






















„Грци нису ништа друго до остатци војних хорда
асијрск их к оје су се, к ао и Рамзисе у Италији, помешале
са српск им племенима живећим ту, а так о исто и остатци
војних трупа Рамзесових, или Сезостриса I I . египатск ог
цара.
Међутни, и ак о ће бити и сувише ларме, навешћемо, да
се сви данашњи цигани, ван так о званих Гурбета, или
монголск их цигана , зову ”Фараонима„ , да им је језик
сродан с грчк им и да они Грк е и данас зову Фараонима и
својим рођацима.
Кад се језик и остало, овог врло важног, а ни најмање
неиспитавог и неизученог народа, проучи, онда ће се
многе ствари отк рити о к ојима нисмо ни сањали...

Ми смо још раније к азали, да су се Грци настанили у
српск им земљама, к ао војници и војене страже семитск е
и етиопск е расе и да су к ао так ови морали састајати се из
разних народа, к оји су управљани једним језик ом
изпочетк а и то на 2100 год. пре Христа асириск им, а
после од 1445 па даље опет етиопск им. Казали смо да
ник ада нити су били, нити су сасављали масе к ак ве
огромне и да им број душа ник ада није био велик и, к ао и
да ник ада и ништа нису радили, но готово урађено од
ок упираног народа јели и трошили. Так о исто навели смо
и да су се борили међу се баш зато што су се састојали из
првобитних војник а припадајућих разним народима, па
к ао так ви и језик су асијрск и и етиопск и разно
произносили и изговарали.
Ово нам сведочи све оно што ћемо доле навести. Так о
дак ле сама њихова паметарница сведочи, да су се



досељавали разни народи и да су ови састављали
одјелне насеобине из к ојих су постали Елини. Ово им
населење баш и пада у године к оје ми стављамо, к ао
остацима војник а горепоменута два народа и две државе.

Зна се да им је, по њнховом причању, највећи део
народа населио из Египта Кек роис и Дана...” Милош С
Милојевић


