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На 21. протесту „1 од 5 милиона“ је речено да је Србија данас омеђена између два филма
„Дана мрмота“ у којем се све понавља и „Матрикса“, јер живи у виртуелној реалности и
лажној илузији о успешној економији.

Владимир Добросављевић из Народне странке је рекао грађанима на Ђачком тргу да се
у Србији као у „Дану мрмота“ све понавља, јер су на власт дошли политичари који су већ
владали, власт која је земљу 90-тих економски девастирала, била творац највеће
инфлације и економског суноврата.

„Дошла је власт која је изгубила ратове, оставила сународнике и власт која се била
стопила с криминалом“ рекао је Добросављевић.

А као у другом филму „Матриксу“, каже Добросављевић, у Србији се живи у виртуелној
реалности, лажној илузији о успешној економији и економском тигру на Балкану и како је
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велика војна сила која само што није покорила све суседе.

„Имамо председника који живи у свом виртуелном свету и покушава да га пренесе нама“
рекао је Добросављевић.

Он је оценио да је наша кривица зато што смо пристали на то, јер смо ћутали, дозволили
да најгори додју на власт и схватили слободу здраво за готово.

„Криви смо зато што смо прихватили да је мање добро и плата од 23.000 нормална, и што
понављамо једни другима – ћути, може да буде горе“ рекао је Добросављевић.

Он је поручио да је није до напредњака, Вучића, његовог брата и кумова који праве
талове, а Србију посматрају као вазалну државу и којима буџет служи за лично
богаћење, комбинације и талове.

„Није до њих, до нас је. Воле да нас пребројавају и кажу – видите колико вас је мало.
Није тачно, ми смо данас сој будуће слободне Србије“ поручио је Добросављевић.

Додао је да протести нису трка на 100 метара, него на 10.000 метара за коју су потребни
снага и истрајност.

Константин Самофалов из Социјалдемократске партије је рекао да Крагујевац
последњих године изгледа све горе и да га власт претвара у турску касабу.

Градоначелнику Радомиру Николићу је поручио да га срам било и упитао какав је он
домаћин када задужује град кредитима из којих неће моћи да се испетља.

„Какав је то домаћин који за директоре јавних предузећа поставља само своје партијске
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другове, кумове и братију? Какав је то домаћин који запошљава само партијске кадрове
СНС-а и који се толико енормно обогатио да га зову шумадијски гроф?“ рекао је
Самофалов.

Поручио је да су грађани Крагујевца у протесту на понос, јер шест месеци упорно шетају
и боре се против потпуног лудила.

„Врло добро знамо да се овде прети, уцењује, знамо добро да овде не може да се добије
посао, ако се не попуни чланска књижица СНС и прети се људима, да ће ћерка, син, муж
да добију отказ без партијске књижице СНС“ рекао је Самофалов.

Рекао је да судови и тужилаштва у Србији треба да одговоре ко пере паре у „Београду
на води“, како су некадашњи гигант ПКБ поклонили Вучићевим пријатељима Арапима и
како је могуће да парама грађана Телеком купује Коперникус за 200 милиона евра,
фирму која не вреди више од 20 милиона, и у чије џепове је отишло 180 милиона евра.

Самофалов је поручио да нема повратка опозиције у парламент у понедељак 27. маја на
седницу о Косову.

Он сматра да тој седници Вучић неће ништа да каже јер крије, да је људима из
иностранства, којима је обећао 2012. године да ће да испоручи Косово, дужан.

„И сада се поставља питање када ће то обећање да им испуни и покушава да нам маже
очи, да свали кривицу на опозицију, на слободне људе. Неће моћи“ рекао је Самофалов.

Поручио је да ће грађани остати на улицама јер немају право да се повлаче због
будућности деце и генерација које долазе.

Протест у Крагујевцу је почео у 19 часова окупљањем на платоу код Робне куће
„Београд“ ,а затим настављен шетњом градским улицама до Ђачког трга.
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(Бета)
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