Уважаеми читатели на Фрог нюз, хора! Българи!

Нелепо е да се призовава към революция в страна, притихнала от
жестоките удари на прехода. Не си струва да бъде подканян към щурм
народ, който е на границата на духовното и физическото оцеляване.
Патетичните призиви в такава омърлушена ситуация няма да разбудят
изтощената и заспала публика. Освен това вместо Бенковски, Волов,
Караджата, Ботев и Дякона, разполагаме с човек, яхнал властта като
пожарна, а край него кортеж от жадни за власт и имане политици
подгъзници. Честно казано, положението изглежда безнадеждно.
Примирено гледаме хилядите по площадите в Румъния, мечтаейки
един ден децата и внуците ни да придобият същата гражданска смелост.
Някога...
Мечтаехме за Европа, а когато вече сме доказана част от нея, лъжливи
и крадливи управници и политици ни повлякоха към дъното, сякаш сме
долна измет. Давахме добрволно доверието си на шарлатани,
необразовани, алчни и агресивни хора. Те от своя страна превърнаха
страната ни в леговище на мафията от най-брутален и първобитен тип
– руската. Над два милиона българи потърсиха спасение и шанс по света.
Които останаха бяха демотивирани от мутро-чалга модела, покорил
живота ни. Не остана национална ценност, която да не бе смазана и
игнорирана. Властта се превърна в крепост на бруталността, наглостта
и лицемерието. Духът ни сякаш се сломи. Гордостта ни се пречупи.
Пред нас зейна пропастта, готова да ни погълне. И точно тази обреченост,
продължаващото вече десетилетия унижение и липсата на справедливост
може би могат да ни дадат импулс. Мъничка искра, колкото звездичка от
запалка – да се огледаме и видим, че още ни има, че още мечтаем.
На 19 февруари е обесен Васил Левски. Неговият образ, въпреки
нахалството на политици и мерзавци да се кичат с името му и да пълнят
кабинетите си с негови портрети, още не е изтлеял в съзнанието ни
и заема своето място в душите и сърцата ни. Май само той ни остана.
И кръвта, с която да напоим родната пръст, ако трябва, както бе казал
Караджата... Отнеха ни много. Оставихме се да ни водят към ада.
Но всяко безумие си има край, дори т.нар. „българското търпение”.
Трябва просто да се съберем, да забравим за момент дрязгите и
различността си и да дадем отпор. На наглеците, които ограбиха живота
ни и бастисаха държавата. На мафията, която превзе институциите
и ги превърна в наказателни отряди за мокри поръчки.
Датата 19 февруари е подходяща.
Мястото е точно.
Целта: Да извикаме „Стига!”.
Нямаме организационен комитет. Нямаме НПО-та и партии, които да
оглавят идеята. Нямаме подкрепа отвън и не ни е нужна. Имаме
единствено желанието, подтика да бъдем заедно, за да си дадем кураж.

19 февруари, неделя, 12.00 часа. Обадете се на приятели,
вземете и децата. И ако там срещнем политици със
служебни венци, съпровождани от екипи
телохранители на НСО, да им кажем
открито мнението си за тях.

