki, 
najprej vnesle nemir. Bodo tiskane knjige izumrle? No, 
zaenkrat še niso, razmerje se je ustavilo nekje pri 50/50. 
Bratski. Ker mi je vonj sveže tiskane knjige še vedno 
ljub, sem potreboval kar nekaj let, da sem se posvetil 
elektronskim knjigam. A močan občutek, da bodo tiskane 
knjige ponovno pridobile na veljavi, mi je ostal.

Hočetenočete se zna primeriti, da bodo že stiskane 
knjige vse, kar nam bo preostalo. 

S to mislijo sem po bajti nabral vse knjige, ki nam bodo 
koristile v prihodnje: vrtnarjenje, delo z lesom, zdravilne 
rastline, vozli ... Že kar nekaj znakov kaže na to, da bodo v 
bližnji bodočnosti tovrstne knjige primorane brati - in ne 
samo gledati na tablicah - tudi mlajše generacije.

Kamnita orodja, knjige in sonce
26.10.2021
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Pred časom sem se tudi precej let ljubiteljsko ukvarjal z 
arheologijo. Skupaj s prijateljem Francijem sva najprej
raziskovala visokogorske planine in jame, iščoč ostanke 
naših prednikov. Od lončevine sva se nato preusmerila na 
kamnita orodja iz stare kamene dobe. Ker se je paleolitik 
plazil po zemlji precej dolgo, nekje 2M do 10.000 let pred 
našim štetjem, je teh ostankov veliko.

A le, če jih znaš opaziti in prepoznati. Po veliko neuspešnih 
iskanjih mi je pomagalo, da sem se v mislih prestavil v 
to daljnjo dobo. Predstavljal sem si, da živim v jamah in 
gozdovih pod vznožjem gora, da si moram zakuriti ogenj, 
nabrati suhljad, iz primernih vulkanskih kamenin narediti 
orožje in orodje, posekati drevo in brez primernega 
odpirača odpreti konzervo sardin. Dobro, sardine sem 
dodal samo zato, ker se mi je bilo težko predstavljati, da bi 
s kamnom pobijal divjad. Še briti in umivati sem se nehal, 
po grmovju sem se plazil kot panter in vmes izpuščal 
neartikulirane glasove. Žena pri tej moji transformaciji ni 
hotela sodelovati in tako takrat nisem imel nikogar, da bi 
ga za lase zvlekel v votlino.

A nadaljnja iskanja so obrodila sadove in tako imam 
doma kar zajetno količino kamnitih orodij - poleg stotin 
kilogramov raznega kamenja, ki sem ga zvlekel iz potokov. 

Na enem od mojih izletov sem se odločil, da bom z 
najdeno kamnito sekiro posekal drevo. Ne živo, tega bi 
bilo škoda, temveč eno od debel, ki so visela čez strugo. 
Rečeno, storjeno. Čez nedoločljivo časovno obdobje - 
takrat jih čas ni oviral, bilo ga je na pretek - sem bil nekje 
na polovici. Da bi se mučil še naprej, ni bilo nobene 
potrebe. Moja teorija je bila dokazana, s kamnom lahko 
posekam drevo.

Kamnita orodja iz paleolitika zdaj, oko sokolovo (to berite 
s srbskim naglasom), najdevam povsod. Na sprehodu ob 
Savi, ob rečici v Italiji, v tolmunu na Kitajskem ... povsod. 
Če upoštevate, da so se klesala, uporabljala in zgubljala 
nekje 2 miljona let, to niti ni presenetljivo. Obenem pa 
je to neizpodbiten dokaz, da so bili praSloveni izredno 
raztreseni. Svoja orodja so pozabljali povsod, tudi na 
Kitajskem.

V teh mojih poizkusih in razmišljanjih sem šel tako daleč, 
da me je začelo motiti vse, kar je dišalo po napredku. 
Predvsem ure, telefoni in računalniki. Najraje bi jih razbil s 
svojim kamenjem, saj me je preveval občutek, da gre naš 
razvoj prehitro. Da nekaj ni prav.

Prav pa ni bilo tudi mojim domačim, saj so se naveličali 
jesti z rokami in oblačiti v smrdljive kožuhe. Ko so grožnje, 
da me bodo zbrcali od doma nazaj v moje jame, postale 
resnejše, sem svoje početje za nekaj časa opustil.

A potihem sem vedel, da mi bo to znanje prišlo še kako 
prav.

Kjerkoli pohajkujem po hribih, soteskah in jamah, 
večinoma ne hodim po ustaljenih poteh, temveč nad ali 
pod njimi, iščoč zavetja. Na to me je pred kratkim spomnil 
Pan (jaz sem že pozabil), ko mi je dejal, da sem ga to učil 
na vseh najinih pohodih po naravi. Kje naj se skrije, kje 
prenoči, kje natoči vodo, kako zakuri ogenj. Če že ne zaradi 
drugega, pa zaradi tega, da se bi znal rešiti sam, če bi se 
meni kaj zgodilo.

Oba sinova sta bila dolga leta tudi tabornika in vesel sem, 
da sem jima lahko predal vsaj nekaj znanja, če jima že ne 
morem kupovati avtomobilov in stanovanj.

Ker je že zapisano v naslovu, pa namenimo še nekaj 
pozornosti našemu soncu - sržu in končnemu cilju 
celotnega pisanja - in mojemu fokusu zadnjega meseca. 
O tem sem sicer že pisal, a me je malokdo vzel dovolj 
resno, zato se ne bom preveč trudil. Še prekmalu se bo 
pokazalo.

Samo v zadnjih 24 urah je bilo na soncu petnajst (2xM 
in 13xC) močnih sončnih izbruhov. V velikosti Zemlje ali 
par njih. Lahko da jih je bilo tudi več, a nam jih ni bilo 
dovoljeno vseh videti. Že ta četrtek in naslednja dva tedna 

bosta morebiti zelo burna. Bo La Palma to preživela?

Tudi o pripravah na naravne katastrofe sem že 
nekajkrat pisal. Koliko časa imamo za njih? Mesec, 
dva? Eno leto, dve ... par dni, nekaj ur? Ne vem. Vem 
samo to, da imamo z vsakim izgubljenim dnem, 24 ur 
časa manj.

Vse doslej so nam veliko tovrstnih podatkov prikrivali. Kar 
je zaskrbljujoče. Še bolj zaskrbljujoče pa je, da nam jih zdaj 
ne prikrivajo več.

Se vam res zdi, da ime njihovega sproduciranega 
virusa samo slučajno sovpada s sončevo korono?

Kamnita orodja, knjige in sonceKamnita orodja, knjige in sonce
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Če še niste nikdar molili, hmmm, mrbit je zdaj pravi čas, 
da začnete.

Bolelo ne bo, lahko pa, da bo kaj pomagalo.

Pa pls ne sprašujte osnovnih stvari, ki se vse dajo najti 
na netu. Dokler še je. 

Jaz časa za odgovore žal nimam, ker se pripravljam - 
in molim. 

Sem šele zdaj po vseh mojih letih začel in imam še 
začetniške težave.

Molitev k soncu
28.10.2021

Kaj vlade vedo - in nam ne povedo?

Če je tole spodaj res tvitnil JJ, moramo še posebej 
pozorno opazovati sonce, navkjub oblakom in 
prihajajočemu večdnevnemu dežju. Še posebno zato.

“Uradno” je zdaj sicer res Solar minimum (Sončni 
minimum, obdobje najmanjše sončne aktivnosti v 
11-letnem krogu Sonca), realno stanje pa tega niti zdaleč 
(ok, sonce je res daleč) ne nakazuje.

Čeprav moje osebno mnenje o njem ni primerno za 
socialna omrežja, je to tip, ki ne dela napak ali nekaj 
slučajno.

Brez razloga ne obleče narobe bolniške halje, ne obrne na 
glavo slovenske zastave na suknjiču kar tako in ne nastavi 
samo slučajno najbolj gnusne primerke “človeške” rase za 
vladne govorce ob zlagani epidemiji.

Zdaj mu moramo slediti kot ninje. Ko bo poniknil v 
rove pod Kočevskim Rogom, mu moramo dihati za 
ovratnik.

Janez, čuvaj se, mi smo s tabo (prvič) oz. koj za tabo 
(tudi prvič).

Kaj vlade vedo?
1.11.2021
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Temni oblaki in sonce, vmes pa sedem barv, sedem 
sporočil mavrice.

Kp7 ... Za tiste, ki vedo.

Za vse ostale pa neizpodbiten dokaz, da je zemlja ravna 
(samo poglejte AC) in pokrita s pokrovom. Glih tolk, da se 
Šmarka še stisne spodenj.

Čezenj bodo pokukale samo svetle duše. 

Verjamem in upam, da boste med njimi.

Naj vam sije sonce
4.11.2021
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Od prvih polaganj stopinj na Trgu republike pa vse do 
včeraj, nisem delal drugega kot protestiral, shodiral, 
fotografiral, pisal, sestankoval, organiziral različne skupine 
in počel vse, kar je bilo v moji moči, da bi se stvari začele 
obračati na bolje. Tako kot ste počeli mnogi med vami.

Čeprav je bilo veliko mojih objav uperjenih proti 
zločinski vladi in ostalim prodancem, niso bile 
namenjene samo temu. Še najmanj temu. Namenjene 
so bile slovenskemu narodu, da se v čimvečji meri 
zbudi iz tisočletnega sna.

Kakor se je po vsem tem času izkazalo, mission impossible.

Četrtega septembra lani sem objavil letak NE DOTIKAJTE 
SE NAŠIH OTROK, TUKAJ POTEGNEMO ČRTO v upanju, da 
bodo starši obranili vsaj svoje otroke.

V upanju, da satanistični genocidniki ne bodo šli tako 
daleč - in prepričanju, da jim mi, svobodni ljudje, tako 
daleč ne bomo pustili.

Zdaj imam tega upanja in prepričanja vse manj. Klanjam 
se vsem, ki se za svoje mladiče borijo, a vas je, glede na 
videno, mnogo premalo.

