
Apel catre copiii lichelelor 
 
Preambul  
 Azi s-au implinit 23 de ani de la publicarea “Apelului catre lichele” de catre filozoful 
Gabriel Liiceanu, o referinta a intelectualitatii romanesti.  
 “Apelul catre lichele”, aparut la opt zile de la colapsul sistemului politic comunist si la 
cinci zile de la uciderea unui dictator, se adresa lichelelor, acei “multi-putini” care facusera 
posibila folosirea structurilor Statului Roman pentru represiune politica, pentru protejarea 
nomenclaturii partidului comunist si a celor care controlau institutiile statului, dar si pentru 
asigurarea unui trai relativ decent pentru masa mare de activitisti de partid, care lucrau “co-
interesati” la transformarea poporului roman intr-o specie sociala de tip “om nou”, adica un 
sclav “fericit” ca poate sa se sacrifice pe sine pentru bunastarea stapinilor sai, si care nu pierde 
nici o “manifestare culturala” sa le multumeasca pentru aceasta sansa oferita. 
  “Apelul catre lichele” a aparut intr-un moment cind acesti « multi-putini » erau 
promovati de TVR ca “oameni de bine“, care se ofereau sa ne faca o viata mai buna, binenteles 
cu conditia sa fim de acord – mai bine zis, sa nu protestam - ca ei sa se instaleze in structurile 
Statului roman pentru a se “sacrifica” pentru binele comun. Multi i-au crezut – doar se scria in 
ziar si se spunea la televizor ! – pe acesti calai ce au profitat de inocenta politica a unui popor 
abrutizat de lipsuri materiale si culturale timp de 45 de ani, ce spera la o viata mai buna.  
 “Apelul catre lichele” a fost urmat “pe invers” de toti acesti “multi-putini”, facind exact 
tot ce au fost indemnati sa nu faca, folosind mass media – in special, televiziunea – ca 
instrument de manipulare. Ce a urmat in cei 23 de ani a fost o istorie trista si chinuita, o lupta 
inegala a unui popor, mai bine zis, a partii sale careia ii pasa,  pentru a-si recupera statul din 
captivitatea acestor “multi-putini”, ce nu se mai saturau de “pescuitul in ape tulburi”, ce voiau 
“pesti” tot mai mari, tot mai multi si cit mai repede, sa rivalizeze chiar cu lichelele din statele 
dezvoltate. Practic, au institutionalizat furtul din bugetul statului  roman, l-au facut legal. 
 Dupa 23 de ani, a aparut o noua generatie de lichele, copiii spirituali ai celor « multi-
putini », educata si indrumata de ei. Noua generatie de “multi-putini” si-a adaptat discursul si 
metodele la secolul XXI, si-a „tras” doctorate si „participari” la seminarii docte, stie pe de rost 
metodele de tipul „para-ndarat”, „bani pentru partid”, „conflict de interese mascat”, „fa-mi un 
serviciu si vei primi un post la stat”, etc. Cei din noua generatie de lichele au cel putin doua 
case si doua masini scumpe, bani ascunsi, au case de avocatura care sa-i fereasca de aplicarea 
legii, au retele clientelare, au specialisti de PR si ziaristi cu simbrie care sa le spele imaginea 
publica, dar si oameni care sa-i intimideze pe cei care le deconspira lichelismul sau pe cei care 
li se opun si inca lupta pentru independenta Justitiei, afirmarea Statului de drept, in general, 
pentru modernizarea Statului Roman. 
 Dupa 23 de ani, noua generatie de lichele, supervizata inca de mentorii lor, au format o 
„monstruoasa coalitie”, reusind sa “pacaleasca” milioane de romani, folosind demagogii naive 
la televizor, dar mai ales ura impotriva unui Presedinte, ce a incercat sa-i impiedice sa preia din 
nou in captivitate totala structurile Statului Roman.  
 Votul unor romani, multi saturati de experimente si de certuri politice, prea multi 
influentati de emisiunile TV, multi neadaptati social la noile realitati, multi inca depinzind 
material fie de ajutorul social, fie de pensie, fie de o slujba „de stat” , i-a legimat politic si le-a 
dat mult prea multa „apa la moara”. Avem in Parlament o majoritate zdrobitoare, si in sens 
numeric, si in sensul pericolului de a fi toti inrobiti de catre un stat captiv lor, care sa ne 
saraceasca si care sa induca din nou frica in noi. 
 
