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LA MASA IMPACARII CU SINE

LA MASA IMPACARII CU SINE

De azi cred cà a venit timpul sà dau frâu liber unei dorinte si imboldului sufletesc:
.Autobiografia;
Are un titlu simplu LA MASA IMPACARII CU SINE,sugerat de un prieten foarte
bun,prietenie ce o poate confirma D-na Marcela Chirità ,fostà colegà cu Gicà ,iar pe mine
cunoscându-mà din clasa a patra. Astàzi de SF.Gheorghe 2016,nu pot trece pasiv prin
aceastà zi ,ci din contrà pentru mine a fost poate una dintre cele mai grele din
viatà,aducându-mi aminte de bune si rele petrecute împreunà cu poetul Gheorghe
ENE,càruia telepatic îi tranzmit salutàri si mà rog de când îi simt lipsa,cum si lui NEA Auerel
Ganea sà-i aibe Dumnezeu în pazà
A fost una dintre întrebàrile mele vitale;Ce i-au determinat sà mà apropie atât de mult si la
ori care dare de ochi sà mà sfàtuiascà, indrume si ajuta!
Eu un Dumnezeu deasupra care ne vede si ne aude pe toti,cum de fapt si pe mine acum in
zori de dimineatà în acest spital parizian;Nu a fost o atractie masculinà? gem abjectul
(pentru mine)elton jonn ,ci totul umanitar ,sufleteste,cultural si cu egalitatea in drepturi ,dar
neamestecul in treburile particulare.Dumnealor nu s-au dat in pomenealà,in fata mea cà
,,uite-l pe acel tigan ce face,iatà-l pe tigan analfabet sau cu altele …ce le stiti ca majoritari
Nici dacà m-ai mà nasc de nouà ori ,tot pe nouà Novembrie1959,nu as putea sà ajung nici
macar cu gandul la nivelul dansilor de pregàtire profesionalà, caracter sau alte calitàti de
stimà si onoare ce îi catalogau .
Era pentru mine un zbor de randunicà,mersul pe stradà in preajma dumnealor ,o satisfactie
interioara de mandrie si falà,cu toate cà s-a intamplat sà merg alàturi de Nistor Tànàsescu,
Marin Ifrim,Teo Cabel,Tudor Cicu si multi din capitalà si din tarà care mà cunosc numai si
numai de sandu-Tiganul.
DE ce sandu -tiganu’ ?
’Pentru cà ;Tata a fost acela care mi-a petrificat de mic o ambitie si o vointà care pe parcurs
am devenit imune ,la auzul acestui cuvant-tigan-,modelandu-mi singur ideile incat sà devin
pasiv si am càutat intotdeauna ca si astàzi sà demonstrez cu fapte cà cel alb din preajma
mea,indiferent ,chiar dacà m-ai mereu am càutat sà imi màresc simtàmintele si
comportamentul,strecurându-mà sub aripile omului inteligent si vertical ,pe considerentul cà
de la un prost nu am ce invàtà si din zi in zi am putut remarca personal cà sunt un hot de
idei si nu de portofele. ..
M-am depàsit pe viu ,prin adaptarea la mediu si situatiile create cu voie sau fàrà de voia
mea suportând consecintele legale si de ce nu ilegale, cu simtul ràspunderii ,totodatà cu
fruntea sus, ,fàrà de a mà împàca cu ideea cà:,, Omul este supus greselilor”
Cei drept nu am sàrit calul din pàtraticà mea neagrà.,iar când m-am simtit vinovat am cerut
scuze si unui copil,chiar dacà se lupta sà iasà la lumina zile dintr-un canal,sau propiului meu
copil, simtindu-mà vinovat cà nu dispun de un franc sà-l pot face sà se bucure,jinduind dupà
o bucàticà de paîne sau jucàrie
vàrul este cu cei care au meritat si meritau, nu pot sà mà pronunt si în viitor,pentru cà zilele
imi
2/sunt numàrate , deabia asteaptà moarte sà mà mângaie putin cu a ei coasà, pe

