
Masuta cu loz in plic - pe cale de disparitie
De fier, imbracate in panza galbena pe care este imprimata sigla Loteriei Romane, masutele cu biletele
norocoase infipte in mape din imitatie de piele abia se mai intalnesc, ici-colo, pe stazile Sibiului. Proptite
pe centru ori asezate, strategic, la intrarea in magazinele aglomerate, cu vanzatorii intepeniti de frig ori
plictiseala pe scaunele, masutele "loz in plic" dispar incet, dar sigur. La fel si stapanii din spatele lor. Fie
din pricina agentiilor loto, mai confortabile si mai prezentabile, fie din cauza jenei de a vinde in strada.
Unii rezista pentru a duce acasa strictul necesar, insa nici ei nu stiu cat mai tine "afacerea".
  
  Sapte tonete autorizate, care comercializeaza lozuri in plic pot fi gasite pe strazile Sibiului. Mai toate
sunt ingramadite in centru si asta din cauza afluxului mare de trecatori. Aici isi desfasoara activitatea
zilnica, 16 oameni, de la cei mai tineri, de numai 18 ani si pana la cei mai varstnici, de pana la 80 de ani.
Dintre acestia, trei sunt angajati ai Loteriei Nationale, deci primesc un salariu lunar fix, iar 13 sunt
volanti mandatari, care traiesc dintr-un comision de sapte la suta din valoarea lozurilor pe care le vand.
“Cert este ca toti cei 16 sibieni sunt oameni loiali, corecti si devotati" , precizeaza Traian Munteanu, seful
Centrului de Lucru al Loteriei Romane, Sibiu. 
  Chiar daca nu mai au o asa mare priza la public, vanzatorii din spatele masutelor sustin ca lozul in plic
mai are cate ceva de spus inainte de a-si da duhul. Vanzatorii stradali se muta, prin rotatie, in fiecare zi
dintr-o zona in alta, dar stiu ca, in buna masura, comercializarea biletelor de loterie la masuta de 60 pe 80
de centimetri nu mai este deloc o indeletnicire ravnita.
  Ei cred ca motivul este, de aceasta data, psihologic. Multora le este rusine sa stea in strada si de aceea nu
se mai ingramadeste nimeni pe posturile de acest gen. "Lumea nu mai cumpara loz in plic de la noi.
Foarte putini mai vin la masute. Prefera agentiile loto, acolo unde mai pun si un bilet la pariuri si unde au
parte si de alte jocuri. Cred ca, intr-un final, vom fi restructurati si o sa ne cautam altceva de munca. Mie
nu imi e rusine de ceea ce fac, insa altor colegi am inteles ca le este si vor sa renunte", spune una din
vanzatoarele ambulante. 
  
  Lozul in plic, depasit de vreme
  "Lozul in plic" a ajuns o "specie" pe cale de disparitie. Angajatii Loteriei sustin ca motivul este simplu:
capitalismul a adus pe piata concurenta, si anume o mare diversitate de bilete de loterie: "razuibile", "cu
zodiac", "cu trifoi", "cu 6 din 49", rosii, verzi, albastre, de toate dimensiunile si formele, adica pe toate
gusturile jucatorilor. Amaratul de "loz in plic" - acela mic, dreptunghiular, cu capsa intr-un capat - a ajuns
astfel rusinea tarabelor de noroc. Ratacit in mapele imense de vinilin maro - modificate in noua epoca a
capitalismului dupa marimea "concurentei" - mititelul a cam fost lasat de izbeliste: nici de cercul metalic,
de care odata se agata, cuminte, langa fratii lui capsati la capat, nici nu mai are parte. "Cercul este cel mai
usor de furat. Daca nu il asezi intr-un loc sigur, ti-l zboara imediat golanii. Am renuntat la el, pentru ca
era riscant. Mai sigura este mapa, chiar daca e prea mare pentru lozul in plic", marturiseste Tatiana Rosu,
vanzator stradal.
  
  Pensionarii - clientii de baza
  De vandut, abia se mai vinde nefericitul. Asa prapadit cum e, ascuns printre cartoanele viu colorate ce-si
expun cu nerusinare castigurile de-o schioapa, "lozul in plic" nu mai imbie pe nimeni sa-i rupa capsa.
Doar nostalgicii - pensionarii credinciosi vechilor obiceiuri - il mai apuca de-un colt cu degete galbejite
de timp. %l desfac grijulii la capat, sufla in el sa-si descante norocul si-l despaturesc emotionati. Apoi il
aseaza frumos in portmoneul dezlipit de vreme, la pastrare. "Noi, cei mai in varsta, am ramas fideli
lozului in plic. Nu vrem sa razuim sau sa asteptam mult timp la extrageri, pentru a ne vedea norocul.
Cand bugetul ne permite mai luam traditionalul loz, pe care l-am cumparat dintotdeauna", spune Dan
Gusa, pensionar.
  
  Marian CRACIUN
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