Kakor je pred kratkim rekel Silvo: ko je starše bolj 
strah zase in svoj komfort, kakor za lastne otroke, 
smo pristali na dnu. 

Višek dna.

Po naši ulici se popoldne vračajo otroci iz šole. Nekateri 
imajo masko pod brado, nekateri nabito pod očmi. 
Vprašanje, če si jo doma sploh še snamejo in če si še 
umivajo zobe. Ob misli na to, kako je zdaj videti pouk in 
druženje otrok, se mi trga srce.

Tako besen in žalosten sem, da je bolje, da čepim doma in 
svoje občutke raje strnem v video kolač.  

V takem stanju se ne bi dobro izteklo, če bi kdo na črpalki 
ali pošti zahteval moje osebne podatke. 

Če bodo film pustili objavljen in bi koga od opranih 
osebkov zamikal komentar v stilu, da kako se pri svojih 
letih nedostojno obnašam do fašistov vseh vrst, mu 
nadvse vljudno sporočam, da me za to prav boli kurac.

Naj vas že enkrat preselijo na drug planet. S to 
prodano in pohlepno zločinsko bando vred.

Slovenija d.o.o. Slovenija d.o.o.
10.11.2021

146 147



Čeprav še redko odidem od doma, sem se v sredo zapeljal 
na vrh šentviškega klanca. K Aliju po jabolka za moj 
znameniti vinski čaj, ki me že leta uspešno ščiti pred vsemi 
respiratornimi boleznimi. Resničnimi in izmišljenimi. 
Ali je iz Bosne in mu je, za razliko od premnogih slovenskih 
moških, vse kristalno jasno. Res pa je, da ne spremlja 
teveja in je tako prikrajšan za vse kredibilne informacije 
naših bruhalcev dreka.

Medtem ko sem čakal, da je skočil po kavo, sem opazoval 
prihajajoče kupce. Sami maskirani upokojenci. Dva sta se 
že pripeljala in odpeljala v terencu z nataknjeno masko. 
S tisto gradbeno, ki štrli kot kljun kakaduja.

Njih povsem razumem. Preplašeni so, teve in radio so 
njihov edini stik s svetom. Ne razumem pa njihovih otrok 
in vseh generacij navzdol, ki so jim, tako kot meni, 
vsi podatki dostopni s par mišjimi kliki.

Med mano in Alijem so trije semaforji. Na vseh treh je bilo 
po sedem in osem palicajev, ki so vadili ročno usmerjanje 
prometa. Kar sicer počnejo na poligonu v Tacnu. Isto so te 
dni opazili tudi Pan, Romi in Beno. Tudi po petnajst 
na kupu.

Kdaj palicaji usmerjajo promet ročno? Ko zmanjka 
elektrike. Ni odveč ponovno opozoriti, da so na možni 
prihajajoči blackout ljudi opozarjali že na nemški, 
avstrijski in španski televiziji. Pri nas pa vrtijo nekih 
šest resničnostnih oddaj. Ena bolj kretenska in bizarna 
od druge. Očitno je to naš nivo.

Ob cesti, dolgi neke 3 km, sem ob hišah opazil tudi dva 
rešilca, tretjega pa včeraj nedaleč od mene. Zadnje dni 
vozijo večinoma brez siren. Panika je tako manjša.

Moja sinova sta k sreči že odrasla in se mi ni treba ukvarjati 
s šolanjem od doma. Ta mlajši je z desetko končal

magisterij, še predno smo opazili, da je končal gimnazijo, 
ta starejši pa se je, tako kot jaz, indoktrinaciji formalnega 
šolanja uspešno izognil. Oba sta ohranila svojo glavo - moj 
največji uspeh starševske kariere.

Čeprav sta odrasla, bi zanju dal življenje brez 
najmanjšega pomisleka. Tisti, ki bi se jima približali 
z maskami, palčkami in špricami, ne bi zapustili tega 
planeta živi. Pa četudi bi jih pri tem spremljal.

Zato preprosto ne morem razumeti novodobnih očetov, 
ki tak teror dopuščajo za svoje mladiče. Sori ampak tisti, 
ki dopusti, da se njegovemu otročičku natika maska ali 
tlači palčka v nosek, si ne zasluži, da bi ga še kdaj namočil. 
Naj mu zakrni še tisti štrcelj, če že jajc nima. Bolje, da se ne 
razmnožujejo več.

In zdaj prehajamo k temi, ki me mori že od lani. 
Kje, za vraga, so moški?

Lani med prvimi protesti sem pozival športnike in borce 
(obojih poznam veliko), da stopijo na čelo, a ni bilo odziva. 
Kje ste borci, kje ste moški?

Takrat sem se poigraval z mislijo, da bi nekako pripeljal 
v Slovenijo svoje shaolin brate, da bi z metlami namlatili 
(to znajo) naše želvake. To misel sem opustil pred kratkim, 
ko so objavili pričujočo sliko iz templja. Svetega ni ostalo 
več nič.

Takih, ki se pri nas sploh bunijo, je, sodeč po redkih 
objavah in s predpostavko, da niso vsi vešči pisanja, 
eden na občino. E.d.e.n. na občino. Prvič si želim, da bi bilo 
v Sloveniji več občin.

Tisti redki moški, ki so sploh pismeni oz pišoči, pa so 
v glavnem bojeviti v stilu: če sprejmejo ta odlok, bom, 
bom, bom ... šel domov in napisal tako besno objavo, 
da gate trga.

Semaforji, jabolka in jajca Semaforji, jabolka in jajca
12.11.2021
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Ta virus nemoškosti pa je očitno prisoten povsod po 
svetu. Izpuščen že davno tega.

Na zidu naletim na objavo naših družinskih prijateljev iz 
Amerike. Ko sem tam obiskoval prvi razred OŠ, smo se 
spoprijateljili in ohranili stike vse do danes. Pred štirimi leti 
nas je obiskala vsa razširjena familija, s tremi fanti, mojo 
generacijo in njihovimi otroci.

In potem zagledam, kako ponosno so cepili svojo 
prvošolko. V roza opravi, roza maski in s flajštrom. Še 
zdaj mi gre na jok. Še hujši so bili navdušeni komentarji 
njihovih prijateljev: Kako je bilo, se je kaj bala, naša je 
najavljena jutri, hura mi tudi ... Sledil je odgovor fotra (ki 
sem ga že odfrendal): Super je bilo, smo bili sicer najavljeni 
naslednji dan, pa nas je dohtar poklical da lahko pridemo 
prej. Ves navdušen, kako zelo se trudijo, da bi ja hitro 
pocepili (zaščitili, grrr) čimveč otrok.

Pa zakaj, govedojedno, misliš, da se jim tako mudi - 
ker jim cinglajo dolarčki pred očmi.

Če so vse te objave o obveznem cepljenju otrok po 
svetu resnične, je konec blizu. Zelo blizu. Ta civilizacija 
si ne zasluži, da preživi prihajajoče naravne nesreče. 
Kdor je ti zadnji dve leti (in 30 pred tem) prespal, ima 
tolšče premalo, da bo preživel pomlad.

Če pa so namenjene temu, da bi ljudi zbudile (to možnost 
še, sicer z malim upanjem, dopuščam), sporočam 
snovalcem le-te agende, da je to strel v prazno. V Sloveniji 
se iz zimskega spanja ne bo zbudil nihče več.

Drage moje ženske, drage levinje. Kakor že tolikokrat, 
je rešitev otrok v vaših rokah. Ostanejo vam kremplji, 
če že moški niso poskrbeli za orožje. Magari bi priskrbeli 
vsaj kramp. A večina niti tega ne ve, kaj kramp sploh je.

GITMO EKSPRES

Mario Mateja, Alojz in Milan, Tina Tatjana, Jelko Bojana, 
druščina zbrana, popreje nepomembna, neznana, 
zdaj vsak večer v ekrane vkovana.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Lepo smo v vrsti, ko kuverte delijo,
cekinčki cingljajo, denarja bo dosti,
nazadnje polovili bomo še tiste v hosti.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Babice in dedki, mamice, fotri,
vse naj gre, da bo mir pred obalo,
kremšnit in klobas več za nas bo ostalo.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Z nasmehom na ustih strupe delimo,
naj pomre ta sodrga, ki samo zrak nam golta,
nam pa na telesu nabira smrdljiva se tolšča.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Otroke v šolo, masko na glavo,
palce v nos in zvezke v omaro,
za sužnje vzgojeni, nam pa avto in hvalo.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Bolj ko ljudje trpijo, bolj mi hitimo,
ko rešilci drvijo, se prešerno smejimo,
z gospodarji se konca veselimo.

MI CEPIMO VSE, KAR LEZE IN GRE

Vonjave motijo trezen pogled,
saj iz riti koščene ni dober razgled,
a kmalu po nas pride Gitmo ekspres.

DISCLAIMER:

Z resničnimi zločinci ima to vso možno zvezo.

Ni glih vsak verz ratal, ker zapisano po trenutnem navdihu. 
Pa tudi naš život zadnji dve leti ni ravno pesem, kenede?

No ampak važen je zadnji stavek:

... a kmalu po nas pride Gitmo ekspres.

Poznam veliko ljudi, a takih, ki bi za ceno svojega 
komforta ali življenja branili svojo samico in mladiče, 
poznam kakih deset. Z mano vred. 

Nekaterim od teh se bo nekega dne snelo. Zelo kmalu. 
Takrat ne želim biti v koži tistih, zaradi katerih se jim - ali 
nam bo.

Semaforji, jabolka in jajca Gitmo ekspres
13.11.2021
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Danes zjutraj se je zbrala pred OŠ Pirniče (Medvode) mala 
skupinica - od skupno kakih 500 - staršev. Ravnateljici so 
predali 26 podpisov, s katerimi NE dovoljujejo nošnje mask 
njihovih otrok, s katerimi NE dovoljujejo kakršnegakoli 
medicinskega testiranja in posledično NE pristajajo na 
segregacijo otrok.

Od teh dvanajstih staršev je bilo kar osem, juhej juhej, 
moških. Med-vodčani očitno še imajo nekaj Med-nogami.

Ti starši si to oznako - starši - in to poslanstvo zaslužijo.