Exista solutii ? DA ! Fie ei trebuie sa renunte, fie noi trebuie sa aparam Statul Roman de 
aceste clone ai celor care au confiscat Revolutia Romana din 1989 !  
 



APEL 
  
 Lasati structurile Statului Roman sa se modernizeze si sa lucreze numai in folosul 
cetatenilor sai !  
  
 Lasati Legile Statului Roman asa cum sunt ! Chiar daca ati fost alesi in Parlament, 
multi prin largul concurs al unei legi electorale croita prost de voi, va rugam sa nu faceti 
nimic ! Va fi mult mai bine pentru noi daca veti sta fara sa faceti nimic, decit sa va apucati sa 
“reformati” din nou Legile Statului Roman pentru a acoperi legal restauratia regimului de 
dinainte de 2005 !  
  
 Lasati Justitia sa fie o adevarata putere in Statul Roman, deoarece numai ea ne va 
garanta respectarea Legii si protectia impotriva oricarui abuz, indiferent de la cine va veni ! 
  
 Lasati Avocatul Poporului sa-si faca datoria de paznic al drepturilor cetatenesti si 
numiti un profesionist independent politic, care sa reactioneze imediat la orice abuz ! 
 
 Lasati Curtea Constitutionala sa-si faca datoria si sa cenzureze orice abuz de legiferare !  
  
 Lasati Televiziunea Romana sa fie independenta politic, astfel incit sa poata emite din 
nou TVR Cultural si sa-si largeasca programele de educatie sociala si politica, sa ajunga sa fie 
pentru oameni un adevarat detoxifiant pentru manipularile facute de televiziunile partidelor !  
  
 Lasati Legea Educatiei sa-si produca efectele, sa nu mai avem niciodata generatii 
aproape analfabete ! 
  
 Lasati sa vina pe toate posturile administratiei publice oameni pregatiti profesional si cu 
spirit de servitute pentru cetateni ! Chiar daca v-au numit in functie partidele din diverse 
guvernari si chiar daca le-ati platit cu bani sau cu alte servicii acest post, dati-va demisia !  
   
 Lasati totul asa cum este ! Societatea romaneasca va sti singura ce trebuie facut ! 
  
 Tot apelul intr-un cuvint: Lasati-ne !  
  
Daca veti putea face acest lucru, nu va vom iubi , dar cel putin va vom putea respecta 
pentru ca ati inteles ca este mai bine sa fii OM pentru OAMENI,  decit o lichea !! 
  
Epilog 
 
 Multi se vor intreba ce motiv ar avea ei sa renunte si sa dea curs apelului de mai sus. 
Raspunsul e simplu: ei vor fi mai cistigati si noi vom economisi ani buni de recuperare !  
Copiii lichelelor pot ramine cu toata averea acumulata deja (ce le-ar fi suficienta pentru inca o 
generatie), si vor scapa si de o pedeapsa ulterioara (confiscarea averii si regim de detentie) ! 
Ar fi naiv din partea lor sa creada ca Poporul Roman le va tolera la nesfirsit „jaful legal”!  
  
 Cea mai intensa speranta a mea este ca - peste alti 23 ani - nimeni din actuala 
generatie tinara sa nu mai fie nevoit sa scrie vreun “Apel catre nepotii lichelelor” !  
 
30 decembrie 2012 
Teodor Darabaneanu – simplu cetatean roman, platitor de taxe si impozite. 


