РИМСКОМ ПАПИ
Обраћам Вам се као човеку који има највише поклоника, жао ми је рећи поданика.
Манифестација власти је неизлечва, повлачи се пред силом.
Oтрцана је фраза да велики људи нису сујетни ни осветољубиви.
Кушам Вашу савест, љутим се на Вас. Имам озбиљних примедби на Ваше понашање. Себе сматрам за савест
света, тако се осећам.
Кад удахнем пуним плућима, васколики свет је у мојим грудима. Дужна сам зато да реагујем.
Нема непогрешивог. И Бог се покајао за ПОТОП на Земљи. Могу и ја да погрешим.
Мој Анђео ми говори да сам у праву.
ШТА СЕ РАДИ ПРАВЕДНОМ СРПСКОМ НАРОДУ?
Био би ред, мир и љубав међу Србима и Хрватима да Ви под свој утицај не би да ставите и Србе,
најслободоумнији народ.
Православци смо јер смо слободни и слободу признајемо свима.
Ми смо савест света.
Под утицајем Германа прихваћена је теза да смо на Балкану од + века, то није тачно. Срби су на Балкану пре
Грка. Тројанци су били Срби, Орфеј Србин. Српски језик је језик пра-мајка. Срби су над-људи. Од нас потиче
сав прогрес света.
Питамо се како народ са толико богатом културом, народ највеће бројности, највеће територијалне
распрострањености данас једва опстаје?
Тако је јер као наарод најпожељнијих људских квалитета изазивали смо и изазивамо подозрење осталих
народа. Други народи би да нас асимилују. Оплемењивали су своју крв мешајући се са нама и систематски
уништавајући сећање на славно порекло.
Нас ни ратом ни духом нико није победио ако се непријатељ не маскира у "Тројанског коња".
У одродима је проблем.
Срби се не љуте на своје одроде. Срби их не мрзе. СРПСКА ДУША ЈЕ ВЕЛИКА! Срби све разумеју.
Неуништиви осећај греха у одродима рађа фанатичну мржњу.
Молим Вас! Не грешите према Србима да не би учинили неопростив грех.
Само мржњу српска душа не разуме и против ње не може да се бори.
Велики је српски народ кад мржња не може да га зарази.
Племенитост и српство, речи су истог значења. Срби су довољни сами себи и могу са свима.
Скоро да нема народа који није покушао да приграби и у своје име упише неког Србина, Срби то никад не
чине.
Нема народа који би ми силом, било каквим убеђивањем вукли себи.
Нема народа који нам смета, који би злостављали, уништавали.
Да треба могли би да живимо у изолацији: имамо све, знамо највише.
Кад би се из света повукли сви српски доприноси, човечанство би нестало.
Срби само себи дозвољавају могуће савршенство.
Поредимо се са Богом. Неповерљиви смо међусобно због великих очекивања. Други народи Србе не
разочаравају.
Како може бити савршен ко није Србин?
Српске лозе су чисто српске.
Срби могу прећи у католике и муслимане; обрнут поступак је тежи, скоро немогућ.
Приближићете се Богу у себи ако рат у Југославији не покушате да искористите за проширење Вашег утицаја.
Напротив! - Ваш утицај ће видно порасти ставите ли се на страну правде.
Бог је један! Бог је праведан! Разнолики људи, разноликија и богатија божја башта.
Бог нам је дао могућност да бирамо. Испуните божју вољу. Не борите се за оно што није Ваше док само не
пожели да припадне Вама.
Ја сам Вам ближа и боља од Туђмана. Ја верујем у Човека, у Бога у човеку.
Верујем да у Вашем срцу има места и за мене, да Вам не требају само поданици.
Надам се да ће Вам Ваша вера помоћи да ме разумете.
Желим да знам да сте добили и разумели моје писмо, да Вашу пошту нико не цензурише.
Љутим се на Вас, можда због незнања.
Поздрављам Вас.
Сматрајте ме својом пријатељицом, искреним, пре свега човеком.
У Београду, 8.10.1991.
Љиљана Ћуић
Београд
Југославија