Jaz sem bil tam kot moralna podpora dvema prijateljema. 
Njuni otroci so tudi moji, naši otroci.

Na spletni strani šole se boči napis:  ‘OŠ PIRNIČE - 
s sodelovanjem do sreče in znanja’. Ravnateljica Damijana 
BOŽIČ-MOČNIK si to srečo predstavlja tako, da je zaradi, 
pozor, neprijavljenega shoda že vnaprej poklicala policijo. 
Sicer izredno korektno in prijazno in potegnjeno nekje iz 
naftalina, ampak policijo. POLICIJO!

Zaradi staršev, ki skrbijo za svoje otroke. Bodo v sredo, 
ko bo staršev že več, tam že želvaki? Pred našimi 
osnovnimi šolami? 

Mar misli Damijana (v roza jakni in neki zavesi), da se 
bo kje v Sloveniji lahko skrila, če se kateremu od teh 
šikaniranih otrok kaj zgodi?

Značilni stekleni pogled nevretenčarja (viden na fotki 
če povečate), ki ga opažam vse pogosteje, mi pravi da 
ne. Ona nič več ne misli. Ona samo še uboga. Prav tako 
kot njena pomočnica alkarkoližeje, ki nas je uporniške 
starše ves čas snemala.

Bravo starši! Ste v Sloveniji redki, a ste starši. Plemena, 
ki bo edino preživelo.

Boj za otroke Boj za otroke
15.11.2021
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Le vkup, le vkup, vsi čistokrvni,
vsi čistokrvni, polnokrvni.
Ko so umirali starejši,
gledali smo stran.
Bili smo tiho,
ko so zbolevali vrstniki.
Ko so vzeli nam svobodo, dih,
smo samo čakali,
misleč, da to hipni je navdih
in da kdo drug, že kdo,
bo bil ta boj namesto nas.
A pokola ni zaustavil čas,
maske zamenjale so meče
in namesto metkov,
strup iz igel v telesu peče.
Zdaj psihopati črni,
stegujejo roke še na otroke naše,
srce naše, naš zaklad.
Dovolj je, NE, vzkliknimo v en glas!
Naj božji srd preplavi naše žile,
naš strah se skrije pod zemljo,
svetloba presvetli naj to temo.
Le vkup, le vkup, vsi čistokrvni,
vsi čistokrvni, polnokrvni.

Le vkup
16.11.2021

Za kratek predah med to norijo malo memoarov.

Tak čas pred 3 leti sva z Iztok Cencič pobirala smeti v 
soteski na Kitajskem. V svetem gorovju Songshan, meni 
tako ljubih krajih. 

Odbita zgodba. Ker 2018 nisem imel kaj pametnejšega 
početi, sem se odločil, da je treba očistiti svet - in začeti 
seveda najprej na Kitajskem. Ker je glih v neposredni 
soseščini. 

Tri dni pred odhodom nisva imela še nobenega kontakta. 
Pa nič, sva rekla. Greva tja, začneva čistit in se nama bo že 
kdo pridružil, saj jih ni tako malo. Tik pred poletom sem 
dobil na FB stik z nekim kitajskim jamarjem, ki je znal 
angleško. Ta me je koj povezal z jamarji iz tistega okoliša in 
dva dni kasneje smo že skupaj pili kitajski šnopc in besno 
debatirali z rokami.

To je bil začetek sistematičnega čiščenja Kitajske, ki pa ga 
je marca 2020 po 3 akcijah in tik pred največjo svetovno 
čistilno akcijo s 30 državami, prekinil netopir.

En sam samcati šišmiš.

Vedno bolj se mi čini, da na tak način - z letali - ne bom 
potoval več, čeprav sem to tako rad počel.

Bodisi bom samo še sedel pred kako kajžo, puhal dim iz 
pipe in brskal po svojem podstrešju za spomini, ali pa 
bomo vsi skupaj frčali po vsem svetu in med planeti brez 
letal.

A to si moramo še zaslužiti. Najprej moramo Slovenijo 
očistiti smeti. 

Vseh smeti.

Letenje brez letal
17.11.2021
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Če bi se na današnji pogrebščini - ob prvem dnevu začetka 
konca našega šolstva - zbralo na trgu vsaj 10, če že ne 100 
tisoč jeznih/razočaranih/besnih staršev, bi si še rekel kaj 
v stilu: ima nade, Bogdi, ima nade ... ali pa: upanje umira 
zadnje. 

A si ne morem.

Dragi starši, namesto jutranje travarice, si odslej 
privoščite en štamperle etilen oksida. Tako kot uro 
kasneje vaši otroci. Saj veste, za zdravje gre. 

Čin.

Pa tako smo se trudili, da vas prebudimo in pripravimo na 
bližajoče se dogodke.

Bi napisal kaj več, a se mi mudi pakirat. Ne kovčke, 
nahrbtnik. 

Pot med planeti bo dolga.

Začetek konca
17.11.2021

Saj so samo maskice je nadomestilo saj so samo paličke in 
bodo kmalu saj so samo iglice in zatem saj so samo krstice.

Deklico v roza opravi iz Amerike in njene nekoč smo jim 
rekli starše osebno poznam.

Njene oči sem prekril. V njih je sicer še tlelo nekakšno 
zaupanje v starše, obenem pa se je v njih zrcalil 
prvinski strah.

Kako so videti oči satanističnih reptilov - ne da se jih 
imenovati drugače - pa lahko vidite na drugi fotografiji.

Malo nas bo ostalo, a smo za nadaljevanje vrste, zato še 
toliko bolj pomembni. 

Povežite se, pomagajte si, ne bojte se.

Borite se!

Saj so samo
18.11.2021
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Danes navsezgodaj ob sedmi uri zjutraj, nedolgo zatem, 
ko sem odložil telefon in skušal zaspati, so me zbudili 
huronski kriki:

Ni elektrike! N.I. E.L.E.K.T.R.I.K.E.!

Ker je bila še trda tema, tega, da ni elektrike, sicer 
nisem mogel videti, a sem verjel družinskim članom 
na besedo. No, ne na besedo, na krike. Ni šlo drugače.

Navlekel sem si gate in odtaval do električne omarice. Vse 
mrtvo. Prižigam stikala, mrtvo. Odprem vhodna vrata in 
pogledam po ulici, brez življenja. Ja nič, pač ni elektrike. 
To se da povedat tudi tišje in ne na tak brutalen način, 
da zbudiš vse v hiši.

Potem pa me, še vedno v trdi temi, prešine. Preblisk 
spoznanja. To je to, na to so opozarjali že v več državah.

Folk, pripravite se na blackout. Da NE BO elektrike. 
Par dni, tedne, mogoče mesece.

Ni problema. Za to smo trenirali, za to smo se pripravljali ... 
za to smo rojeni. Born to fight, raised to win.

Vsak točno ve svojo nalogo, koraki so vnaprej predvideni, 
akcije in postopki jasni. Z vojaško natančnostjo.

Edini problem je moja mama v zgornjem nadstropju. 
Njeno bolniško posteljo vsak večer dvignemo - kakopak 
drugače kot z elektriko - kolikor se le da visoko, da nam, z 
močno demenco in po treh zlomih kolka, vsaj ponoči ne 
lazi čez ograjo. Zdaj krili z rokami nekje tam pod stropom. 
Ni variante, da bi jo spravili dol. 

Ker zato, khmmm, rabimo elektriko.

Take izzive imam rad. Bom pa prebil strop iz podstrehe 
in jo s pomočjo jamarskega škripca spustil na tla. A 
prebijanje stropa bi vzelo kar nekaj časa, obenem bi se

močno prašilo, sesalca pa se, brez elektrike, spet khmmm, 
ne da vklopiti. Oziroma vklopiš ga komot, a kljub temu ne 
deluje. Bemti elektrika.

Ponovni preblisk, že drugi po vrsti, za trenutek se moram 
vsesti na stopnice. Saj imamo prav za take primere vendar 
agregat. Ok, agregat je na verandi, velik je in se ga ne da 
zgrešiti. Ampak kabli, kabli ... kje so 50m kabli?

Opremo za preživetje imamo raztreseno v kleti, pod 
nadstreškom, na verandi, med radičem in v leseni uti 
na vrtu. Odvisno od tega, ali se nam približuje potres, 
poplava, Tinini aerosolni oblački, meteorit ali cepilna 
enota, jo stalno prestavljam sem in tja.

Najdem kable, dolijem malo bencina in se lotim - še vedno 
brez jutranje kave - vžiga agregata. Piece of cake, to sem 
že počel. Čeravno ne pod takim pritiskom.

Kmalu imam spahnjeno ramo, poravnavam jo, tako kot 
Mel Gibson v enem filmu, z zaletom ob steno. A hudič niti 
mrdne ne. Zamenja me Pan. Tako pri agregatu kakor ob 
steni. A frdamana mašina še vedno ne zakašlja.

Navodila, kje so navodila? Kot se za devico spodobi, imam 
vse lepo urejeno. Vsa navodila so v eni škatli. A škatel je 
veliko in tako odpiram eno za drugo. Lahko bi začel kar z 
zadnjo, v njej so bila kajpak navodila. Kakor se je kmalu 
izkazalo, prav vsa, razen navodil za agregat. Ta so se 
skrivala nekje drugje v kleti. Bemti navodila.

Prvič v življenju jih berem in si ob tem v mislih delam 
kljukice:

Si po zadnji uporabi (pred mnogimi leti) izlil ven bencin? 
Nisem.

Si dolil olje? Nisem.

Si očistil svečko? Nisem.

Si očistil filter? Nisem.

Si sploh kaj naredil? Nisem.

Ker je bilo nisemov preveč, se lotim dela. Kako izliti star 
bencin? Prevračam agregat na vse strani, a še vedno 
klokota. Sicer že mesece gledam reklame za cev in 
pumpico za iztok bencina, a naročil ju še nisem. Saj je 
vedno še cajt. Dolijem par litrov svežega goriva in s tresljaji 
premešam. Skupaj bosta že delovala. Spet izpahujem 
ramo, a falot še vedno ne mrdne.

