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ВИДОВДАН 2017
Господи и госпођама,
Александру Вучићу, проглашеном председнику Републике Србије,
Патријарху Иринеју,
Сваком народном посланику,
Сваком судији Уставног суда,
Зар Ви на овоме што чините Србском народу Србији, не само на Косову и Метохији, већ
широм света, градите своју срећу, успех, углед, повластице,.., на томе ли мислите да
саздате срећу ваших породица, ваше деце?
Да вам пишем опет колико сте Ви, Александре Вучићу, пута прекршили Устав и погазили
своје заклетве, заклетву члана Владе и председничку заклетву, нема потребе. Прочитајте,
ако нисте, шта сам Вам писао, и то све на време. Ако сте прочитали, а нисте поднели још
безусловну оставку, онда то потврђује оправданост тог захтева.
Да Вама, сваком народном посланику поново пишем да сте изгубили легитимитет
народног посланика, нема сврхе. Једини начин да искупите тај грех и искажете своје
покајање је да данас, на Видовдан, не само одбијете кандидатуру Вучићевог кандидата за
председника Владе, него да покренете и спроведете успешно уставни поступак за његову
смену, како сам Вам био предложио.

Да Вама, сваком судији Уставног суда, поново доказујем да су председнички избори били
неуставни, да Александар Вучић није испунио ни основни услов да буде кандидат за
председника Србије, да сте обавезни да оцените уставност и законитост његовог
инаугурисања и деловања, нема потребе јер сам Вам на време доставио све доказе. На
њих нисте још одговорили. Имате ли важнија посла, или Вам није јасно шта Александар
Вучић противуставно ради с државом и народом, и које су последице, и то све против
Устава?
Вама, Господине патријарше Иринеју, мислим да нема потребе да објашњавам колико сте
православном делу Србског народа дужни да искажете своје покајање.
Залуд организујете славља и прославе херојских родољубивих дела наших предака јер
својим деловањима све то разарате, и духовно и морално и материјално,...
Зато Вам свима то све поново не пишем, већ Вам свакоме понаособ достављам допис са
Косова и Метохије: то није ни крик, то није ни молба, ..., то је АНАТЕМА не само на сваког
од Вас ако данас на Видовдан не урадите оно што знате да сте обавезни да урадите и
ради чега сте на тим највишим државним и црквеним положајима, него је то
ПРОКЛЕТСТВО бачено на сваког држављанина Републике Србије, а најдубље на сваког
Србина. Је ли мислите да нисте заслужили то њихово проклетство проклетство? Ако тако
мислите и после читања овог њиховог дописа, отидите данас у Косовску Митровицу и
саслушајте их, без Ваших претњи, зашто они ПРОКЛИЊУ и Вас и све нас?
На проклетству није могуће изградити срећу, по мом мишљењу. А по Вашем? Знаћу
вечерас.
Нек Вама и свима нама Бог помогне онако, онолико како и колико смо заслужили, ако
верујете у Њега, ако не верујете онда нека Вам народ да све оно, онако и онолико, што
сте, како и колико заслужили, што пре то боље и за Вас и за цео народ и државу.
С ужасним болом и патњом,
Др Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
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ФБ страница Глас Косова и Метохије,
o Видовдану 2017. године
Овај Видовдан Срби на КиМ чекају са најмање права од кад је почела окупација.
Возачке дозволе, како весела плавушица најави на РТС-у , важе у Емиратима, о благош нама, али не важе на
КиМ.

На Космету не важе… што нам је јако потребно, али важе у Емиратима које
ретко да ће ко од нас икада видети!!!
Не важе ни наше личне карте, нити један документ државе Србије!!!
Али Емирати, тамо нам треба баш!
Свака част Вучићу!
Сва српска докумета издата у покрајини шиптари рачунају као „паралелну
институцију“, па стога их не признају.
Власти СНС и остали њихови сарадници потписују све више овлашћења
непостојећој држави Косово, те нас она на терену све више малтретира
тражећи нова документа државе“Косова“ с чипом и пасошем исте младе нам
„републике“. Без њих се не може ван покрајине, нити назад у њу!!!! То се не
јавља на вестима…
Док чекамо Видовдан, овако ужаснути клањањем на северној страни јединог
неоокупираног града на КиМ, није нам ни до песме ни до игре, али и на то ће
нас натерати весела нам престоница, која слави две инагурације истог човека
и на Видовдан, наш Васкрс и Велики Петак, поставља жену сумњиве
сексуалне оријентације, која је притом потомак усташа….
Намерно наравно…!!!
Како да нас понизе до краја???
Разговарам с пријатељима и рођацима, кумовима и познаницима, сви су са
горким укусом у устима и већина би да се сели.
Кажу – оно клањање пред мостом, на коме су гинули и борили се, их је
докрајчило….!!!!!
Зар да то доживе ???

Наравно, иако вести не јављају, сви Срби знају ко је потписао да се на северу гради џамија и ко им је
дозволио да у 5 ујутру клањају насред севера!!!!
Кад ће почети да купују станове у главној улици и локале ???
За колико ће бити прво силовање, убиство….???
Ко ће то све наново да подноси???
У К. Митровици живе Срби који су избегли из својих окупираних градова и села на остатку КиМ и мали
број правих Митровчана…. Срби који су већ преживели окупацију свог огњишта виде тај шаблон понашања
и почетак краја и пате….
Ништа не могу да учине јер окупација није само од шиптара, већ је и од своје сопствене државе која очекује
потпуно послушање, чак и кад видимо да то што траже није добро за нас овде!!!!!!
18 година борбе за Север и остале средине које држе Срби… И сад издаја ….

