List nevoličom
Potrebujeme vašu pomoc. Prepáčte úprimnosť hneď na začiatku.

Slovensko však dnes stojí na historickej križovatke. Tak, ako v roku 1989 či 1998,
keď sme sa potrebovali zbaviť zla, ktoré ovládlo našu krásnu krajinu plnú
skvelých ľudí. Vzopäli sme sa ... a spoločnými silami sme to dokázali.
Vládnu nám ľudia, ktorí vydali kľúčové inštitúcie štátu do rúk mafie. Rozsudky
sa dajú kúpiť, oligarchom dovolili vytunelovať zo zdravotníctva 400 miliónov
eur, ktoré boli určené na liečenie chorých ľudí. Doplácajú na to všetci poctiví
ľudia.
Vás, ktorí ste prestali veriť v štát, sú 2 milióny. Máte však v rukách obrovskú
silu. Je vás dvakrát viac ako voličov vládnych strán. Vy, podceňovaní
a zatracovaní nevoliči, môžete rozhodnúť voľby.
Sme poctivé protikorupčné hnutie s kandidátkou plnou statočných ľudí.
Máme plán, ako skoncovať s korupciou a ako si zo Slovenska urobiť krajinu,
kde budeme radi žiť.
My vás nezradíme.
Prosím vás o pomoc, o pomoc pre Slovensko, o pomoc pre vaše deti a vnúčatá.
Poďte, prosím, voliť.
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Ďakujeme vám, že zachránite Slovensko.
Ide o všetko.
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Viem veľmi dobre, že neveríte politikom a neveríte sľubom politických
strán. A úprimne, ani sa vám nečudujem. Za tie roky vás oklamali
mnohokrát. Sľubovali hory-doly, ale po voľbách sa vám zvyčajne otočili
chrbtom. Nakoniec ste vždy zistili, že oni chceli len váš hlas a inak ste im boli
ukradnutí.