Kaj narediti? Najprej se moram umiriti. Nič sovraštva, 
preklinjanja, jeze, s tem samo hranimo reptile. Lotus 
položaj, globoki vdihi, pozitivne misli, ena ta hitra 
meditacija, povezava z božanskim jazom ... z drugimi 
besedami, rabim kofe.

Steklokeramična plošča itak da ne dela, k sreči imamo 
plinski štedilnik - rezultat naših priprav. Zaman vžigam 
z gumbom, tudi on dela na elektriko, a tu so še vžigalice. 

Ampak kje, za vraga, imamo vžigalice? V kaki škatli? 
Bemti škatle, kupiti moram nalepke.

Najdejo se vžigalice, skuha se kofe, umirjen nadaljujem. 
Z branjem navodil. Dolijem olje, očistim filter, očistim 
svečko, vmes agregatu prijazno prigovarjam. Prosim te 
prjatu, delaj.

To slednje pomaga in kmalu, po par urah, spustimo mamo 
varno na tla. 

Kmalu zatem pride tudi elektrika. Lepo jo pozdravim in 
ji povem, da smo jo pogrešali. Da bo vedela za drugič. 

Nekje v bližini je zagorela električna omarica, električarji so 
zadevo uredili in življenje v naši soseski se je vrnilo v stare, 
konfuzne vode.

Za nas pa je bila to šola, ki je prišla v pravem času.

O tem pa se ne morem znebiti misli. Če smo bili tako 
nepripravljeni mi, ki smo vendar na vse pripravljeni, kako 
šele bodo reagirali tisti, ki sploh niso/niste pripravljeni. 
Na nič.

Že večkrat sem na to možnost opozarjal, pa še 
nekajkrat vas bom. Ko ali če zmanjka elektrike za 
daljše obdobje, se bo življenje, kot ga poznamo, 
ustavilo. Takrat ne bo gretja, kuhe, telefonov, 
elektrošokov ... takrat več kot enkrat ne boste 
potegnili niti vodo v stranišču.

PS: pozabil sem na dobrohotna navodila, kako naj se 
ženske obnašajo v takih primerih. Verjemite mi prosim na 
besedo, da vprašanja kot so: a si nalil bencin, zakaj pa ne 
dela, a ti to znaš, zakaj pa že prej nisi prebral navodil, a bo 
kmalu ... prav nič ne pospešijo rešitve problema. 

In še posebno, za božjo voljo, NIKOLI, ampak res nikoli ne 
izrecite: a naj jaz probam? 

To naši občutljivi moškosti res ne pomaga.

Ko prou čist ta zares zmanjka elektrike Ko prou čist ta zares zmanjka elektrike
20.11.2021
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Radujte se, dobri ljudje! Zmagali smo ... svetloba je 
zmagala.

Svetloba vedno zmaga.

Zdaj preostane samo še to, da tisti, ki so izgubili, to 
ugotovijo.

Do marca 2020 si nisem mislil, da sem lahko privoščljiv, 
maščevalen ... slab človek. Saj vendar krmim ptičke, 
pomagam komur lahko in je v moji moči, se borim za 
dobro - a se je to v zadnjih dveh letih začelo spreminjati. 
Ko so se lotili še otrok, sem postal drug človek. Bad Bogdi, 
bad. Še vedno krmim ptičke, a se zdaj tudi veselim dne, 
ko bodo vse naše zločince ujeli, zaprli, namlatili po nagi 
riti, žgečkali po podplatih do onemoglosti, postrelili, 
pobesili ali obglavili. Odvisno od tega, kar si kdo zasluži. Z 
vojaškimi sodišči namreč ni heca.

Od tu dalje pišem o včerajšnjih sanjah in ne o nameri. 
Pravno je to razlika.

Če ta zločinska banda misli, da se bo kjerkoli v Sloveniji 
lahko skrila, je to račun brez krčmarja - in brez peceteja. Če 
jih ne najdejo vojske in galaktiki, jih bom našel jaz, ki sem 
prelezel vse skrite kotičke Slovenije.

Najdlje se bo, med medvedi na Kočevskem Rogu, skrival 
Milan. Vse dokler mu, enkrat poleti, ne zmanjka tolšče. 
Našli ga bomo na eni od prašičjih farm blizu Kočevja, ko 
se bo s svinjami boril za pomije. Lahko da ga pustimo kar 
tam, tja pravzaprav sodi.

Mario se bo skrival v Osapski jami. Mesece mu bodo 
golobi srali po grivi, mi bomo pa pili refošk v Črnem kalu in 
čakali, da ga naplavijo pomladanske vode.

Državna sekretarka na ministrstvu za bolezni se bo skrila v 
svoj aerosolni oblaček in bo ponoči plula nad barjem.

Ujeli jo bomo z mrežo za metulje. Ker je njen mož (bil) moj 
prijatelj, bo kazen žajfa. Do konca življenja bo v Tivoliju 
napihovala balončke in razveseljevala otroke.

Mateja, Tatjana in Bojana se bodo najbrže skrile med 
kravjo čredo na Tolminskem. Izdal jih bo smrad. In frizura. 
Tem sledi vse zgoraj našteto, za njih je škoda vsakega 
prgišča zraka.

Ivan, naš veliki gornik, se bo zatekel v Severno Triglavsko 
steno. Tudi tam poznamo vse smeri - še posebne te, ki 
jih je zmožen splezat tudi brez kurca. Teh ni veliko. Našli 
ga bomo. Njegova nadaljnja usoda je še neznanka in je v 
rokah predsednika Trumpa.

Aleš se bo skrival pod maminim krilom, a slej ko prej 
bodo morali tudi mati na stranišče. Tam ga bomo našli. 
Trepetajočega med plenicami in vložki. Kakšen bruh. 
Si predstavljate, da bi tak izrodek v nekem približno 
normalnem času, sploh lahko postal minister?

Matejčka bomo, kje drugje, našli v kakem peskovniku 
na otroškem igrišču. Ves umazan bo skrival glavico 
pod plastičnim tovornjakcem. Bomo počakali še kako 
desetletje, da odraste in mu sodili kasneje.

Simonca bo rezgetala na ves glas in se skrila med lipicance 
v Lipici. Ko bodo samci opravili svoje poslanstvo, jo bodo 
kobile izbrcale iz črede. Našli jo bomo, kako prikladno, 
med hrasti na Krasu.

Janez in Gorazd, ki tako rada menjavata plošče, se bosta 
skrivala zdaj tu, zdaj tam. Odvisno od burje. Tako tu kakor 
tam ju bomo našli.

NIJZ bomo ves pocepili. Z dozami različnih proizvajalcev. 
Vseh osem šutov naenkrat, javno na trgu Republike. Jebat 
ga, bi pa prej odprli kljune.

Un na R z Golnika bo v brezmadežni beli halji in z žepi 
polnih petstotakov taval po Kriški gori, vse dokler ne bo 
zataval direktno v naše roke. Ta bo šel ekspresno na moški 
oddelek, pobirat milo pod tuše. Mi bomo šli pa na pivo.

Ne vem kako je ime unmu Trampušu iz Nemčije, a dobili 
ga bomo na Šentilju, ko ga izženejo Nemci. Ali nekje na 
Karavankah.

Prodani zdravniki, ravnatelji, novinarji ... se bodo skrivali 
med ločjem v Zadnjem kraju Cerkniškega jezera. Bomo 
samo počakali, pestujoč krepelca na obrežju, da zamrzne, 
medtem ko bomo srkali domačo žganico. Nihče ne pride 
do obale. Nek se olade malo.

Epruvetarji s kemijskega in farmacijskega faksa in astrologi 
s Štefana bodo lahek zalogaj, saj ne poznajo drugega 
kot pot od doma do dela. Ti grejo direkt v čuzo. Naj tam 
na abakusu delajo projekcije, če bodo še kdaj prilezli na 
svetlo.

Un ta nagraužen psihoterapevt se bo skrival med svojimi 
neizživetimi travmami. Zanj je že to dovolj velika kazen.

Jelko bo glumil delfina v svojem bazenčku. Sosedje Hrvati 
ga bodo prekrili z litoželezno ploščo, ker jim je lani zjebal 
sezono. Brcal bo, dokler ne zmanjka kisika. Bo pa še pred 
tem dobil dve maski, če izda, koji kurac se je tega sranja 
spomnil.

Parlament bomo ves zaprli v celice brez okna in vrat in jim 
vsako polno uro predvajali bližnje posnetke premjejeve 
zadnjice. S hemeroidi in ostanki zadnje večerje vred. V 
visoki ločljivosti, dokler ne zblaznijo.

Ups, še Barbi. Kaj mu lahko naredimo, kar si ni naredil že 
sam? Od silne prevzetnosti in brez pralnega praška ga bo 
itak kmalu konec.

Sem jih še kar nekaj pozabil, but you get the point. Nema 
jim spasa.

Tako, s tem smo opravili. Zdaj pa, dragi Slovenci, 
brž nazaj v zimsko spanje. Samo upamo lahko, da nas 
bodo sosednji, evropski ali svetovni narodi zbudili, 
ko izbojujejo svobodo, resnico in pravico. Da se 
priključimo vsaj slavju.

Ne da se nam sicer borit, ga znamo pa pit. Bravo mi.

Zmaga svetlobe Zmaga svetlobe
22.11.2021
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147

Osvajalci nekoristnega sveta alpinista in pisca Lionela 
Terraya, je bila v času mojih plezalnih začetkov kultna 
knjiga. Čeprav se nisem ravno strinjal z izrazom osvajalci.

Narave ne moreš osvojiti, kakor tudi stene ne moreš 
premagati. Do svojih največjih skrivnosti, spusti samo 
ljudi čistih src.

V nadaljnjih desetletjih sem raziskoval in častil soteske, 
jame, pogorja in polarne planjave širem kražem po svetu. 
In to mi je ogromno dalo.

Danes, ko se v zadnjih dveh letih komaj še premaknem 
ven iz kleti, saj ne prenesem več pogleda na zamaskirane 
obraze otopelih oči, mi ogromno pomeni že, če se lahko za 
pet minut ustavim ob zaslanelem potočku na Koroškem.

