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ВЛАСТ И УСТАВ: КОЊ И НАРОД
Пред председништвом Републике Србије у Београду, Андрићев венац бр. 1, упитах дежурног
полицајца зашто не штите Устав и народну вољу, него власт која то крши. Одговорио ми је:
"ВЕЖИ КОЊА ГДЕ ТИ ГАЗДА КАЖЕ!"
То ме је подсетило на основно правило у ЈНА (вероватно је и сада тако):
"Изврши наређење претпостављеног, а после можеш да се жалиш."
Наравоученије:
Треба се ослободити ГАЗДЕ и њега заменити ЧОВЕКОМ
који поштује Устав и закон и на основу њих штити народ и државу.
Веровао сам заклетви жандармерије датој јавно под командом генерала ДИКИЋА и на њен
апел послао сам јој добровољан прилог. Мени све ово изазива дубоку тугу и патњу што они који
су на врху државе успевају да, кредитима узетим на наш рачун, плаћају војску полицију,
жандармерију да извршавају њихове противуставне наредбе и да их штите од оправданог
народног гнева. Претпостављам да им је главни аргумент да је наша одбранбена моћ сувише
слаба у односу на снагу САД и НАТО-а. Међутим, ако војни, полицијски, жандармеријски
команданти и припадници прихватају такву аргументацију, онда треба да напусте одбранбене
јединице Републике Србије, а не да делују супротно својим заклетвама и супротно народу и
Уставом утврђеној држави. Када остају при таквом свом ставу у одбранбеном саставу Републике
Србије они прихватају да одговарају за заштиту притвуставних деловања и кривичних дела власти
и за сопствена дејства против народа. Да се не би променила ситуација која би потом поставила
питање њихове одговорности неки од њих сматрају да је најбоље спречити промену ситуације и
беспоговорно даље спроводити наређења власти без обзира што су она противуставна. За
одустајање од таквог става, је потребна свест, лични, родољубиви према Србском народу и
патриотски према Србији, морал, и људска чврстина, храброст и спремност да се поднесе гнев
властодржаца. Није то лако. Лакше је: ВЕЗАТИ КОЊА ТАМО ГДЕ ТИ ГАЗДА КАЖЕ! Коњ није во. Коњ
зна да се ритне и да све поруши. Коњ може да ритне газду и једним ударцем да га усмрти. Народ
није ни во ни коњ. Надам се да ни ЈБ ТИТО, ни ТАДИЋ ни НИКОЛИЋ, ни ВУЧИЋ, још нису успели у
свом науму да Србски народ промене и преобрате га. У кога? Зато страхујем да што дуже Србски
народ буде трпео њихову самовољу то ће његов гнев бити жешћи. Плашим се да ће то многи
србски непријатељи покушати да искористе и разбуктају нови братоубилачки рат у који би се они
умешали. Зато предлажем СЕРУМ (о Серуму ће можда овде изаћи чланак, а биће сигурно
објављен у среду на: http://www.ssssseternal.org).
Знам да Игор ВОЈИНОВИЋ има доследан, непоколебљив став честитог и храброг човека, отвореног
и јасног говора, србског родољуба и патриоте Србије. То је основа мог поверења у Игора
ВОЈИНОВИЋА (као и у све друге Србе с Косова и Метохије које сам лично упознао у току својих
посета Косову и Метохији и чија деловања пратим).
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