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A 20-a zi consecutivă de proteste. Românii continuă să-și exprime 
indignarea în mod public, cuvântul de ordine fiind: REZIST. Chiar 
dacă în număr mai mic, chiar dacă au avut de înfruntat frigul, chiar 
dacă oboseala şi-a spus cuvântul în ultimele zile. Dar strada 
continuă să fie acum cel mai important spațiu al democrației, iar 
anul 2017 este deja cel mai interesant an al istoriei noastre 
postdecembriste. 



 
 
Alin Dobai: Contează constanța, continuitatea. Să iei în serios 
opțiunea pentru democrație presupune ca, după ce ai votat, să 
rămâi într-o stare de vigilență. Nu să aștepți ca alții să o facă 
pentru tine, ci tu să faci ca și când de tine și numai de tine 
depinde dacă mâine dimineață te vei trezi sub un guvernământ 
democratic sau nu. În zilele acestea, piața nu trebuie să 
rămână goală! 
 
Mihai Maci: Viitorul României depinde de focalizarea energiei 
care s-a adunat în pieţele oraşelor din toată ţara. Iar această 
energie trebuie focalizată pentru supraveghea minut de minut 
un Guvern care şi-a pierdut credibilitatea. Bătălia va fi, 
finalmente, una de uzură. Numai că prin această luptă tenace 
se poate naşte un adevărat spirit civic şi poate fi îndepărtat nu 
doar pericolul “dictaturii majorităţii”, ci şi cel al depunerii lente ce 
corodează mecanismele statutului. 
 



 
 
Adrian Criș: PSD duce o gherilă de durată contra 
democraţiei, reuşita acesteia însemnând reinstaurarea unei 
democraturi mai nocive chiar decât cea din epoca FSN. 
 
Sebastian Duma: Solidaritate. Omenie. Bun simț. Asta este 
și trebuie să fie România. Nu aroganță, sfidare și neam 
prost din partea unor guvernanți care au încetat demult să 
ne mai reprezinte. 
 
Adrian Hatoș: Cu cât numărul celor care deja protestează 
este mai mare cu atât presiunea spre implicare a 
potențialilor aderenți este mare.  Acestei dinamici cantitative 
i se adaugă una emoțională: în timp ce participarea inițială 
este catalizată de FURIE, deoarece furia nu ține mult timp o 
participare pe termen lung trebuie susținută de 
ENTUZIASM. 



 
 
Mircea Morariu: Probabil că sporuri au primit doar cei 84 de 
academicieni patrioţi care au scandalizat o ţară prin slugărnicia 
lor faţă de Dragnea şi Tăriceanu. Că slugărnicia şi lipsa de 
demnitate se recompensează. Mai ales atunci când la 
guvernare se află coaliţia PSD-ALDE. 
 
Alin Cristea: Vrem să știe concetățenii noștri că rezistăm și la 
Oradea, să știe Bucureștiul că îl sprijinim, să se știe că suntem 
alături de Cluj, Timișoara, Sibiu, atâtea orașe în care oamenii 
ies zi de zi în număr mare și își exprimă indignarea și protestul, 
dar în același timp își păstrează simțul umorului. În aceste zile, 
poporul român și-a descoperit un filon gros, zdravăn, de umor 
care contrastează cu partea de ură ce vine de la mini-protestele 
pesediștilor. E nevoie să continuăm, nu știm exact în ce formă, 
fiecare cu creativitatea lui sau cum găsește un spațiu de 
solidaritate. Suntem aici ca să rezistăm. 
  



 
 
Mircea Cărtărescu: Mă întreb dacă n-ar fi momentul 
înființării unui nou partid politic care să reprezinte vocea 
protestatarilor din România. El s-ar putea numi chiar 
#REZIST și ar putea avea o platformă inspirată parțial din 
noua Proclamație de la Timișoara. Ar fi nevoie de un astfel 
de partid pentru milioanele de români care nu se simt în 
prezent reprezentați politic (de unde și absenteismul la vot), 
pentru cei care sunt pro-europeni, care respectă statul de 
drept și justiția liberă, care luptă împotriva corupției. N-ar fi 
un partid în primul rând anti, ci pentru. Pentru o Românie 
modernă, membră UE și NATO, cu o clasă de mijloc 
puternică și o diaspora activă politic și civic. În patru ani 
acest partid s-ar putea organiza și-ar putea crește suficient 
ca să poată câștiga următoarele alegeri. El ar avea șansa 
nu doar să fie un alt partid, ci și un partid altfel, mai adaptat 
lumii în care trăim azi. 
 