To je bil tudi dan objemov. Z več srčnimi damami. Najprej s 
Sašo iz Domžal, pa Petro v Mariboru, z Jožico na Koroškem 
ter Natašo v Celju. S peto, zadnjo, sem se objel v Ljubljani. 
Ta mi je celo postregla z večerjo.

Šele kasneje sem ugotovil, da je to moja žena, ki se je 
po dveh letih le prebila čez barikade in brez ustreznih 
dovolilnic do frizerja. Spoznal sem jo šele po naglasu, 
ko nisem odložil posode v ustrezno korito. Ta na-glas bi 
prepoznal kjerkoli.

A to niso bili objemi, kakršni so bili pred korona 
nategom. To so bili objemi srčnih, čistokrvnih ljudi, 
ki so se sicer nekateri srečali prvič, a so med množico 
zombijev, prepoznali sorodno dušo.

Kot bi po večdnevnem tavanju po puščavi brez vode, 
naletel na bistri, hladni izvir. Tak kot je ta na Koroškem.

Nas je mnogo manj, a nas ni malo.

Osvajalci nekoristnega sveta in objemi
24.11.2021
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Nam, ki upravičeno dvomimo v uradno narativo, 
raziskujemo, beremo, se že dve leti izobražujemo in si 
delimo tovrstne linke, ni potrebno dokazovati ničesar več.

Ta objava je tako namenjena vsem tistim, ki samo 
opazujete izza ogla, ter onim kolaborantom, ki vas je 
ablast nastavila, da beležite naše prevratniške objave.

V upanju, da se bo zbudil vsaj kak promil tovrstnih 
osebkov in se zavedel, pri kakšnem genocidu sodeluje - 
ali o njem molči. Kar je, khmmm, nekje isto.

ŠVEDSKA
Besedo FULLVACCINERADE sicer razumem, ne znam pa je 
pravilno naglasiti. Naslov mi je tako prevedla in potrdila 
prijateljica Marjana, ki že dolga leta živi na Švedskem:
“Tole danes osrednji Casopis Dagens nyheter pravi naslov: “ 
Vedno večji del na intenzivnem oddelku so polno vakcinirani 
ljudje, ki zbolijo za korono!”

POLJSKA
Ne vem sicer če je bilo to na Poljskem, je pa Poljak dr. 
Franc Zalewski že pred par meseci analiziral vsebino cepiv.
Skoraj bi raje videl, da tega ne bi naredil.
https://www.facebook.com/zara.konor.58/
posts/259834129500169

USA
V eni od svojih poslednjih oddaj je Stew Peters gostil dr. 
Ariyano Love, ki je spregovorila o tem, kako big pharma s 
svojimi cepivi proizvaja bolezni in uničuje človeški genom. 
Tudi tega raje ne bi slišal.
https://www.facebook.com/gabriela.vasic/
posts/10228795202132822 

S to delitvijo sicer tvegam, da bo ‘Ekipa iz rizične skupine 
veteranov in penzionistov z zavaljenimi ritmi’, kakor se je 
slikovito izrazil moj sopriimeknjak Klemen Kladnik -

proti njej sprožil gonjo, kakor so jo proti našim srčnim 
zdravnikom, a jih bo od zlobe in napuha prej pobralo, 
preden bo kak dopis priletel čez Atlantik.

REAKCIJA OTROKA
Prilagam še posnetek, ki ga je delila ta Branka Hudina. 
Čeprav iz posnetka res ni razvidno, kaj je to povzročilo, 
so prizori identični reakcijam po cepivu, ki jih zadnje čase 
delijo po vsem svetu.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=15
49937392040247&id=100010720026384

Ko so bo, ne daj bože, to začelo dogajati tudi našim 
otrokom, se bodo (končno) zbudili tudi slovenski 
moški in vsem promotorjem in tiščalcem cepljenja tipa 
Beopička odšraufali glave.

Tako bodi.

Špijunom
25.11.2021

Marsikaj sem že videl v življenju, a tole presega celo meje 
moje brezmejne domišljije.

Ma kje ste to našli??

Dopolnitev: kasneje se je izkazalo, da je to najbrže kak 
Bogdijev diletantski photoshop in da je original drugačen 
- z res lepimi željami vsem nam ob praznikih. 

A pustimo tudi to, sicer precej začetniško poezijo, da
dobi svoje mesto v zgodovini. 

Itak jo bomo morali spisati na novo.

Saj ni res, pa je!
28.11.2021
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Zapadel je prvi sneg, prižigajo se lučke praznično okrašene 
Ljubljane, sestavine za potico so pripravljene.

Sonce pa je še kar naprej živahno. La Palma se trese in 
tensta. Zemlja drhti. Samo v zadnjih dveh dneh potres 
7,6 v Peruju in danes 6,6 pri Japonski. Tistih pod 5 ne 
spremljamo več - razen če niso na La Palmi, ki beleži po 
kakih 100 potresov na dan.

Hud vihar v Turčiji odnaša strehe in prevrača stolpe. 
Živahni (=bruhajo) so skoraj vsi znani vulkani, buhnedej 
da zbudijo še ostale, manj znane.

Nič takega, kajne, da bi bilo vredno vsaj omembe pri 
večernih poročilih.

Ponoči so nad Ljubljano bobnela letala (?) kot še nikoli do 
sedaj, bojda so vojaški konvoji v Švici, Nemčiji in Grčiji. Pa 
najbrž še kje drugje.

Ja, prav nič zanimivega se ne dogaja.

Upirajo - borijo se - praktično vsi narodi. Razen seveda 
nas. Večina Slovencev spremlja resničnostne oddaje in 
stoji v vrstah. Redki preživeli, tisti najmočnejši, počasi 
izgubljajo upanje.

V končnici boja pa je to povsem neproduktivno. Pa še lepo 
ni, potem ležijo (upanja) vsepovsod. Vam ne pustim, zato 
takoj nehat! Upanje umira zadnje.

Naši moroni so nas resda zaposlili z nekim omikronom. 
Mudi se jim, da pokasirajo denar, in še pravi čas spizdijo na 
varno. A vsak varno bo za njih nevarno.

Vse je kul, Slovenija, mirno spanje še naprej.

Ampak mi se pa še kar ne damo. 

Hujši kot je boj, slajša bo zmaga.

Na Zapadu ništa novo Na Zapadu ništa novo
29.11.2021
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Vstanite v suženjstvo zakleti
30.11.2021

Po dvajsetih mesecih protestov sem že malo razvajen. 
Fotkam samo, če je kaj več kot 50 ljudi. Danes fotoaparata 
nisem dal niti iz torbe.

Topli jesenski dnevi in množični modni “protesti” so 
mimo. Selfiji bežanja pred postanim solzivcem so 
narejeni in vrli junaki jih bodo še par mesecev lahko 
kazali otrokom in vnukom. Z masko na goflji in vse 
dokler ne pocepijio še njih, ta nartamlajše.

Tudi policajev je bilo bolj za vzorec. Kaj drugega itak ni 
bilo za pričakovati. Barabe na ablasti vedo za vsak naš 
korak, za vsak telefonski pogovor. Točno vedo, koliko ljudi 
bo prišlo - in kdo od govorcev raznih iniciativ - in s tem 
njihovi verniki, ne bo. Zaključke si potegnite sami.

Scenarij je bil že davno narejen do potankosti. Ne od 
naših polpismenih hlapcev, temveč v Bruslju, Vatikanu 
... ali še kje višje, ali nekje globoko v temačnih tunelih.

Nisem si delal utvar, da bi danes tudi bolj množičen 
protest spremenil usodo pkpeja, saj je tudi to že vse 
točno določeno. Od tega, da bomo pisali poslancem, 
do ogorčenega nestrinjanja in celo povratnih emailov 
poslancev LMŠja.

Sprejeli ali ne, ga bodo z, ali brez nas. Divide et Impera.

A če bi se nas zbralo par tisoč, bi vsaj nakazali nestrinjanje 
s sicer gotovo usodo. Pokazali bi, da smo še živi, da 
se ne bomo tako zlahka predali. Da se bomo borili do 
zadnje kaplje krvi - in bomo tako lažje sprejeli resnico, ki 
nezadržno prihaja.

Tako pa se lahko pripelje Romana iz Maribora in Sandi 
iz Brežic, a Ljubljančanom je težko narediti par korakov. 
Jebite se vsi. Sto srčnih ljudi, ki jih vse osebno poznam, 
lahko prešteje na prste rok vse, ki se iskreno borijo za 
svobodo.

Odslej je vsaka beseda odveč. Tega, da bo obstoječi 
pokvarjeni sistem razpadel na prafaktorje, razpada 
prehranske verige, množičnega zbolevanja in 
umiranja, borbe med nekdanjimi prijatelji in sorodniki 
po ulicah ter potresov, ne ustavi nihče več.

Nothing can stop what is coming.

Ampak hej, tu je še sobota. Dan, ko se bo dvignil dobršen 
del prebujenega sveta. Priložnost za bleščeče govore 
resnice in ostalih bleferjev - ter priložnost za novo blamažo 
Slovencev.

Se oproščam za hude besede, a danes mi ni do šale. 

Ko se uzakonja fašizem
1.12.2021
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Besed je preveč, dejanj premalo, časa zmanjkuje.

Slovenski moški, kje boste jutri?

Kje boste jutri?
3.12.2021
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Na rezultate množičnih protestov po Evropi še čakamo, 
prav tako na učinke blokade Srbije. Medtem so rezultati 
shodov v Sloveniji (LJ, MB, NG) že znani. Po srditem boju 
z ablastjo si je ljudstvo izbojevalo pomembno zmago - 
še naprej se bomo lahko mastili s pečenim kostanjem - 
v praznično okrašeni Ljubljani.

Koliko nas je tokrat, se nas je spraševalo par starih 
borcev? Takole na uč smo ocenili množico na trgu 
na 1.500 protestnikov. V to kvoto smo všteli tudi vse 
policaje in podtaknjence vlade, da bi bila številka malo 
bolj vzpodbudna.

