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			 Recunosc că am fost printre primii care a descoperit acest "rebus" semi-anagramat şi l-am folosit intensiv în paginile cotidianului "Cronica Română" : Liicheanu. Prima variantă ironic greşită era "Apel către liichele" şi îi aparţinea regretatului nostru prieten şi prozator de filigran, Tudor Dumitru Savu. Apoi am apărut şi eu cu acest comic determinant, ce se află la îndemâna oricui, de altminteri, şi l-am plimbat prin mai multe gazete şi prin mai multe articole de atitudine. Ei şi ? O glumă. O glumă, desigur, poate chiar idioată, dar o glumă strepezită, cu siguranţă.
			Nu ştiu dacă în spiritualitatea românească se ivesc mereu astfel de scăpări şi scăpărări ideologice şi de idiosincrazie, adecă deraieri verbale şi de percepţie în funcţie de apartenenţa la găşti şi la grupuri de presiune şi de interese sau ele ţin de educaţia nefastă alăptată la ani întregi de totalitarisme ?! Caragiale lua în râs coaja subţire a apartenenţei la "ai noştri", ceea ce mă face să cred că prima nedumerire e cea de se încheagă într-o variantă de răspuns. Poate că şi în perioada medievală să se fi întâmplat acelaşi lucru, dar aici trebuie să fim mai atenţi, căci noi nu am prea avut nici Ev Mediu întins, nici elită. Ideea de elită se naşte relativ târziu şi este, cel mai adesea, confundată cu o anumită meritocraţie sau cu anumite personaje folcloric recunoscute ca oameni de carte şi ca înţelepţi. Este cazul lui Iorga, cel cu "doi creieri", pe care orice participant la simposioanele din Poiana lui Iocan îl recunoştea, era capabil să-l identifice în vreo gazetă sau doar auzise ceva despre, dar din opera căruia nu citise nici măcar un singur articul ! Şi hoc et nunc e la fel, toate coafezele, educatoarele, paracliserii şi dascălii de ţară spun că Liicheanu e maaare, chiar dacă nu au citit un rând !
			În cazul pe care îl avem în faţă nu este vorba decât de o simplă încercare de impunere prin evitarea surdă a dialogului şi a concurenţei. Elita, pe meleagurile noastre folcloric-defazate, este un şir de profitori nervoşi, neatenţi vreun moment la liniştea din dosul ideilor, neatenţi la tivul dialogului , ci dornici de impunere fără prinţipuri. Elita se autoproclamă la noi, se îmbuibă şi se îmbibă cu ministere, coledzii, edituri, burse, titluri şi sinecuri, iar tot ceea ce atinge ea este considerat valabil sau important, ceea ce nu atinge, nu. Asistăm şi la cazuri ridicole, când securişti dovediţi ies bine numai datorită apartenenţei la ăst grup. Securiştii lor sunt mai buni decât securiştii altora, plagiatorii lor sunt mai buni decât plagiatorii altora, nulităţile lor sunt mai bune decât nulităţile altora ! Găunoasele cazuri  Muscă, Doinaş - omul, nu poetul -, Pleşu, cu ieremiadele lui către Ceauşescu, Blandiana, cu legăturile ei şirete de la vârful PCR, Pippidi şi unele oculte driblinguri, dovedite sau în curs de dovedire, de dinainte de căderea zidului şi a cortinei din 1990  dau mărturie despre calitatea elitei şi a unei hălci consistente din societatea civilă. Şi încă nu s-au dezvelit toate, mai sunt o grămadă ! De-alde Muscă şi Ivanciuc şi de-alde alţii în curs de devoalare spun ceea ce ştiam demult : adversarii Puterii instaurate în decembrie 1989 sunt lichelele, acoperiţii, incompetenţii şi frustraţii nechemaţi la împărţirea bucatelor ! Apropo, am auzit că o cubaneză de prin America, universitară de altfel, de-şi urmărise şi turnase compatrioţii pripăşiţi pe acoloşa, a fost brusc condamnată la cinci ani de ţuhauz, la noi e de bon ton să fii turnător ! Cine le acordă ăstora certificate de talent şi de bună purtare, cine îi mângâie pe tărtăcuţă ? Oare Liicheanu ? Şi, dacă Doamne fereşte te îndoieşti de strict valoarea lui, eşti prost, nu ai dreptul la replică, nu se discută cu alde tine, huo etc. De unde atâta democraţie ? Ca şi cum dacă ai păreri diferite de ale celuilalt, trebuie să-l omori neapărat ! Aşa au cetitără ei la cărticica şefului de cuib ! Greşit, eşti capabil, bă, vorbeşti cu oricine, nu eşti capabil, bă, te duci să te odihneşti prin somn ! Deşi, totuşi, prostia încărnată nu se vindecă sau, mai bine, nu-şi vede vindecul decât prin deces, care este un somn preluuung, de care avem parte cu toţii ! 
