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Політика нагадує шикарний ресторан - ви
замовляєте і оплачуєте не дешевий обід,
натомість вам обіцяють 5 смачних страв. Але
до столу подають страви з гнилими
помідорами, минулорічною капустою, зсохлими
апельсинами, картоплею з фосфором, та ще
щось не відомим, фекалії одним словом.
Кличете офіціанта, а він інших страв не подає.
Те, що подали то і жрите, пожалуйста.
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Ми рідко замислюємося про те, що сьогоднішня політика в Україні це той самий ресторан і
споживаємо ми їхню кухню, інших страв немає, і їсти потрібно. Тому жремо що подають – бандитів у
тюрмах, кааліциї, укази, для себе.
Окремі політичні сили відкрито спекулюють своєю недоторканістю, мовляв, стану депутатом – зніму з
себе недоторканість, відмовлюся від пільг, обіцяю навіть вкрадені гроші в бюджет гроші повертати,
тільки обери мене. З їхніми заводами, банками, хатами і машинами вони і без недоторканості тепер
мають статус богів.
Але напередодні виборів країна розквітає – ремонтують та фарбують дороги, всюди горить
освітлення, деколи включають гарячу воду, на вулицях гарно розставлені машини ДАІ. Яка ж ви
мила, влада наша…
Все вирішено замість Вас – до фінішу прийдуть декілька сил, до 5-ти. Чому – та бо їх всього буде не
більше десяти. Де ж демократія коли перевибори ніби як не конституційні, але до казни за участь
плати, конституційно. Тому інші партії просто усунені від участі у виборах – аби голоси не крали.
Сьогодні вже не важливо куди піде Ваш голос – синіх чи оранжевих, ви одурені наперед, соціологія
вирішила замість Вас. Питання в тому чи згодні ви далі їсти гниль, яку вам подають.
Ці вибори обійдуться державі понад 300 мільйонів доларів. Гроші, що партія-переможець витратить
на передвиборчу гонку повернуться знову з бюджету, тому додайте до витрат ще як мінімум таку
суму. Країна має лишні гроші на дострокові вибори, але не має їх на Вас, любі друзі…Ви ж платите
податки, працюєте і отримуєте таку святу владу, цей цирк за ваші гроші. То чи перемогла
справедливість? І ще одне – Нострадамус не писав катренів про Тимошенко.
Можна спочатку зїсти помідори, тоді якось впхати апельсини, закусити капусточкою… Тільки
помаліше і акуратніше, аби не стоншило…вони ж гнилі.
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Українці вміють сидіти на лавочці, обговорювати вчорашній салют і танці опівночі. Не виспались,
побідкались і розійшлись. Нас не хвилюють проблеми інших, тільки свої. Кожен бореться сам - сусід
каже поставив нові вікна зметало пластику, зачинився і не чує. Відкрий вікно бо жарко! Інший каже
добре спить і музика йому не дуже заважає. Витягни вату з вух! Подушку на голову, гарно накритись і
взагалі нічого не чути, навіть мухи! Краще поїдь в село на вихідні, аби не мучитись! От так і живемо,
своїми проблемами. Та чи поспівчуваєш сусіду якому кожного дня доводиться святкувати весілля та
інші свята разом з розважальним закладом неподалік за вікном. Під вікнами гупає до ранку так, що
аж шибки трясе. То чи до сну, а потім до роботи?
Особливо відзначаються заклади, які гарно виключають музику біля 23.00, чекають поки всі сусіди
поснуть, а потім чемно починають «бумкати» як всі дивляться сни, турботливі наші. Куди дивиться
міліція – на стіл! Бо штраф за порушення тиші вночі – 17 гривень.
А що робити - мовляв, нічого то не дасть, і нічого в них не вийде, навіщо страйкувати? І музика мені
не заважає, взагалі, я міцно сплю, от коли буду мав дітей малих то подумаю. А чому про дітей ваших
сусідів не думаємо?
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Я - Проти всіх!
“Проти всіх” це організація, яка НЕ є партією, або іншим суб’єктом
виборчого права. В нас немає виборчого списку депутатів на вибори, але
ми в обов’язковому порядку приймаємо участь у виборах показуючи свою
позицію. Адже не прийти на вибори значить дозволяти розривати країну
на шматки. Ми ПРОТИ ВСІХ. Ми ПРОТИ ТАКОЇ політики держави, яка НЕ є правовою і НІКОЛИ НЕ
була демократичною. Своїми діями і судженнями МИ заперечуємо право обмежуватись у виборі за
принципом гірший з найгірших. Ми є типом здорового мислення, і НЕ спонукаємо до жодних
протизаконних дій. “Проти всіх” це окрема політична позиція у виборчому праві і виборчому бюлетені,
що знаходиться на останньому рядку, а отже така позиція ДОЗВОЛЕНА законодавством. Ми
проти того, що політикою займаються люди байдужі до долі країни і народу. Це означає нашу НЕ
підтримку жодної з політичних сил, що вже 17 років нищать країну. Ми НЕ ділимо людей по їх
політичній, соціальній, партійній, расовій, або іншій приналежності. Ми запрошуємо усіх бажаючих
приєднатись до боротьби стати журналістами, активістами та просто не байдужими до проблем
країни людей. Приєднуйся до боротьби!
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