Vesel sem za vsakega iskrenega borca, ki je bil tam. 
A čeprav je bilo užitek gledati toliko ljudi na kupu brez 
mask (za razliko od vseh trgovin), me je obenem preplavila 
žalost. Obvladam ravno toliko matematike, da sem potem, 
ko sem dodal še 500 ljudi, ki so se morebiti pridružili 
povorki na ulicah, na kalkulatorju prišel do zavidljivega 
0,1 procenta Slovencev.

O,1%

Nič cela en procent Slovencev, ki so na tak ali drugačen 
način izrazili svoje nestrinjanje z ukinitvijo kuhanega 
vina na stojnicah. Lahko da se bo kdo nad to izjavo 
razburil, a vse dokler se ne začne zbirati po vsaj 50 
ljudi pred domovi vseh genocidnikov - in to istočasno 
- je to prav to. Na tak način se borimo samo za kuhano 
vino.

Tolaži me misel, da bo tudi tega kmalu konec in da se bo 
začel dosti hujši boj, za katerega sem bolj usposobljen - 
mnogo bolj kot za boj proti človeški neumnosti.

Otok La Palma gosti že tudi čez 700 potresov v 48 urah, 
prizori izbruhov so vedno bolj zaskrbljujoči, danes pa je 
izbruhnil tudi 3.676 metrov visoki vulkan Semeru na Javi 

v Indoneziji. Pa se veselica šele komaj začenja.

Od tistih, ki bodo preživeli resnico in pravo ozadje tega 
natega - in še preživeli naslednjih sedem burnih let, se bo 
oblikovalo pleme, ki bo naš rod Slovenov nadaljevalo.

Kaj je lahko še boljšega, kot začeti vse znova po desetletjih 
tega sranja, na čistih temeljih svetlobe in ljubezni.

In čeravno mi mogoče ne bo dano, da bom to novo 
zemljo doživel, bom naredil vse, kar je v moji moči, 
da jo doživita moja sinova in pa vi, dragi prijatelji.

Nič cela en procent Nič cela en procent
4.12.2021
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Stari borci Ksenija Kresnik Conič, Darja Erhatič in Bogdan 
Kladnik - Bogdi vabimo prijatelje na prednovoletni 
sprehod in luščenje kostanja po mestu.

Program: objemi, izmenjava poslednjih sevov, degustacija 
kuhanega vina, smeh in veselje.

Zaželjeni rekvizit: termoska kuhančka.

Dobimo se na Prešernovem trgu, sreda, 8.12. ob 18h.

Ablast: to ni kak shod/protest, samo prijatelji gremo 
skupaj na kostanj. 

Saj ga še lahko luščimo ali je že kak nov odlok?

Prisrčno snidenje s starimi prijatelji mladih src, ki so nas 
ulice in trgi povezali za vse življenje.

Luščine so padale na tla, kuhano vino pa teklo po grlu v 
podplate.

Surprise, surprise, gravitacija je resnična.

Ker nerad širim nepreverjene ali netočne informacije, 
moram neskromno priznati, da je bilo moje kuhano vino 
(šipek, H2O, dišave, jabolka, vino) najboljše daleč naokoli.

Hvala vam, prijatelji. To sem potreboval, smeh, predvsem 
pa objeme.

Kdo gre z nami na luščenje? Ko za hipec pozabiš, da smo v vojni
7.12.2021 8.12.2021
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Zelo nerad grem sploh še med ljudi, a včeraj zvečer sem bil 
ponovno na Prešernovem trgu, da bi se srečal s prijatelji. 
Tokrat iz Štajerske. 

Vse parkirne hiše so bile polne in v Stari Ljubljani se je trlo 
praznično navdahnjenih ljudi. Nekje se je plesala polka, 
spet drugje so prepevali in poplesavali harekrišnovci. 

Ta pametni telefoni - eden od začetkov konca 
človeštva - so vestno beležili vsak migljaj. 

Surrealistični prizor - kot da ne bi tičali sredi največje vojne 
v nam znani zgodovini.

Vedno je lepo srečati prijatelje, še posebno, če je to prvič. 
A ko sem krevsljal nazaj proti avtu, me je prešinila grozljiva 
misel.

Tale misel: 

Da bo z ceneno vodico nadišavljeni Janez stopil pred 
kamere in slovesno napovedal konec izmišljene epidemije 
- in veliko zmago njegove strokovne ekipe nad nikoli 
dokazanim sovragom.

Če bi se to res primerilo, bi se tisti hip vse vrnilo nazaj v 
“normalo”. 

Zmaga SdS-a na volitvah bi bila zagotovljena, hipoma 
bi bile pozabljene rdeče gumice, neuporabni testi, 
pomori v DSO, vse kapi in stranski učinki, smrti, 
razpadi družin in zvez, izgube služb, propad podjetjij, 
javni dolg, samomori in travme mladostnikov ter 
fašistično izživljanje inšpektorjev in malih človečkov 
na vhodih. Še želvaki bi zloščili svoj oklep in ga 
nostalgično pospravili v omaro. 

Kot da sta bili ti dve leti povsem normalni. Večina (VEČINA) 
ljudi bi samo skomignila z rameni. A zdej je pa tko? Ok, pa 
tko.

Danes ima Lidija, mati mojih dveh sinov, dopust in ker je 
že dve leti nisem nikamor peljal, sem jo dopoldne odpeljal 
na izlet. Na pravo pravcato dogodivščino, na katero se 
pripravljam že par dni.

S polnim avtom smeti na Cesto dveh cesarjev.

Da bo resnici zadoščeno, peljala je ona, jaz pa sem bil 
sovoznik, ki je stalno tulil pazi in bremzaj. Ona ima namreč 
službeni pecete.

Kako lepo, da mi enkrat ni treba začeti dan v stresu 
(dela s starostniki), mi reče. Počakaj malo, ji odvrnem, 
nisva še prišla do smetišča.

Že na dovozu, pred ta veliko rampo, naju ustavi varnostnik. 
En štoflc z malim čopkom od Sintala. PCT! Lidija ga pokaže, 
hoče videti še mojega. NE! Potem pa obrnita in zapustita 
območje.

Iz avta me kar izstreli. Videti si bil visok 2 metra (nekje 
kot sopriimenjak Klemen) in s takim izrazom na obrazu, 
da sem se te še jaz ustrašila, mi je rekla kasneje. Saj jaz 
sem sicer miren človeček, a ko mi nekdo stopi na živec, 
se ustrašim še samega sebe. K sreči nisem imel s seboj 
ogledala, ker bi se podelal od strahu.

Tega stanja se sicer bojim in zatorej ogibam. Udariti 
nekako znam in to bi se za stranko v postopku - in kasneje 
zame - lahko slabo končalo. Bojte se jeze tihih ljudi, sem 
zapisal v neki daljnji objavi.

HALO, pecete pogoj za odprti prostor smetišča? Od 
vseh kretenizmov te vlade, je ta eden najhujših.

Začnem tuliti in oba s štofeljcom kličeva policijo. Lidiji 
namignem, naj odpelje naprej, jaz pa skušam pofotkati 
(med glasnimi kriki, da je fotografiranje prepovedano) 
štoflcevo izkaznico. Zbeži mi v kiblo. Grem peš, samo 
probaj me ustaviti, mu še zabrusim.

A to je bil samo hipni preblisk. Slutnja zatišja - zatišja pred 
nevihto - je močnejša. 

Zdaj smo prišli že tako daleč, oziroma padli tako 
zelo na samo dno, da se lahko samo še po uničujoči 
nevihti - po popolnem razsutju vsega starega v 
prafaktorje - izgradi nov, boljši, pravičnejši ... svetlejši 
in ljubeznivejši svet.

Let it come.

Zatišje Pecete na smetišče (zgodovine)
12.12.2021 14.12.2021
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“Dne .... bla bla bla ... je Bogdan Kladnik blabla ... pri tem pa 
ni upošteval UKAZA(!) varnostnika Sintala Željka Kučera, ki 
je Kladniku UKAZAL(!), da brez pogoja PCT ne sme stopiti na 
varovano območje in je kljub UKAZU(!) varnostnika odšel 
v zbirni center (Kršitev blabla) čeprav je varnostnik izrekel 
ustno ODREDBO(!) da ne sme vstopiti in zapusti kraj”.

In moja izjava o “prestopku”, pri kateri sta mi pomagala 
Romana in Mladen, in ki ga je policist vestno zapisal:

“Z ženo Lidijo Kladnik sva pripeljala smeti na smetišče. 
Žena je imela pct pogoj, jaz pa sem bil brez. Varnostnik se 
v postopku ni identificiral. S tem je storil prekršek po 8.točki 
11.člena zakona o zasebnem varovanju. Nadzor nad tem 
izvaja policija. Kljub opozorilu policija ni ukrepala. S tem je 
storila kaznivo dejanje nevestnega dela po 257. členu”.

Roko na srce, vsi trije policisti so bili super. Da jih ne bom 
preveč kompromitiral, bom zapisal samo, da so bili naši.

Fantje, če se ne boste uprli še vi, tega ne bo nikoli 
konec, sem jim dejal.

Medtem ko sem v že prijateljskem pogovoru dvema 
razlagal situacijo v svetu, globalne proteste, razliko med 
ustavo, ustavnimi zakoni, mednarodnimi pogodbami in 
nezakonitimi odloki (o čemer niso vedeli prav ničesar) ter 
o iniciativi slovenskih zdravnikov, je Lidija pihala na dušo 
tretjemu. Pogovarjala sta se o “mučenju” tudi njegovih 
otrok v šoli, o tem, kaj bo to obdobje pustilo generacijam 
naših otrok, o samomorih mladostnikov (vedno več) in o 
skokovitem porastu nasilja v družinah. Fantje s strahom 
pričakujejo bližajoči se praznični čas, ko se bo nasilje samo 
še povečalo.

