ЕДИННИ ЩЕ ПОБЕДИМ!
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Братя българи, ножът опря до кокала. И нашата кръв, кръвта на народа изтича. И
умира пред очите ни нашето мило Отечество. Умира българското село, гинат в градове и
градчета поминък, здравеопазване, наука, образование, сигурност. Изкупуват земята
ни. Продават надеждите ни. Подлъгват и прогонват децата ни. Обричат на глад и
запустение велико рода български и дома български. И ако трябва да повторим поета,
ще кажем: а ние позорно превиваме врат и мълчим, позорно мълчим.

Превърнете ръцете си в чукове, сърцата си в бомби, разбудете заспалия, отрезвете
пияния, подайте ръка на падналия да се изправи, на отчаяния да повярва, на унижения
върнете честта и вярата. И ударете камбаните на българския протест!
Трябва в един глас да кажем “Стига!” И да го кажем така, че да се разтреперят гузните
съвести на празнодумците и празноглавците, на новите еничари и майкопродавци. Да
гръмне нашият вик и да смръзне кръвта на колачите от скотобойната, в която
превърнаха България. Този народ не е стадо. Дори когато мълчи, дори когато търпи,
той държи запален фитила на своя гняв и безумец е всеки, който си мисли, че скалата,
на която са приковани веригите на този народ, няма да стане на прах.
Елате на 1 май, да си спомним забравените уроци на борбата!
На площад Народно събрание се събира лява, солидарна, гневна и единна България, за
да каже:
Долу социалните безчувственици!
Долу фризера ГЕРБ!
Долу предателите на нацията и на бъдещето на България!
Съд за националните предатели!
Съд за машите на чужди интереси и воли!
Съд за лъжеборците срещу корупцията и разрухата!
Единни ще победим!
На първомайски протест, патриоти и хора на социалната кауза!
1 май, площад Народно събрание, начало 11.00
Да бъдем заедно и в протестното шествие до Парка на свободата, и на празника на
левия печат.

Минчо МИНЧЕВ
председател на ПП “Нова Зора”
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