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EXTRACȚIA
de Gabriel D.
Cascina Macondo – Scritturalia, duminică 12 Iunie 2011

Câți dintre voi nu au visat să câștige un premiu măcar o dată în viață, așa un cadou
fără să trebuiască să faci nici un efort...
Visul meu era acesta, de a câștiga la loto, când în România era încă regimul la
putere... Pentru 3 numere câștigai o mașină,iar marele premiu era de câteva zeci
poate sute de mii de lei...
Intr-o zi am ieșit la plimbare și din întâmplare am ajuns în fața sediului loteriei din
orașul în care locuiam. In țara mea este divers jocul la loto în comparație cu Italia.
In trei s-au patru boluri sânt toate numerele de la 1 până la 90. Iți luai un bilet,
după care îți alegeai numerele dorite, le marcai cu un creion sau un pix, apoi el era
introdus in mașina loteriei pentru a fi luat în evidență, iar seara după ce era difuzat
buletinul de știri de la ora 20 urma extragerea loto...
Acesta era un visul meu de copil de a câștiga la loterie.
Imi amintesc și astăzi după aproximativ 30 de ani în urmă, pe când locuiam în
Constanța, ziua în care am intrat in sediul loteriei pentru a cumpăra un bilet la
loto. Am luat un bol cu numere, le-am amestecat, după care aleg primul nr 8,
următorul nr 20, le fac semn pe biletul de joc, iar acum să aleg ultimul număr. 64
îl iau... mă uit la el... și spun că este prea mare, îl pun înapoi în bol și aleg altul 36.
Ajung acasă și îi spun tatălui meu că am jucat 3 nr la loto, eram foarte fericit,era
primul meu bilet pe care îl jucam, îmi doream să fie câștigător. Ziua a trecut foarte
repede, așteptam cu nerăbdare ora 20 să înceapă extragerea loto. Seara stăteam în
fața aparatului de radio și ascultam știrile... iată că a venit și momentul mult
așteptat „extragerea¨.
„Primul număr 8, îmi chem repede tatăl și îi spun că am descoperit primul număr,
următorul număr 20,.... tată...tată... Am descoperit și al doilea număr...la care tatăl
meu îmi răspunde, ai puțină răbdare să îl auzi și pe al treilea...
Acum a sosit momentul final, inima începuse să-mi bată din ce în ce mai tare
în piept, aud glasul doamnei care de la radio, care spune...
„Al treilea număr câștigător din această seară este 64?... Am rămas fără cuvinte,
parcă mă strângea cineva de gât, începusem să mă schimb la față...
M-am așezat pe scaun, începusem să tremur și nu mai puteam să respir...
Tatăl meu mă întreabă „Ce ai pățit, nu te simți bine... Ce s-a întâmplat cu fața ta,
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parcă ar fi un curcubeu... După aproximativ 5-10 minute, timp în care mi-am
revenit din starea în care mă aflam, am început să-i explic tatălui meu toată
povestea cu numerele extrase la loto... A rămas fără cuvinte exact ca și mine...
In acea zi am spus că nu voi mai cumpăra niciodată bilete la loto, pentru că în acel
moment trăiești la maximă intensitate EXTRAGEREA...
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