Kako mislite, da se bo to končalo, sta me vprašala 
sogovornika? Ja tako, da bo resnica slejkoprej prišla na 
dan ... in bodo oblastniki samo dvignili nedolžne mastne

Pecete na smetišče (zgodovine)Pecete na smetišče (zgodovine)

Odloživa smeti na predpisana mesta. Vzorna državljana. Pa 
bi jih bilo lažje peljati za Savo. Ko pri povratku opazi najin 
avto, štoflc hitro zapre rampo. Popizdim ponovno, mu spet 
sledim do kible, tuli zakaj ste tako nasilni, zakaj ste tako 
nasilni. Kličem policijo, ki pa že prihaja.

Za dobrih dvajset minut ustavimo ves promet. 
Tovornjaki in osebni avtomobili se ustavijo na obeh 
straneh, kolona se daljša. Tovornjakarji se zberejo v 
skupini in imajo žur.

Tega so vajeni, povedo. To pove tudi drugi varnostnik. 
Super dečko, ki skuša štoflcu vzeti daljinec za rampo, a ga 
ta skrije v žep. To večkrat počne, še pravi.

Pride policija iz Viča, trije komadi. Fantje, bom zapeljal ob 
stran, ni problema, samo odprite rampo, da ne bodo ostali 
čakali, rečem.

Postopek traja kako uro, mrzlo je. Drugič pripeljite s seboj 
čaj in kuhano vino, rečem policistom, ki se s predlogom 
kar strinjajo. V redu fantje so.

Že pred njihovim prihodom pokličem srčno prijateljico 
Romano, največjo zbirateljico nezakonitih kazni ter najbolj 
vneto “jebem vas genocidnike” gnjavatorko ta malih 
fašistkov na vratih v Sloveniji. Ko bi bilo vsaj več takih, kot 
je Romana.

Je ravno na poti k odvetniku Mladenu in prek zvočnika mi 
dajeta nadaljnja navodila. Saj zakone kar nekako poznam, 
a ko me zasrbijo pesti, glava ne deluje najbolje.

Vsi podamo izjave, Žiga si vse skrbno beleži. Svojo izjavo 
podpišem z UCC, potrdilo o vročitvi pa nočem. Žiga to reši 
z zapisom: 
OSEBA! (to sem videl šele kasneje) NE PODPIŠE. KOT 
RAZLOG NAVEDE, DA NE SODELUJE V TEJ FARSI.
In moj prekršek?
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ročice, rekoč: Ja kdo vam je pa kaj ukazal, a mrbit 
obstaja kak zakon, da se cepite? Saj odloki so vendar 
neustavni in nezakoniti, to delate prostovoljno, s 
svojim lastnoročnim podpisom in lastno voljo.

Na koncu smo si krepko stisnili roke. Fantje še ne vedo, 
da se bomo srečali ponovno, saj bom kmalu spet odpeljal 
kako vrečko smeti na smetišče.

V mojih mlajših letih so se nepravičnostim upirali 
študentje, fosili mojih (61) let pa so se greli ob zapečku. 
Danes se borimo fosili, študentje pa preverjajo dovolilnice 
za nakup osnovnih potrebščin in preprečujejo opravljanje 
povsem normalnih dejavnosti, kot je nakup fuking znamk, 
nam, fosilom.

In če se povrnem k izjavi policista o družinskem nasilju. 
Še posebno zato, ker imam tako v spominu nedavno 
objavo prijateljice Katarine, ki se je v trgovini kregala 
z nekom zaradi tega, ker je bila brez maske. Ob njej pa je 
tiho stal njen mož z masko na goflji, ne da bi ji stopil 
v bran.

Jebite se taki moški, tako tisti nasilneži in tisti 
brezjajčniki, ki svoj srd nad vsem, kar se dogaja, 
stresate nad nemočnimi otroci in ženami, namesto da 
bi na vile nataknili mastne riti genocidnikov. Pan ima 
prav. Niste vredni, da vas pes poščije. Odrežite si sami 
še tisti štrcelj, če že jajc nimate več.

Kakorkoli že, ta borbeni Kladnik je sistemu danes (ob 
kozarčku najcenejše graševine) napovedal vojno. Pa šta 
bude, bude. Hodil bom na pošto, banko, JYSK in smetišče - 
in jim vsem po vrsti jebal mater (sori muti), klicaril policijo 
in pisal kazenske ovadbe.

Sicer tega ne bo konec. Bi pa bil preje, če bi to počeli še 
vsi vi.

Štoflc bo pa dobil kar dve kazenski ovadbi. Mojo in 
Lidijino, saj jo je nezakonito pridržal v njenem avtomobilu 
in z vsemi predpisanimi neustavnimi pogoji. 

Jaz sem bil namreč peš.

Pecete na smetišče (zgodovine)
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“Čas zgineva,
preskakuje,
kjer si bil,
te zdaj več ni.

Dnevi kratki,
kakšen izgine,
veter brije,
briše nam spomine.

Lupine prazne,
besede blazne,
nasmeh zamrl,
pogledi uprti so v tla.

Zemlja ječi,
voda drhti,
bruha ogenj,
lune ni.

Muc zalaja v temo,
sence v zavoj zbežijo,
psički predejo tiho,
strahovi se za rep lovijo.

Ladje plujejo po zraku,
v pristan drvijo,
sonca prepletata se dva,
krivi se ravna mavrica.

Planet svetli se utirja,
duše temne iščejo zavetja,
svetloba že kuka čez temo,
veselje bo kmalu bolj svetlo”.

Ja klinc, kakršen je ta cajt, taka je tudi pesem. 
Konfuznaubožjumater.

Based on a true story, zapisano po današnjem srečanju z 
raznoraznimi entitetami. Nič bat. Pocukajte jih za brke ali 
brcnite v rit - in pogumno naprej.

Preskoki časa
15.12.2021

Pravo ozadje
16.12.2021

V svoji najnovejši, a še ne povsem dodelani teoriji, 
raziskujem pravo ozadje kogenocida. Ker pa jo bom 
dokončal šele takrat, ko je ne bom mogel nikjer več 
objaviti, pustimo zaenkrat namišljene teorije vnemar in se 
posvetimo bolj lahkotnim temam.

Alora.

“Welcome to the beginning of the end of the world as 
we know it. The next great catastrophic disaster cycle 
… Coming soon to a town/city near you”, je zapisala 
teoretičarka zarot iz Amerike, ki pa jo spremljam samo 
zato, da se pošteno nasmejim.

Če bi sploh še lahko verjeli tem brezdelnim teoretikom 
zarot, ki lovijo podatke o naravnih katastrofah in izbruhih 
sonca - preden jih vladne agencije izbrišejo ali omilijo - 
potem bi nas lahko malce zaskrbelo.

Tako pa te bojazni ni.

Samo v zadnjih nekaj dneh naj bi se, haha, v USA zgodil 
uničujoči tornado (10/11.12.). Bojda tak, ki je pustošil čez 
štiri ameriške države in pustil za seboj razdejana mesta 
in več kot sto mrtvih - nekje najdaljši (cca 400 km) in 
najmočnejši v zgodovini - ter povsem neznačilen za to 
obdobje leta.

Malce so že dolgočasni. Le kdo naj bi tem nebulozam in 
fotošopiranim fotkam še verjel?

Bruhala naj bi, poleg desetin drugih vulkanov, Stromboli 
in Etna (očitno fejk fotke), Indonezija pa naj bi imela potres 
7,6. Nekje sredi morja med otoki. Phhh, saj tega se ne da 
niti preverit, lahko bi nam navrgli kako drugo laž.

Danes zjutraj pa potres 5,9 v Novi Zelandiji. Japajade. 
Tam raste vendar kivi. Valda ne bomo ostali brez kivija.
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Sonce naj bi spet bruhalo proti Zemlji. A kaj čutite? Seveda 
ne, kako naj bi. Teh lažnih novic imam že pun kufer.

In pravkar naj bi super tajfun (Category 5 super typhoon 
z vetrovi 240km/h) pustošil čez Filipinsko otočje. Pa le kje 
dobijo toliko kriznih igralcev?

In še zadnja cvetka: zbirajo se orkanski vetrovi (s tornadi), 
ki bodo (haha, bodo) prizadeli osrednjo Ameriko, 100 M 
ljudi. Kakšen idiotizem, sto milijonov, le kdo si je izmislil 
prav sto milijonov. Če bi rekli 97, ajde, kupim, a točno 100 
milijonov??

Stotisoči kao lahko ostanejo brez elektrike. Si lahko 
zamislite, brez elektrike? Kdo pa je že kdaj ostal brez 
elektrike?

Tudi če bi bile te lažne novice resnične (kar pa seveda 
niso), je Slovenija, raj pod Triglavom, popolnoma varna. 
Navsezadnje tu živijo najboljši ljudje pod svobodnim 
soncem. Svetovni prvaki v zbiranju zamaškov ter tisti 
del svetovne populacije, ki že dve leti dosledno golta 
svoj lastni izdihani C02. Saj menda ne mislite, da maske 
preprečujejo pot nekakšnim vajrusom? Nikakor ne, tako 
se borimo proti klimatskim spremembam. Vsi vemo, razen 
goblina Grete, da klimatske spremembe povzroča izdihani 
C02 človekov.

Dasiravno vemo, da je za klimatske spremembe krivec 
že nekaj časa znan tudi drugje. Po trikrat preverjenih 
podatkih so krivi Gvinejci, ker se po džunglah ne 
vozijo s Teslinimi električnimi gajbami, ter bušmani, ki 
ob petkih ne špricajo pouka.

Pa četudi bi obstajala kaka neznatna možnost, da bi tudi 
nas karkoli zatreslo, so vse skrbi odveč. V samooskrbi smo 
svetovni prvaki, vsa rodovitna zemlja pod nakupovalnimi 
centri (tudi glede njih smo svetovni prvaki) je vzorno

Pravo ozadje Pravo ozadje
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obdelana, hrane je v izobilju in od vseh evropskih držav, bi 
po razritih avtocestah dostavljali hrano samo in izključno v 
naše hofre.

Pa da ne pozabimo, da je naša vlada tudi na vse te 
možnosti izredno dobro pripravljena - četudi povsem po 
nepotrebnem.