care i-am stirbit-o de multe ori cu ajutorul lui Dumnezeu,alunecându-i printre ,,deste”,luândumi papornita la spinare si destinând prin destin .
De foarte multe ori golit , tàcut în gând si în suflet mustruluindu-mà dar fàrà sàmi treacà prin
cap cà ce mànânc maîne ,unde înoptez si ce canapea a vreunui parc, sau alt spatiu
lacustru,care era intelegàtor cu mine si mà acepta cu defectele mele.
Domnul Bachus mà ajuta sà imi gasesc limpezirea încât constient s-o i-au iaràsi, si iaràsi de
la capàt de fiecare datà,càpàtând o nouà experentà dar tot cum mà stiude copil,
,comportându-mà martafoi,prosti sau profitor,de îsi blestemau zilele, si pe màsa care i-a
fàtat ca a doua oarà sà stie cu cine s-a bàgat în cârd,cum tot asa de bine stiu,cà din cârdul
de ciori ,cioara din mine n-a cântat pe gardul nimànui si nici nu s-a làsat înduplecatà decât în
fata celora care nu au încercat sà mà loveascà prin spate,indiferent de ce rang au
purtat,etnie,functie,chiar càsnicii…
Deaceea cred cà ,masa care îmi lipseste de multi ani,tot Dumnezeu mi-a luat apa,si de
aceasta datà, de la gât,întinzându-mi iaràsi mâna milostivà sà gàsesc aceastà posibilitate de
ami aduna ideile ce le pàstrez,amestecate cu tàrâta din cap încà de la vârsta de o schioapà
si sà le etalez cu sinceritate,si martorii care m-ai sunt în viatà ,aici la acest centru medical
din Paris
.Mà stràduiesc sà stàpânesc frantuza cât de cât gramatical,tot din motivul de a putea
mentine o conversatie cu un om de la care sà învàt câte ceva,si de a putea sà le explic si
doctorilor si celor de la asistentà socialà sà m-ai imi tolereze sederea pânà termin ce am de
scris ,ca apoi sà, ,, parlesc” si cu logodnica mea sà m-ai amâne putin nunta,ca apoi ,de
bunà voie si cum mà stiu ,nesilit de nimeni(’dacà vreau sà fluier ,fluier)sà îi fac plàcerea de
a-mi vântura cenusa ,unde v-a vroii dânsa ,dupà ce îmi încenusez hoitul pe aici ...
.Copiiii au fost avertizati preteneste cà nu au acces la cenusà,deoarece sunt dator ,,miresei
mele” cu ortul ce m-a împrumutat sà-mi plàtesc crematoriul.
,M-ai mult stiindu-mi dorinta, punându-i în temà de mici ce înseamnà ultima dorintà
Adevàrul cà si ghinionul tine cu mine ,si a închis crematoriul pe motiv cà nu este atît de bine
de încins ,unoscându-mà de o viatà,inclusiv stiindu-mi preferintele
Bàieti sunt bàieti, sunt obligati sà-si ridice pàlària din praful de cianurà democraticà,(aschia
nu sare chiar absolut niciodatà departe de trunchi)însà tot atât de ferm convins sunt cà
sufletul v-a pleca înlàcrimat ,aceptând ori ce loc oferit de Tartorul dracilor sub Talpa iadului
,tràgând din cuiul de costiug sub ploaia de lacrimi, doar pentru cà ,,ochi din cap” a ràmas
singurà cu trei copii de gât,fàrà de nimic, mostenind-o pe nenorocita de màsa,care a avut
trei fete cu trei bàrbati In rest plec cu fruntea sus si deliberat mà predau miresei in voalul
negru si asa trebuie a sà vinà odatà,m-ai ales cà tot o asteptam sà se imbrace ,incà de
când sà prapàdit tata ,de putin timp fiind in anii lui...
Nu-mi ràmâne decât sà và aduc la cunostiintà prin miniinformatii,viata si sàràcia lucie, pe
care am putut sà le duc în cârcà ,fàrà cà cinevà pe aici,sau pe acolo sà zicà ,;Uità -l pe
,,cocosatul din Notre Dame dinParis,numai cà respectivul personaj era alb,iar eu trebuia sà
mi dau fata la vopsit,sà nu il sperii pe Dracu, cum am bàgat spaimà in multi si multe care
incercau prin metode abjecte sà iasà ca undelemnul …
Exemplul cel m-ai elocvent este o judecàtoare din Buzàu ,,utà vaca- marcela”” de cele
pàtite Poate confirma prim procuror,madam Iepure, si D-na Marcela Chirità,fostà bibliotecar
la Biblioteca V .Voiculescu -din Buzàu ,iar despre alte pàcate mà voi spovedi
dumneavoastrà pe 3/parcurs si la momentul necesar de a fiiînteles fàrà sà am nici de a mà
împopotana careva dintre cititori ,care m-ai cititi si existati, sau amà arunca în groapa cu lei.
Iatà-mà ,incà fac umbrà Pàmântului degeaba,dar sper càplec deliberat deunele lucruri si
stàri sufletesti ,aflându-mà,-La masa împàcàrii cu sine .

CAPITOLUL1
-VENIREA PINTRE OAMENI

Existà careva care regretà cà s-a nàscut?!!!và informez cà mama a regretet si mia reprosat paânà a murit cà m-à fàtat !
Ora 05si 40 de minute,09 Novembre 1959,DE!, ca Toamnele din acele timpuri ,ploaie, frig
,vreme când nici câinelui nu-i m-ai aminte sà iasà din holeabul lui,
Eu nu am tinut cont de absolut nimic si simteam nevoia sà lepàd streangul de gât,purtat
zece luni.DA,10 luni ,deoarece o lunà atrebuit sà inhalez si mitosul...tinerului si sà nu cumva
sà m-ai dau din aripi,ca sà pot fi vopsit ,nu jucàrie, ca un Roll Roisse
,Ce ,cum sà ies tàrcat ca zàpada fecalatà de caîni si îmimorlicità pe ulitile satului.?
S-ar fi speriat si gàleata spurcatà de mine,Fusese adusà de cu seara, de mamaia
Chira,mama lui ta