			Personajul cu pricina, adicătelea Liicheanu, este un absolvent de şcoală superioară de filosofie cu dosar, în 1965, pe vremea când, fireşte, numai Heidegger, Habermas şi Habarnam se studiau ( a trecut şi pe la clasice, dar nu l-a tradus pe Platon din greceşte, se zice, ci din franceză, şi nu singur ! ), un ambiţios mărunt, un eseist oarecum rezonabil şi un carierist. Valoarea lui literară este nulă, cea ideatică aşişderea ; omul nu a scris nici o propoziţie memorabilă, doar glose pe marginea unor lecturi nedigerate şi amintiri căutate. Pare un fel de fochist de gândiri primite de-a gata, importate din manualele altora, comentator, nicidecum creator. Gata, cu asta se termină frazele despre el şi nu văd de ce ar merita mai mult decât o coloană într-un virtual dicţionar al literatorilor sau al plumitivilor locali ! 
			Ar mai fi ceva, ba una, ba alta : întăi, groaznica lipsă de umor, zice cum că policra, fiindcă aşa e pe olteneşte, porecla asta e facilă, dar se opreşte îndelung asupra cătunului pierdut în onomastică. Rău e cu neica Freud, cu Sigmund Schlomo Freud, că tot le place lor verdele ! Apoi, cică se adresează justiţiei ! Ca să ce, să-i dea oare sentinţă de talentos ? Pare o pâră de copchil neizbutit din spatele blocului, care bâzâie cu lumânările la nas că nu l-au primit ăia să joace şi el poarca sau lapte gros ! Păi unde o fi poate rahitic !? Pe urmă că, vezi bine, linşaj mediatic ! Cine vorbeşte, râde ciob de oală spartă ?! Păi, dacă îndrăzneşti să te apropii de ăştia cu un simplu "hm, mde!" de îndoială, te intimidează toate huidumele gazetelor de pripas şi subvenţionate de ei. Publicarea propriilor păreri, direct sau mai farafastâcos-metaforic, nu presupune înmuierea în mojicie cruntă şi căruntă, ci este un act de salubritate etică, de curaj de susţinere a gândurilor personale. Orice părere, cât de tâmpită ar fi ea, este un diagnostic de lucru şi câte diagnostice se confirmă sau se infirmă, e podul plin !? Dacă era limşaj trebuia să se întâmple de-acu mai bine de zece ani, când băietul nostru devenise deja fiinţă publică. Şi, de fapt şi de drept, se discută activitatea ideatică, nu se arată proprietăţile, alte acareturi sentimentale şi nu se luminează nicidecum ungherele intime ! Iar opinia unei gazete, dintre alte sute de publicaţii de acelaşi tip nu înseamnă linşaj mediatic, atenţie la logică ! Gaşca pricinoasă şi cu pricina, asta este la urma urmei şi nimic altceva,  dă ordine pe sub masă, de te sar din toate planurile editoriale, din rapoarte şi din acatiste, de te înnăbuşă în uitare sau de te scuipă agenţii de stradă şi schimbătorii de pubele. Cum îţi permiţi să te iei de boierii minţii ? Boierii minţii care zac în etuve rarefiate de idei împăturite în vată şi de cerneală înţeleaptă, ies rar prin aleile Agorei, colţ cu Sărindar şi se hrănesc cu boabe de tămâie şi cu sărmăluţe învelite în mătase veneţiană. Aiurea, bagă la glandă mănunchiuri unsuroase de închiverniseală, tencuială de onoruri cu glazuri aselghiceşti ( indecente, nnNI ), balustrade şi păreţi despărţitori cu iz de scorţişoară, precum şi alte păgânăciuni spurcate ! 
			Pe vremea tunsă de mai îndărăpt, când veneau la Mandea - funcţionarul tembel ce afurisea şi încurca toate borcanele, cu ajutorul bietului Tata Iancu - în proţap, cu scoposul de a cere hodină în case de creaţiune, tăbărau de pe bicicletă sau din şaua Trabantului. Nu zic că trebuia să adaste acoloşa, că s-a mai schimbat lumea ( de-un par examplu, strada Burebista a devenit Decebal şi strada Fucik, Masarik ! ), dar pe acolo este linia lor de plutire. Zău că niciodată nu i-am considerat decât nişte colegi de generaţie mai purisani şi cu frică de realitate - jurnalele lor sunt înmormântări solemne ale arşiţei spuzite pe margini de ceasloave şi cronografe, să fim serioşi, sunt sub nivelul prozei aşa-zicând târgoviştene unde oricum nu se întâmplă nimic ! Buuun, asta să zicem că-i opiniunea mea şi ţin să mi-o esprim, taică, acilea, uite-aşa, na ! Fireşte, pot avea dreptate sau nu pot avea dreptate, nu noi suntem cei mai măsuraţi să dăm seamă despre întregimea cafenelelor literare. Se pregăteşte însă o generaţie nouă, de copchii care au mai făcut carte, serioasă, nu fuşărită, şi care se vor întreba ce au produs boierii căftăniţi de mai avan ? Văd că unii s-au şi dedat la păreri şi bunînţeles că au fost taxaţi de imbecili, se putea altfel !? Democraţie, neicusorule, cu delicates ! Şi cu tignafes !  
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