Po nedavno sprejetih odlokih (ki imajo edini podlago 
v zakonih) bi se kak fejk cunami ustavil točno na 
sredini Piranskega zaliva, namišljeni potres tik 
pred slovensko mejo na Šentilju, orkanske sapice bi 
zaustavili Gorjanci, toča pa bi padala samo na točno 
določenem območju nenaseljenega Kočevskega roga. 
Pa še tega bi z marelami ščitila naša civilna zaščita.

Ni kaj, čas je za nove stranke, nove seve in četrti špricer, da 
se bomo imeli o čem kregat in s čim pametnim ukvarjati.
Da ne bomo gledali že čez Karavanke, buhnedej pa v 
nebo.

Itak pa tri četrtine slovencev naravnih katastrof ne bi 
niti zaznalo, če ne bi zmanjkalo elektrike ravno med 
njihovo najljubšo resničnostno oddajo.

A kdaj je pa že kje zmanjkalo elektrike?

Pravo ozadjePravo ozadje
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Vse pripravljeno za obredni sežig vsega starega - 
predvsem petih kuvert z oranžnim grbom.

Srečanje plemena organizirano z upoštevanjem vseh 
pogojev, vključno z varnostno službo.

My passion and fire run deep through my veins, my blood, 
there’s no doubt about that (Carolyn Aronson).

Zimski solsticij Ogenj očiščenja
21.12.2021 21.12.2021
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KO SLOVENC NA RAJŽO GRE ... često zraven naredi še kako 
pizdarijo.

V kratkih prebliskih prostega časa, vmes med teženjem 
po fejsbuku, brezdelnim postavanjem na trgu, skrbi za 
dementno mamo s trikrat zlomljenim kolkom in pohodi 
s svojim kosmatim prijateljčkom, občasno naredim tudi 
kako knjigo. Oziroma v zadnjem letu deset njih.

Kdo pravi, da se starega psa ne da naučiti novih ukan?
Po kakih 70+ tiskanih knjigah, sem se zdaj nekako naučil 
delati še elektronske = E-knjige. Za tradicionalista, 
zasvojenega z vonjem sveže tiskanih papirnatih pol, kar 
velik korak.

V glavnem sem se učil iz napak. Kaj sem povprašal 
tudi mlajšega sina Žana, magistra prav teh ved, a sem 
iz rafalnega stavka: to se naredi tako ... švis ... težko 
razbral kaj več kot par besed. A mladina res misli, 
da lahko fosili pomnimo tako hitro, kakor oni počasi 
razlagajo?

No ampak sistem probaj/napaka/popravi je nazadnje 
deloval in teh deset knjig bo v treh oblikah (kot Epub, 
PDF in POD - print on demand) in v devetih tujih jezikih - 
nek se vidi raskoš - v naslednjih dneh zavzelo platforme 
po svetu. Šta bude da bude.

In ko smo ravno pri budah, tokrat predstavljeni knjigi 
opevata fascinantno področje na Kitajskem. Sveto 
gorovje Songshan, izvor zen budizma in shaolin kungfuja. 
Področje, ki ga poznam skoraj tako dobro, kakor domačo 
Šmarno goro.

To sta tudi edini knjigi med temi desetimi, ki sta 
namenjena starejši populaciji. Vse ostale so namenjene 
vzgoji mlajših. Da bi vzgojil ali vsaj prevzgojil vas fosile, 
sem v teh dveh letih, dokončno obupal.

V letih 2018 in 2019 sem bil tako šestkrat v Songshanu 
in vmes organiziral še 3 mednarodne čistilne akcije. V ta 
namen sem obiskal vse templje, prehodil vse kotičke, se 
povzpel na vrhove in prehodil vse soteske. Po eni od teh 
sva se z Izetom kot prva spustila tudi po slapovih in tako 
razdevičila še nepoznano sotesko. Zdaj gre po njej lažje.

Večinoma pa sem hodil sam. Tudi po soteskah, kjer me 
ne bi našel nihče, če bi si že samo zvil nogo. Tudi če bi mi 
telefon tam deloval, ne bi mogel poklicati nikogar. Poklical 
bi sicer že lahko koga, a mu v slovenščini, angleščini 
ali nemščini ne bi mogel ničesar razložiti, sam pa tudi 
ne bi razumel njihovih vprašanj. Telefon je bil tako raje 
izključen, pa še izlet je bil s tem vsaj malo podoben pravi 
pustolovščini.

Fotografirati in oblikovati nekako znam, z besedilom 
pa sem imel več dela. Par mesecev sem študiral njihovo 
ne tako kratko zgodovino in brskal za kredibilnimi 
podatki o templjih in naravnih znamenitostih. Kmalu 
sem pri letnicah dinastij opazil ponavljajoče se napake. 
Ko prvi naredi napako in jo objavi na spletu, drugi 
samo kopirajo za njim. Tako se dandanes dela, hitro, 
neselektivno in brezglavo.

Verjeti tako nisem mogel niti enemu samemu opisu, 
objavljenem na spletnih straneh. Če je bilo napisano, 
da je tainta astronom delal za tegaintega cesarja, sem šel 
preverjat tako rojstvo, zgodovino in delo astronoma, kakor 
samega cesarja. Če sta res jedla netopirje v približno istem 
časovnem okvirju.

Tudi zemljevida nimajo (in to, hej, za eno njihovih najbolj 
znamenitih področij, ki jo letno obišče za 10 Slovenij 
obiskovalcev) nobenega. Nekaj stiliziranega na majhni 
vstopnici. No odslej imajo v tej knjigi vsaj okvirno 
informacijo, kje se sploh gibljejo.

Ko Slovenc na rajžo gre Ko Slovenc na rajžo gre
22.12.2021
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Z dokajšnjo sigurnostjo lahko napišem, da so njihove 
dinastije, letnice in lokacije, vsaj v tej knjigi zgledno 
urejene. Malo pa sem si pomagal tudi z (že legendarno) 
iznajdljivostjo. Če imena za kako sotesko nikakor nisem 
mogel dobiti, sem jo poimenoval sam. Če je kaka dinastija 
vmes falila, sem si jo pa izmislil. Skupaj s princesami, 
vojnami in spletkami na dvoru.

Red mora biti, pa četudi je slab.

Na koncu pa še malo priznanje, da se znebim tega težkega 
bremena. Nazadnje sem bil v provinci Henan  - sosedi 
zloglasnega Wuhana - konec novembra 2019. Še malo 
nahoden sem božal mačko v neki vasici, ta je kasneje - 
pričevanje mojih kitajskih prijateljev - ugriznila nekega 
netopirja, ki je v smrtnem strahu odfrfotal (frfotal je ker 
zaradi poškodovanega krila ni mogel leteti) v sosednji 
Wuhan. Tam je bil seveda lahek plen Batmana - lovca na 
netopirje.

Preostanek zgodbe vam je poznan, izbruhnila je cela 
pizdarija po svetu. Se iskreno opravičujem, to res ni 
bil moj namen. Posredno sem bil sicer res kriv jaz, a pravi 
vzrok v resnici tiči drugje. Kriva je bila klima na letalu 
China Southern.

Kakorkoli že, ko Slovenc na rajžo gre, zraven naredi še kako 
pizdarijo.

PS: No ampak tudi ta knjiga je, kakor tudi vse moje že 
organizirane mednarodne akcije (splanirane baš za marec 
2020, za timing sem mojster), doživela bolj klavrn konec. 
Akcija je bila zaradi plandemije odpovedana, knjiga pa 
plesni nekje v kleteh Yan Zijevega kungfu templja - in čaka 
boljših časev.

Ko Slovenc na rajžo gre
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Čeprav sem se, razočaran nad neskončnimi razprtijami in 
vladnimi podtaknjenci, iz prvih bojnih linij sicer odmaknil, 
nas še zadnjič pozivam, da jutri družno zadonimo magično 
besedo:

Le tako bomo lahko končali to svetovno distrakcijo in 
se posvetili pravemu, doslej skrbno prikritemu boju - 
boju za obstanek človeštva na zemlji.

Pravi boj nas še čaka
26.12.2021

Ko brezdušneže obdaš z oklepom
27.12.2021

KO BREZDUŠNEŽE OBDAŠ Z OKLEPOM 
(It’s all a distraction)

Medtem, ko se je odvijala še ena od epizod bodočih 
iger lakote, se sonce pripravlja na enega od najmočnejših 
izbruhov.

Ko in če se to zgodi, bo prav želvakom in vladi najbolj 
vroče, nam pa toplo pri srcu.
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Ko brezdušneže obdaš z oklepom
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Se nadaljuje ...
Če vas pri prebiranju teh zapisov zagrabi neustavljiva želja, 
da bi moje delo (12 knjig) s kako donacijo tudi podprli, 
lahko to storite brez kakršnihkoli zadržkov. 

Na voljo so štiri možnosti, opisane takoj pod knjigami na 
linku: www.guardians-earth.org/2022

ali tukaj:

1. Zaviješ bankovček v list papirja, oboje vtakneš v kuverto 
z znamko in pošlješ na PTT naslov:

Bogdan Kladnik, Čižmanova 6, 1211 Ljubljana 
2. Če je komu lažje donirati na TRR, je tam možnost vse od 
evra pa do brutto plače zdravnika specialista na UKC v času 
plandemije. 

V tem primeru mi prosim sporočite na email: 
bogdan@kladnik.net ali v ZS. Jaz sem sicer že deset let 
brez računa, ker jih, majstr za dnar, vse pogubim, ima ga pa 
moj sin. 
3. Z nakupom ‘enega ali kolikor jih uspeš spiti’ kofija na BUY 
A COFFEE. Ta račun je pa od prijateljice Sare (Hvala, Sara), ki 
mi je svoj kafetomat za par dni prijazno odstopila.

Pod ‘Your message’ napišeš: za Bogdija, lahko pa 
mimogrede častiš kofe še Sari (za Sarija), da nas bo še 
naprej razveseljevala. 
BUY A COFFEE   (klikneš ta link, naprej je enostavno, kava 
pa ravno prav sladkana) 
4. Tako da častiš pir (ali pa samostrel za zombije), ko se 
srečava na Trgu ali nekje v hosti.
Ne pucaj koj, spoznaš me po odsotni frizuri.

Doniraj po zmožnostih
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