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УНИШТЕНО ПОВЕРЕЊЕ У ЧОВЕКА
Господине Тодоровићу,
Ваш претходни чланак сам оценио највишом оценом. Овај, нажалост - најнижом.
To што тврдите није истина.
Мање од једног промила људи, који су 13 месеци пролазили поред пулта за потписивање у Кнез
Михајловој у Београду, од 10.05.2010 до 30.06.2011, које је организовао и спроводио професор
универзитета по жези, киши, ветру, снегу, од -8 до +40 степени, да се распишу истовремени
референдуми по 11 најважнијих питања за Србију и народ, је пришло пулту. Потписало је укупно
2600 људи. За 13 месеци!!! Да је потписало најмање 100.000 људи зауставило би се све што се од
тада до данас догађало!!! Пропуштена могућност пружена народу. Тада су потписали: Академици
професор др Василије Крестић и професор др Михаило Ђурић, његов брат близанац професор др
Јован Ђурић, др Благоје Ристовић, ...
Свега 1540 људи је од 10.04.2011. до 30.06.2011 потписало захтев да се смени Борис Тадић. Био је
додат нови пулт претходном. Опет пропуштена могућност пружена народу.
Када је Народна скупштина усвојила противуставну Резолуцију 13.01.2013., на којој се заснивају
Бриселски споразум и сва потоња противуствна деловања и акта наше власти, одмах је било јавно
потписивање од 01.03.2013 до 31.03.2013. да се смене Николић и цела Влада, значи и Вучић и
Дачић. Поновило се исто као претходно. Потписало је свега 468 људи, а потписвање се одвијало
сатима сваки дан, опет у Кнез Михајловој. И тада пропуштена могућност пружена народу.
Сваки пут су позиване политичке странке да се придруже. Ниједном ниједна.
Дoкaзи су изложени на: http://www.ssssseternal.org
Мој утисак је да нема разлике између мање образованих и више образованих данас у Србском
народу у Србији по питању односа према народу и држави.
Узгред, "елита" није србска реч. Ко чини ту "елиту" и по којим мерилима, и кад је то Србски народ
усвојио? Да ли би по тим критеријумима Милунка Савић била члан те "елите"?
Овакви дописи само стварају још већи раздор у народу.
Да завршим с јучерашњим догађајем у аутобусу 83 који ме је возио у Немњину 23 да будем на
протесту против отимања деце. Уђох на предња врата. Стадох између човека код врата и шофера.
Човек ме погледа:
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"Има места, седите" рече човек пажљиво, добронамерно.
"Хвала. Седим по цео дан. Радим."
"Како Вас није срамота. Радите. Ви радите, а толика омладина незапослена. Млади беже у
иностранство!"
Помислих, има право, ми пензионери не треба деци да одузимамо радна места, али ја то не
чиним.
"Радим на рачунару. Не радим овде. Пишем научну књигу. Објављују се у иностранству. Све које су
објављене поклонио сам нашим библиотекама."
"О чему су књиге?"
"Аутоматика"
"Шта је то?"
"Аутоматско управљање."
"Управљање чега?"
"Управљање од подморнице до васионских летелица, робота, индустријских процеса".
Аутобус стаде. Он изађе. Ја остадох тужан што је у човеку толико уништено поверење у другог
човека, што се ствара толики раздор у народу, што је узаврела острашћеност код неких људи чак и
према непознатом...
За све ово стање, омладина нема никакву одговорност. Одговорност је на нама, старијима, без
обзира на степен образовања.
Др Љубомир Т. Грујић
редовни професор у пензији

