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ЗАШТО БАШ ЈА?
Били смо петорица. После велике матуре 1958. са шатором на раменима и под њим ноћу, два
месеца обилазисмо милу нам Југославију. Од југа до севера. Свака два-три дана смо мењали
место. Сваки пут је требало сложити шатор и разaпети га на новом месту. Нас четворица смо то
радили без устезања. Петом је било задовољство да нас посматра. Понекад бисмо му рекли:
"Хајде, придружи нам се. Биће брже." Увек би одговорио: `Зашто баш ја!` "
Тако и ова сва писанија испуњена кукумавкама и предлозима о јуначким подвизима. Када би
сваки предлагач таквих јуначких подвига извео макар један такав подвиг који предлаже, онда би
његов текст имао заветну вредност. Овако, само речи. Јер: ЗАШТО БАШ ЈА? у мислима је
предлaгача херојског дела.
Док сам 13 месеци (Мај 2010. - Јули 2011 и цео март 2013) јавно скупљао потписе у Кнез
Михајловој у Београду да се уклони Тадићева политичка гарнитура, па садашња, због њихових
противуставни деловања и кривичних дела (доказе сам подено суду децембра 2013. и тражио да
им заувек забрани да буду на руководећим државним функцијама јер је то за њих тешка казна),
од оних који су пролазили поред пулта за потписивање мање од једног промила је потписало.
Избори ће бити. Да ли за три месеца или две године, биће. Ако их организује ова власт, она ће
прогласити резултат који јој одговара и који одговара њиховим налогодавцима из Брисела.
Вашингтона, Лондона,... откуд знам одакле све, али знам да Србски народ није њихов
налогодавац кога они слушају. Зато треба они да буду смењени пре избора. Аутор овог горњег
чланка предлаже метак, макар у руку. Ја нисам за мотику, батину, нож, метак,.. Јер ако то почне,
нико не зна како ће се то завршити и ко ће завршити. Било би горе него игде до сада. Србски
хероји нису убијали Србе, ни србске изроде (Ми, Срби, изгледа нисмо нашли начин како да не
буде националног изрођавања, као што га нема код Енглеза, Немаца, Руса,... Можда нам је зато
сада толико тешко да решимо наше проблеме, међу нама, јер немамо ефикасан историјски углед.
Ово је посебна тема.).
Пре свега, ми, који тражимо правду, поштен рад и однос према држави и народу, смо ОБАВЕЗНИ
да се придржавамо Устава и закона (да се не бисмо поистоветили с претходним и садашњим
властодршцима) и да мирнодопски по Уставу решимо проблеме. Зато су у току потписивања
следећих петиција:
1. На http://www.peticije24.com/sssss је потписивање захтева Народној скупштини да спроведе
уставни и законски поступак за разрешење председника Томислава НИКОЛИЋА и целе ВЛАДЕ -
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тиме њеног председника Александра ВУЧИЋА и министра Ивицу ДАЧИЋА. Њихова смењивања би
означила крај њихових политичких каријера. Тек ако најмање милион држављана Републике
Србије потпише овај захтев и Народна скупштина не поступи по њему, онда оправдано може да
дође до народног бунта, побуне и физчког њиховог смењивања. Тада народ, као извор и носилац
суверенитета по Уставу, има и право и обавезу да физички њих све похапси и да им Народни суд
суди. Међутим, ако милион држављана Републике Србије не потпише тај захтев, онда нема
оправдања за народни бунт. Онда смо заслужили ово што јесте и што се сваког трена продубљује.
2. на http://www.peticije24.com/ustav је потписивање домаћег предлога новог Устава СРБИЈЕ који
задржава све што је добро у досадашњим уставима, ослобођен је свих недостатака претходних
устава и спречава настављање владавине похлепне политичке олигархије. Ако га нисте прочитали,
зар Вам је тешко да га прочитате? Његово читање није никакво херојско дело. Обично читање с
размишљањем и закључивањем.
Јавно обавештавам: док најмање милион држављана Републике СРБИЈЕ не потпише петицију
овде под 1. ја нећу да се придружујем народној побуни ради физичког смењивања властодржаца.
Др Љубомир Т. Грујић
Некадашњи редовни професор Универзитета у Београду

