
<b>Cronica Carcotasilor - Gainusa de Sibiu</b>
"Ru-si-ni-ca, ru-si-ni-ca!" sau "Valoarea mea, valoarea mea...", sunt deja replici cunoscute de toti
sibienii. Putini stiu insa ca cel care le-a inventat este sibian! 
  
  Mihai Gainusa, jumatatea Cronicii Carcotasilor este nascut si crescut la Sibiu. SIBIANUL a stat de
vorba cu el si a aflat unde se juca, cum se intelegea cu prietenii de la bloc si care erau cele mai ascunse
dorinte ale copilului Gainusa.
  
  Blocul cu faianta roz
  Mihai Gainusa s-a nascut la Sibiu, in anul 1970. Primii zece ani ai vietii si i-a petrecut aici. In 1980 s-a
mutat cu familia la Bucuresti. "Tatal meu a fost ofiter si s-a mutat cu serviciul la Bucuresti, asa ca am
plecat cu totii", povesteste Mihai. Anii copilariei si-i aminteste insa foarte bine. "Locuiam pe strada
Rahova, undeva chiar la marginea Sibiului. De la mine incepea Valea Sapunului, respectiv campul. Imi
amintesc ca blocul avea faianta roz", povesteste Mihai Gainusa. El spune ca dupa 20 de ani de la plecare
s-a intors in cartierul copilariei, care pe vremuri arata bine, dar in timp s-a cam degradat.
  
  Copilarie zbuciumata
  Mihai Gainusa, ca orice copil, se juca in jurul blocului. Facea parte dintr-un regiment al cowboy-lor de
plastic sau era pilotul unor masinute de tabla. Tricicleta insa i-a marcat copilaria lui Mihai. "Cred ca eram
un copil destul de nazdravan, dar ma enerva cumplit faptul ca eu si sora mea aveam doar o tricicleta
amarata cu saua din lemn, iar prietenii mei aveau biciclete", isi aminteste inca traumatizat Gainusa. 
  
  Meseria de ofiter a tatalui sau a contribuit si ea la dezvoltarea copilului Gainusa. "Tatal meu era ofiter si
o data am luat de-acasa vreo cinci-sase caschete, le-am impartit la prieteni si ne-am fugarit pe-acolo. M-a
cam certat taica-meu ca le-am murdarit, dar i-a trecut. Imi placea, spune maica-mea, sa vin acasa cu tot
felul de vrabii si pasarele moarte si aveam pretentia sa le ingrop cu sicriu", se amuza Mihai. "Cea mai tare
faza insa a fost pe la 7 ani cand m-a fugarit un catel pechinez, pana m-am impiedicat si ala s-a urcat pe
mine, latrand victorios, in timp ce eu tipam de parca stateam sub un urs!"
  
  Elev eminent
  Mihai Gainusa a invatat la scoala 21, de pe strada Luptei. Replicile spumoase din Cronica Carcotasilor
nu se puteau naste decat dintr-o minte ascutita. Dovada stau cele patru premii I pe care Gainusa le-a luat
la scoala si amintirile comuniste legate de cravata rosie. "Am luat premiul I din clasa I pana intr-a IV-a,
iar pionier am fost facut in curtea scolii", spune carcotasul. 
  
  Colegii de scoala si gradinita nu si-i aminteste foarte bine. "Cand am fost in Sibiu a venit o doamna la
mine care spunea ca am fost impreuna la gradinita. Dar eram mult prea mic pentru a-mi aminti ceva",
povesteste Gainusa. 
  
  Dupa 20 de ani
  Mihai Gainusa s-a reintors la Sibiu dupa 20 de ani. Anul trecut, in primavara si-a lansat in orasul natal
volumul "Cotcodaceli", la lansare fiind prezenti mii de concitadini. Gainusa a regasit Sibiul in plin
santier, dar schimbat in bine. O posibila reintoarcere la origini nu iese total din discutie. "Nu se stie
niciodata ce se poate intampla, dar daca ar fi sa ma intorc sa traiesc la Sibiu, nu as spune nu. E un oras
linistit, in care se poate respira, spre deosebire de Bucuresti", spune Mihai Gainusa.
  
  Doi ani de celebritate
  Mihai Gainusa a devenit cunoscut in anul 2003, atunci cand a fost cooptat in echipa Carcotasilor. Inainte
de marele eveniment, Mihai lucra la emisiunea lui Florin Calinescu, pentru care scria monologurile.
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Apoi, in 2003 l-a intalnit pe serban Huidu, care realiza deja Cronica de aproximativ doi ani, precum si
matinalul la Radio 21. Cei doi au prezentat un proiect de emisiune care nu le-a fost insa acceptat. Apoi
Mihai a inceput colaborarea la matinalul de la radio, si dupa cateva luni a devenit jumatatea Cronicii
Carcotasilor. Intre cei doi prezentantori s-a nascut o adevarata prietenie, serban Huidu fiind nasul de
cununie al lui Gainusa, dar si al fiicei sale, nascuta pe 19 octombrie.
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