
Za božji čas, ne smeš zamuditi!
Sveto pismo navaja, da je
Jezus v Galileji oznanjal: »Čas
se je dopolnil in Božje kraljest-
vo se je približalo. Spreobrnite
se in verujte evangeliju!«
Dopolnitev božjega časa pred-
videva torej posameznikovo
spreobrnjenje, odtod do nestrp-
nosti pa verjetno ni daleč, saj
vemo, da božji mlini meljejo
počasi.

bolje vrabec v roki, kot
golob na strehi
pregovor, knjižno
fraza za realne želje in trezna
pričakovanja, ziheraštvo
Značilnost ptiča v ujetništvu je,
da odleti, takoj ko se mu ponu-
di priložnost. Razen če nima
prirezanih peruti.
Manjšega ptiča (vrabca) je sicer
mnogo težje obdržati v roki kot

večjega (goloba), vendar je
slednjega lažje priučiti za poš-
tarčka, lahko pa se ga tudi ter-
mično obdela in popapa (golo-
bico) in je vsestransko bolj
uporaben od vrabca. Prav zato
vsi hočejo uporabnega goloba,
čeprav samo vrabcu nastavljajo
ptičjo pogačo.
blizu: kdor visoko leta,
nizko pade
pregovor, knjižno
tudi: kdor visoko cilja,
nizko pade
svari pred (pre)naglim uspe-
hom ob hkratnem pozabljanju
svojih začetkov
pomensko spremenjeni različi-
ci: kdor visoko leta, daleč vidi 
in: kdor visoko leta, ima lep
razgled

brez veje
reklo, žargon
lepotica, ženska brez napak
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biti v riti
izrek, pogovorno
tudi: biti v dreku
še eden iz množice analnih
izrazov, ki ne obetajo nič
dobrega; če smo v riti, se poču-
timo slabo, smo v slepi ulici,
ne vidimo luči na koncu tunela,
smo pritisnjeni ob zid,
nemočni, ... 
Sem čisto v riti. 
Primerjaj s taborniško šalo iz
začetka šestdesetih let: 
Semenčice korakajo. Poveljnik
stopi naprej in povoha: »Izdaja!
V riti smo!«

blizu: biti v zosu
izrek, pogovorno
kulinarična fraza za: biti v stis-
ki, biti v neugodnem položaju
Omaka (pogov. zos) je s svojo
lepkostjo, gostljatostjo in neo-
predeljivo barvo dobra prispo-
doba za nepregledno, zagatno
situacijo, v kateri se je težko
znajti in poiskati izhod iz nje.
Tudi če nam to uspe, smo od

zosa zapackani. 
Če nam Angleži pripravijo
drugo fronto – potem smo v
hudičevem zosu. (Edvard
Kardelj, 14. 6. 1942)
V zosu lahko obsedimo, vanj
lahko pademo (in upamo, da
nas bo kdo potegnil ven), lahko
pa se cmarimo celo v lastnem
zosu (pri čemer imamo v mis-
lih sok, ki ga odda meso v paci,
in ne omake). Posebnost polo-
žaja navadno niansiramo: biti v
lepem zosu, hudičevem zosu, v
istem zosu, ...

blažev žegen
reklo, pogovorno
placebo, neučinkovito zdravilo
Sv. Blaž je priprošnjik za grlo.
Blažev žegen je medmašna
molitev za zdravje na dihalih
in grlu. Zdi se, da cerkvenemu
blažanju v resnici ljudje (očitno
na podlagi izkušenj) niso pre-
več verjeli, čeprav so se vseh
takšnih blagoslovov včasih
množično udeleževali.

boga za jajca prijeti
izrek, pogovorno
misliti, da nekaj obvladaš in se
tudi ustrezno arogantno
obnašati, obvezno v nega-
tivnem smislu oz. posmehoval-
no; nikoli v prvi osebi
Glej ga, uspel je popraviti raču-
nalnik, sedaj pa misli, da je
boga za jajca prijel.
božji čas
reklo, knjižno
izraz nejevolje, nestrpnosti
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