Која земља прима беле, Еврпљане, Хришћане ?
Ниједна !!!!
Нема места за Србе с КиМ нигде…
Срећан нам Видовдан… у окупацији која је најгора од 18 претходних година
Певајте!
Мени нешто мука….!
***
Зар да нам клањају на северу шиптари….?
Зар да лезбејку, усташицу постављају за премијера???
Зар да нам не кажете да не можемо више нигде да користимо своја српска документа, а добро знате да без
шиптарских не можемо да живимо и крећемо се на КиМ???
Или се селите или узмите шиптарска документа на коме пише да сте Косовар – то је данас наш избор!
Брига ме за власти, питам вас:
Зашто, народе Српски, свуд где живите, ћутите???
Зар вам је толико добро????
***

Ми смо изгледа Србијици мајци један забавни парк, сви имамо своје дебилне улоге, па кад
нам дођу туристи, политичари и туристи у мантијама, сада већ назови цркве, ми морамо да
им правимо атмосферу и забавамо као циркуски мајмунчићи… певамо и играмо, иако нам
није до тога ни мало, глуматамо древно Косово иако нам је све теже да живимо у
реалности …
Нисмо вам ми стрип !!
Није вам ово народна песма у десетерцу!!!
Докле више !!!!???
Не устајете не буните се ни за шта, а онда дођете и очекујете да вам се радујемо уз старе
песме и приче док нам сутрадан, кад сте ви у својој кући, кољу децу!!!
Не храбрите нас да страдамо, а ви да кажете уз кафу „Бог душу да им опрости“. Ми нисмо
измишљени ликови које волите да читате !!!
Ми смо живи људи које боли све ово и свако ваше глупо питање и непознавање ситуације
нас убија…!!!
Зашто ћутите ???
Зар вам је толико добро и лепо????
***
Нико из Цркве се није огласио поводом постављања Ане Брнабић.
Нико се не оглашава поводом документа на КиМ.
Нико се не оглашава против Вучићеве страховладе!
Гланцајте џипове, Христос вас се одрекао!
***
Сваког дана све више људи нам се јавља са проблемом око преласка неког од прелаза
према ц. Србији, или Македонији, Црној Гори.
Наводе да се „граничари“ шиптари иживљавају над њима и не признају им нити једна
документа издата од републике Србије, али ни самозване „Косова репубљик“.
Јесмо ли ми овде Вучићеви и Тачијеви заточеници ???
Која документа важе и о чему се ту ради ???
Такође, повампириле су се неке старе потернице, неке глупости које су судом одбачене, па
се Срби малтретирају, извлаче и понижавају из аутобуса, аута… јер су били „сведоци у
удесу 2001. године“
Срби губе живце, а изгледа је то и циљ наше државе Србије која не реагује, јер се очито
тако договорила у Бриселу.
Најгоре је, сведоче Срби, на прелазу Ђенерал Јанковић, према Македонији, где не важи ни
српски пасош, нити српска лична карта, чак ни било који шиптарски документ који су
издали сами шиптари, а да не почињемо с проблемима возачких дозвола, овлашћења и
таблица…!!!!

Шта да радимо ????
Већина људи која користи овај прелаз иде у Македонију код лекара или послује са
тамошњим фирмама.
Трпи здравље, трпи посао, а самим тим и стомак празан….!!!
Велеиздајници у Београду су нам онемогућили својим потписима сваки вид заобилажења
прописа и правила незаконите, окупаторске државе … и створила од нас робове који не
могу да с КиМ изађу, или још горе, да се кући врате!!!!
Јавите се у коментарима, ако сте имали слична искуства и храбрости да их с нама
поделите!

***

Иако је један број Срба на Северу извадио шиптарска документа, већина Срба их још увек
нема.
Није их вадила из патриотских разлога, из љубави према Србији, не желећи да издају своју
мајку домовину!
Сад се питају јесу ли били будале? Како ће они функционисати без докумената у
самопроглашеној републици, где их гура сама власт на челу Србије???

Рачуни су већ почели да се условљавају поседовањем докумената, а нити један прелаз се
не може прећи са српским личним картама, сем можда на Јарињу, уз добру вољу локалних
Срба запослених тамо, који још не примењују ово правило….!
За то време велеиздајници на челу Србије нису се огласили нити дали савет Србима шта
сада чинити, после „за наше добро“ потписаног Бриселског очито неспоразума!!!!
Србима се сада гура идеја са су они сами издајници узимајући документа државе Косово,
за коју власти у Београду чине све, сем што је нису признали!
За то време нема изласка из покрајине.
Могли сте бар да нас упозорите….
А шиптари наплаћују огромне казне свима који су се тек сад „сетили “ да им документа
требају, бележећи их као послушнике Србије и самим тим наравно, непријатеље Косова….
Дивоте Бриселског споразума, или…
Немојте више да нас браните…
***
Срећан нам Видовдан… у окупацији!

