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Sâmbătă seara, Antena 1 a dat 

"101 dalmațieni". Dar nu desenul 
animat. Nu. A difuzat "101 dalma
țieni" cu actori, cu Glenn Close în 
rolul Cruellei. Cunosc eu niște 
otrăvuri propagandiste din Româ
nia care ar fi fost cu zece clase peste 
Glenn Close. Nu mă refer la An
dreea Pora și Monica Macovei, ca
re se pregătesc pentru Albă ca Ză
pada și Scufița Roșie. Se pregătesc 
să le aresteze.  

E clar, dacă avem "101 dalma
țieni" cu actori, dacă sau făcut fil
me de acțiune cu sportivi de 
recunoaștere mondială (Gică Po
pescu la pușcarie, Ilie Năstase 
încătușat de colegii lui Godină 
ecrivain), atunci trebuie să scoa
tem și desene animate cu intelec
tuali. Cu Liiceanu, de pildă. Nul 
știe nici naiba în străinătate, dar e 
tinerel, are 70 de anișori și viitorul 
în față. Deocamdată, îl ajut eu cu 
un promo, gratis. "Liiceanu Alifie, 
gânditor de meserie, nea Gabi, ești 
pe felie, dăi drumul la șmecherie!". 
Domnule Liiceanu, dacă mam ex

primat inavuabil, vă rog să mă 
iertați, dar așa e publicul, grosier și 
nu va merită. 

Am mai povestit că am prins 
drag de sclifositul Liiceanu de când 
am citit în "Ușă interzisă" că a fost 
oripilat de o glumă a lui Ion Băieșu. 
Toate cărțile constipatului Liiceanu 
nu fac cât o pagină de Băieșu, așa că 
filozoful Alifie, cum ia zis Mircea 
Dinescu, putea să stea în banca lui 
de ștevie literară. La mijlocul anilor 
'80, Băieșu ia întâlnit pe Pleșu și 
Liiceanu la restaurantul Uniunii 
Scriitorilor și ia întrebat "băi, filo
zofilor, voi știți cum e să dați o 
m...?". Supărarea lui Alifie a avut 
două ținte. Primaautorul "Balanței", 
iar a douaPleșu, fiindcă a râs bărbă
tește la o caterincă de cârciumă. Ali
fie e rafinat, nu te joci. Șia botezat 
mașina nemțească Siegfried sau 
Ștrudel, nu rețin exact și nu regret 
deloc. Tot intelectualul preluat de 
Iohannis de la Băsescu sa confesat 
întrun ziar că își freacă robustul și 
sclipitorul trup cu nu știu ce ungu
ent. Acea spovedanie cremoasă a 
avut consecințe istorice. Dinescu 
ia atribuit poreclă Filozoful Alifie, 
iar Cristian Tudor Popescu la stu
pefiat, întro emisiune, pe Emil Hu
rezeanu. Bătând un apropo deochi
at la Liiceanu, CTP a zis "domnu' 
Hurezeanu, vreau să va fac o mărtu
risire: port chiloți turcești!". Cu ur
me de frână românești. Recapitulare: 
Liiceanu șia botezat mașina, nu su
portă glumele masculine, sănătoase 
("vai, vai, ce mitocani!") și edifica 
neamul în legătură cu preferin țele 
sale emoliente. Aceste autodenun
țuri intime mă îndeamnă să cred că 
ar fi în elementul lui (sau în elemen
tul altuia) și la un bal mascat. 

Ați observat cum a trecut ca
racterul de bronz Liiceanu de la 
Emil Constantinescu la Traian 
Băsescu și de la matelot la Iohan
nis? La fel cum a sărit de la autorii 
dreptei naționaliste (pe care îi re
tipărea imediat după Revoluție) la 
neo marxiștii atei. Când ajungi de 
la Noica și Țuțea la niște ziari
cioaice analfabete din Piața Victo
riei nu te bănuiește nimeni de lip
să de gust. E lipsă de obraz, e lipsă 
de scrupule. n
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La prima vedere, decizia CCR a căzut ca o 
ghilotină pe grumazele lui Iohannis și Kovesi. 
La o doua însă, ”marea debarcare” dă semne că 
poate fi doar o altă miuță  dâmbovițeană sfârșită 
în coadă de pește.

cine  
trişează în 
debarcarea 
lui Kovesi?

Există oameni care niciodată nu au chef să 
înțeleagă că li sa terminat epoca. Nu acceptă și pa
ce. Combinația pe colțul mesei, politica de separeu, 
între patru ochi, talciocul de cumetrii și interese zi
se naționale le definesc grupa sanguină. Parlamen
tul este fabrica de unde așteaptă pensia, iar politica 
e doar ciorba servită la cantina săracilor dinăuntru. 
Se înfruptă din ea până le plesnește pipota și regre
tă că nu pot lua nimic la sufertaș, să vadă tot nea
mul lor de parveniți cât se chinuie ei la muncă. Pri
cepere? Dăruire? Chemare? Hai să fim serioși. Ce, 
de aia au intrat ei politică?


