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Protestele din România au provocat îngrijorare, dar şi valuri 
de admiraţie în toată lumea.  
 
În semn de solidaritate cu România, Canada a proiectat 
culorile steagului românesc direct pe cascada Niagara. 
 
Chris Murphy, un senator din SUA, a stat cu un ochi pe 
Super Bowl şi cu celălalt pe evenimentele din Bucureşti. 
 
 



DEJA românii am câştigat în aceste zile ceva deosebit de 
preţios, care nu se predă la şcoală - ceva care are legătura 
cu curajul, cu solidaritatea, cu abilitatea socială a 
umanoizilor. 

Părinţii care au venit cu copiii lor, mai mici sau mai mari, le-
au predat o lecţie de viaţă. 

Poate în următorii 20-30 de ani nu o să mai fie niciodată 
astfel de manifestaţii ample şi numeroase. 

Dar generaţia tânără o să ştie cum să procedeze în situaţii 
similare. 

Zilele acestea i-am înţărcat… :) 

 

 



Știri… patriotice 
 

- Trei zile a fost un singur protestatar în Odobești. Mai mulţi 
bucureşteni s-au mobilizat pe reţelele de socializare şi i s-au 
alăturat în centrul micuţului oraş din Vrancea. 

- Preotul Constantin Necula s-a alăturat protestatarilor sibieni: Nu 
pot să fiu indiferent la o generație pe care vrem să o păstorim în 
Hristos. 

- Un protestatar din București și-a cerut scuze că nu a fost la vot, 
printr-o pancartă. Inspirat de acesta, cineva din Medgidia și-a cerut 
scuze pe Facebook. 

- Un tânăr prezent zilnic în Piața Victoriei a împărțit ceai cald celor 
veniți la protest. Cineva a comentat pe Facebook: Pentru mine el e 
un patriot, pentru că a fi patriot înseamnă mai mult decât să mărești 
pensii și salarii pentru un vot. 

 

 



Ce au reuşit PSD şi mai ales Liviu Dragnea, până acum: 

- să-i facă pe timişoreni să strige "Bucureşti, luptă Bucureşti!" 

- să-i facă pe bulgari să fie alături de români 

- să determine Biserica Ortodoxă să fie de partea anticorupţiei, în 
ziua în care DNA l-a trimis în judecată pe Arhiepiscopul Teodosie 

- să provoace, probabil, primele proteste din istoria Teleormanului 

 

UPDATE de la comentarii: 

 

- să aducă Russia Today să transmită despre anticorupție 

- să îi facă pe români să cânte "Deșteaptă-te, române!" mai des 
decât echipa națională 

- să scoată colegii PSD din teritoriu la protest împotriva propriului 
guvern 

- să îi facă pe români şi unguri să cânte împreună imnul României, 
la Târgu Mureş 

- să provoace primul protest din istoria Urziceniului 

- să adune mai multă lume în Cluj-Napoca decât a reuşit Armin Van 
Buuren 

- să deszăpezească Firea mai repede centrul şi să se bată 
jandarmii între ei 

- să îl facă pe preşedinte să vorbească la turaţie normală din cauza 
nervilor 

 

    http://www.facebook.com/cristi.badea.3 



 
 

 
Nicolae Moranciu din Oradea, cel care în ianuarie 
1990, împreună cu cîţiva prieteni, a pornit prima 
televiziune independentă din România - TVO, şi-a 
păstrat reflexele… 
 
 
 
 
 
Un popor fără cultură e un popor ușor de 
manipulat. - Immanuel Kant 
 



 
 

 



 
 

 
 

 Glumețul: Daniel Bondaș 



 
 

 
 
Un popor care votează corupți, impostori, hoți  
și trădători, nu este victimă, este complice.  

          - George Orwell 



Mulțumim din inima partidului... 
 
Aș fi avut să vă spun multe despre aceste zile, s-au 
întâmplat multe lucruri interesante, am mers printre oameni, 
am discutat cu ei, și în piață și la marșuri, am întâlnit 
orădeni pe care îi cunoșteam, dar am făcut cunoștință și cu 
alții. 
 
Am consumat timpul, energia și bani (de taxi) pentru a face 
poze și înregistrări și pentru activitatea zilnică pe Facebook 
(și în alte locuri - blogul Oradea Culturală, Twitter, 
YouTube). 
 
Uitați-vă la fotografii și imaginați-vă ce oameni interesanți, 
inventivi și glumeți sunt în jurul nostru. 
 
Mulțumim din inima partidului... 
 
...că ne-a dat ocazia să ne (re)descoperim unii pe alții. 
 

Alin Cristea, 49 de ani, Oradea 
 
          http://www.facebook.com/alin.cristea.9 
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