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 Глумац Бранислав Трифуновић оценио је да се власт плаши једино улице и нагласио да
га, на протестима који се већ неколико субота одржавају у Београду, не занима с ким
шета - "да ли је десно или лево" јер је свима циљ исти.

  "Свака наредна власт мора да схвати да ово више не може да се понови. Овај зачетак
диктатуре и овај пакао који нам свакодевно сервирају више не сме да се понови", рекао
је Трифуновић, један од организатора протеста, у интервјуу за нови број листа Време.   

Према његовим речима, на власт је дошао "неки полусвет жељан освете".

  

"То је најгоре: на власт су дошли људи кој стално мисле да им је нешто скрајнуто,
откинуто од живота, и они се сад свете свима нама који мислимо другачије", рекао је
Трифуновић.

  

Он је навео да нема никаве амбиције да му политика буде посао, већ не може да седи
код куће и ћути.

  

"Мислим да је ово последња шанса да променимо систем вредности у овој земљи. После
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овога ми нећемо имати другу прилику", упозорио је Трифуновић.

  

"Чини ми се да све ово покушавам да радим да бих се за петнаест година пробудио
мирнији, у смислу бар сам пробао нешто, бар сам причао, говорио људима, свађао се",
објаснио је Трифуновић.

  

Он је нагласио да "не би могао да живи сам са собом да се за петнаест година нађе у још
одвратнијој земљи од ове", а да се он све време бавио својим послом и "забављао народ
у позоришту или на филму".

  

"То би ми баш био пораз", нагласио је Трифуновић.

  

На питање да ли очекује да протест на годишњицу убиства лидера Грађанске
иницијативе СДП Оливера Ивановића буде најмасовнији до сад, Трифуновић каже да је
Ивановић то заслужио.

  

"Све нас то боли и то је симбол једног лудила у којем живимо и, ако Бог да да кажемо у
којем смо живели. Тај човек је захваљујући ТВ Пинку, Вучићу и ђурићу прошао кроз једну
врсту сатанизације. Њега нису сатанизовали Албанци, већ наши људи", рекао је
Трифуновић.

  

"Тај датум морамо да обележимо јер смо тог дана сви били бескрајно тужни и уплашени.
Наше је бар да Оливера Ивановића не заборавимо", нагласио је Трифуновић. 

  

(Бета)
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