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КО ЈЕ ЛЕПО ЖИВЕО – ЖИВЕО ЈЕ НА РАЧУН ДАНАШЊИХ МЛАДИХ
ГЕНЕРАЦИЈА!
ОВО ЈЕ СВЕТЛА БУДУЋНОСТ КОЈУ СУ НАМ ЈОСИП БРОЗ ТИТО И
РУКОВОДСТВО КПЈ/СКЈ ОБЕЋАВАЛИ!
Ево зашто је тако:
Краљевина Југославија није имала дуг.
ДФЈ/ФНРЈ су је наследиле без дуга, 1945/1946.
Дуг ФНРЈ је већ 1971. износио 1,7 милијарди долара.
Дуг СФРЈ је износио 40 милијарди долара (20 милијарди основица и толико камате) маја 1980 кад
је Јосип Броз Тито званично сахрањен
Његови наследници, остајући доследни својој пароли: „И после Тита – Тито“ су само повећавали
дуг СФРЈ. Не знајући како да се зауставе нити како да га поделе прво су својевољно сами, без
икаквог притиска непартијског дела народа и неруководећих чланова СКЈ растурили СКЈ. Потом су
изазвали грађански рат и, уз страну помоћ, разбуцали СФРЈ…
Нажалост, његови следбеници, ученици и данас владају Србијом. И они, остајући доследни тој
пароли, немилосрдно повећавају дуг Србије и растурају државу.
Док најмање милион Срба не потпише на http://www.peticije24.com/sssss захтев за разрешење
председника Томислава НИКОЛИЋА и ВЛАДЕ, значи и њеног председника Александра ВУЧИЋА и
министра Ивицу ДАЧИЋА, или не нађе и спроведе ефикасније мирнодопско решење по Уставу,
дотле ће они наставити да спроводе ту наслеђену разарајућу политику. Јер, њима је лепо. И свима
који их подржавају је лепо. Ако их је више од 50% становништва Србије, онда су они прилично
успешни – за себе. Али, кад Титаник тоне тада је и најлуксузнија кабина у њему – пропаст.
Залуд су све ове анализе у стварној нашој ситуацији ако не доводе до ефикасне акције смењивања
садашњих властодржаца без одлагања. Оне онда усмеравају и окупирају мисли на неизменљиву
прошлост уместо на ангажовање да се овај суноврат заустави, Кроз 30 или 70 година жалопојке на
ову садашњу ситуацију и нашу пасивност, апатичност, незаинтересованост, уплашеност,
разједињеност,… неће помоћи тадашњим генерацијама. Је ли Вам свеједно шта ће наша деца и
унучад мислити о нама? Ми им не остављамо ни оно што смо наследили, а можда ни 10% од тога,
ако наставимо овако, са жалопојкама без деловања ефикасно, уместо с акцијом која ће да доведе
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што пре на власт људе способне, квалификоване, мудре, храбре, иситните родољубе и патриоте,
одговорне и посвећене народу и држави. Ја верујем да их има међу нама. А Ви?
Љубомир Т. Грујић
http://www.ssssseternal.org

