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 На протестима се борим против човека који оличава све против чега сам се икада
борио, изјавио је у Дану уживо ТВ Н1 писац и музичар Марко Шелић Марчело. Поручио
је да није "бунтовник без разлога", већ да у земљи више имамо имамо "разлоге без
бунтовника".

  Пре десет дана у Београду и пре три дана у Панчеву, један од говорника на
протестима "Један од пет милиона" био је и Марчело који за Н1 каже да на протестима
учествује од почетка и да, иако слови за некога "ко воли да се буни", није "бунтовник без
разлога", већ да му се више чини да у земљи имамо "разлоге без бунтовника".

  

"Председник је рекао да су протести ствар за беспослене људе. Свако од нас има много
тога другог што би радио, али проблем је што је то друго обесмишљено (...) Одлучио сам
да изађем на протесте зато што сам у старту проценио да наше мишљење о опозицији
јесте једна тема, а сасвим друга тема је разбити некоме главу. То не сме апсолутно да се
дешава", истакао је он.

  

Оценио је и да су сви захтеви који су досад изнети на протестима оправдани, али да је
питање само шта је од тих захтева политички наивно.

  

"Рекао бих једну ствар, кад је гостовао Никола Којо пре десетак дана овде код вас, па је
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био питан о политичкој наивности, он је изнео у свом антологијском говору захтев да он
(Вучић) оде. То сам и ја поновио у свом говору, а то је круна политичке наивности! Као
они билборди по градовима на којима пише 'Дрога не!', па ће наркоман проћи поред њих
и рећи: 'Ау, где ми је памет досад била!?' Јесте наивно, али историјски се мора рећи -
бићеједном битно да је речено на време: 'Имаш шансу да зауставиш на време ово лудило
и да одеш'", објаснио је Марчело.

  

Дилему да ли су протести грађански или политички, оценио је као спиновање режима.
Каже да не искључује могућност да опозиција логистички помаже протесте, али истиче
да он у свему томе види једну врсту личне борбе.

  

"Борим се против човека који оличава све против чега сам се икада борио", поручио је
Марчело и подсетио да је Вучић креатор етикете "издајници и страни плаћениц" која му
је често пришивана, као и да је спроводилац цензуре коју је "осетио на својој кожи".

  

Марчело је позвао грађане да изађу на протесте, јер "постаје све јасније да дати глас
Александру Вучићу, значи дати му живот".

  

"Легализују право да нас газе колима и прођу некажњено. И та вешала, не бих никад
оправдавао такву реторику, она је оригинално Вучућева и нико не треба да му прави
друштво, али приводити некога због пластичних вешала, где нечији син може да згази
девојку на пешачком прелазу и прође некажњено, где неко може да се закуца у ауто,
убије жену, и брани се са слободе - легализује се право да неко све сме, а ми смо
немоћно робље", оценио је он.
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  Чуо је и, како каже, да је присуство Вучићевом митингу у Панчеву за неке људе биларадна обавеза и поручује да је довољно да се само петоро или десеторо људи побунипротив тога, и режим ће бити у проблему.  "Проблем је што људи више не верују у удруживање. Разбуцали су нас као колектив",истакао је он.  Казао је и да разуме да су многи обесхрабрени, јер после 20 година морају на улици дасе боре против истих ствари, али додаје и да шетња "није мука".  "Није да мора да се копа или утовара угаљ. Очигледно је да се историја мора поновити.Искрено се надам да ћемо избећи велико финале", навео је он.  Марчело је приметио и да се неке илузије већ разбијају, али сматра да ћемо са некимаимати још доста посла, јер му је невероватно да и даље "кубуримо" са предрасудамапопут "уш'о је у политику" и питањима "колико су те платили".  "Пре мене је на протесту говорила представница малинара. Био сам близу, па сам видеокако је то изнела - дрхтала је, заплакала, читав њен живот је то. Да ли неко заистамисли да њу плаћа Сорош? Пропаганда то ради и говори даноноћно", подсетио јеМарчело.  (Н1)  
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