 
 
Mălin Bot: Din SUA până în India și din Australia până în Canada 
oameni simpli, vedete și publicații consacrate vorbesc despre 
români și România cu un respect impresionant. Este un moment în 
care poți spune cu mândrie că ești român, oriunde în lume. Suntem 
admirați, ca popor, așa cum niciodată nu am fost admirați în toată 
istoria noastră. Românii sunt un model pentru toți oamenii simpli 
revoltați de corupția politicienilor din lumea întreagă. 
 
Noi încă nu realizăm cum răsună vocea noastră în lumea întreagă 
și ce forță de schimbare avem în acest moment. Fără să exagerez, 
vă spun tuturor celor care ați fost în stradă în aceste zile că ați 
reușit ceva impresionant. Imaginile cu drapelele Uniunii Europene, 
ale NATO, SUA, Franței, Canadei, Italiei și Marii Britanii au arătat 
lumii care este familia noastră. Niciodată România nu a dat un 
semnal atât de puternic că e decisă să își câștige cu demnitate 
locul în familia democrațiilor consolidate. 
 



 
 
Carmen Mușat: Protestele masive care au împînzit toată ţara nu sînt 
îndreptate doar împotriva unei Ordonanţe de Urgenţă, revoltătoare atît 
prin conţinut, cît şi prin maniera abuzivă şi sfidătoare prin care s-a 
încercat adoptarea ei. Cine are impresia că protestatarii de azi au ieşit 
în stradă doar împotriva unei acţiuni a actualului guvern sau împotriva 
unui singur partid nu a înţeles mare lucru din ceea ce s‑a întîmplat în 
România în ultimele două decenii şi mai bine. Nici revolta din ianuarie 
2012, care a dus la căderea guvernului Boc, nici cea provocată de 
tragedia de la Colectiv, urmată de căderea guvernului Ponta, în primele 
zile ale lui noiembrie 2015, nu au fost înţelese de majoritatea 
politicienilor români, care au continuat să se comporte ca şi cum 
responsabilitatea pentru toate neajunsurile le revine strict celor aflaţi la 
guvernare, într-un moment sau altul. […] 
 
Ceea ce uită sistematic cei care au cîştigat, din 2000 încoace, alegerile 
este că, în democraţie, majorităţile sînt relative, că votul popular îţi 
conferă legitimitate, dar nu şi dreptul de a călca în picioare principiile şi 
valorile fundamentale ale unui stat de drept. 



RUGĂCIUNE 
 
Tatăl nostru care ești în ceruri, 
 
Îţi mulţumim pentru libertate, pentru virtutea curajului 
pe care l-ai insuflat în aceste zile în mulţi români, 
pentru conştiinţa trează pe care le-ai înnobilat-o cu 
voinţă şi entuziasm. 
 
Îţi mulţumim că ne-ai dat ocazia să ne privim, încă o 
dată, unii pe alţii, ca oameni – creaţi după chipul şi 
asemănarea Ta, Sfântă Treime divină –, nu ca 
recipiente politice ale unor concepții umane, prea 
umane. 
 
Îți mulțumim că tinerii au avut ocazia în aceste zile  
să-și aducă aminte de porunca Ta: Să nu furi! 
 
Îți mulțumim că ne-ai redat speranța, într-un timp de 
criză nu doar a finanțelor, ci și a speranțelor. 
 
Te rugăm, în mila Ta nemărginită, să mai zăbovești cu 
pedeapsa pentru ticăloșia neamului românesc și să 
ne dai pace sufletească și concordie în societatea 
noastră atât de frământată. 
 
Toiagul și nuiaua Ta să ne călăuzească! 
 
Căci a Ta este Împărăția, și puterea, și slava, în veci. 
 

       Alin Cristea 


