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CE AI FACE DACĂ AI CÂȘTIGA
PREMIUL CEL MARE LA LOTERIE?

Ana DRAGU
scriitoare, președinte AAE – Centrul de Resurse și Referință
în Autism Micul Prinț Bistrița
Nu știu ce înseamnă premiul cel mare la loto, n-am
jucat niciodată, prefer poker-ul sau pe oboseală ruleta rusească, dar am citit în presă articole de follow-up despre
câștigătorii loteriei și toate îi prezentau distruși, săraci,
datori vânduți, pușcăriași sau depresivi – ultima variantă
mult mai gravă din punctul meu de vedere decât primele.
Dar îmi imaginez că premiul cel mare ar aduce câștigătorului suficienți bani în general.
Nu știu dacă și mie în particular. Nu și în zilele, tot mai
rare, în care sunt în faza B și visez.
În acele zile, dacă aș avea suficienți bani, aș cumpăra o
țară cam cât Muntenegru și la fel de frumoasă. O țară cu
mări și munți și oameni care dansează pe străzi în fiecare
noapte.
Aș înființa în ea grădinițe în care aș crește copii iubiți și
respectați, școli în care aș crește școlari pluripotenți ca
celulele stem și licee în care aș crește oameni liberi.
Aș înființa numeroase postliceale de meserii cu oferte
diversificate și aș oferi burse oricui ar dori să devină bucătar. Sau electrician, sau mecanic sau infirmier, asistentă
medicală sau cofetar, instalator, zidar faianțar, frizer, tâmplar, gunoier, doamnă sau domn de serviciu. Aș înființa
universități gratuite în care aș crește educatori, profesori,
medici, ingineri, filosofi, biologi marini, pictori, literați,
analiști comportamentali, programatori, cercetători în neuroștiințe aplicate și orice altă profesie care s-ar dovedi utilă.

18

Copiii, în general, ar fi crescuți de tot satul pentru că it
takes a village, sayz Ubuntu. Și nici un părinte nu ar fi
constrâns de împrejurări să petreacă mai mult de 3 minute
cu propriul copil dacă în același timp ar simți că are altceva
mai frumos sau mai glorios de făcut.
Dar nici n-ar fi constrânși să îi abandoneze lângă container, să-i vândă, exploateze sau să-i ignore.
În țara mea, fiecare oraș ar avea propria clinică în care
cei mai buni medici ieșiți de pe băncile luminoaselor mele
universități ar crea tratamentul și microclimatul potrivit
pentru fiecare pacient.
Aceștia din urmă ar ieși din clinică cu manual de protejare la purtător și doi prieteni decorați și premiați de țara
mea doar pentru că sunt în primul rând prieteni și apoi
orice altceva, în conformitate cu propriile lor vise.
Cei care ar fi apți de muncă ar munci fericiți.
Cei inapți de muncă ar respira liniștiți și s-ar îndeletnici
cu inspiratul celor apți de muncă.
Pe inapți i-ai recunoaște după zâmbetul permanent și
disponibilitatea maximă pentru mângâiere.
În țara mea, poeții ar avea, începând cu vârsta de 18
ani, locuință gratuită și pensie de invaliditate pe viață.
N-ar exista cimitire pentru că toți locuitorii și-ar aduce
contribuția naturală la îmbunătățirea calității solului din
propriile grădini, livezi și parcuri publice.
Ai găsi în piață păpădii Alexandra, ardei Bogdan, castraveți Ion și căpșune Roxana, cartofi Vasile, ceapă Mihaela,
avocado Shakespeare, gutui Bolano, trandafiri Sexton și
rodii Pasteur din producție internă.
Locuitorii țării mele ar fi testați periodic pe tot parcursul
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Carte-obiect Atlas

CARE sUnT ORGAnIzAțIILE / DOMEnIILE
PE CARE TE-AI vEDEA DIsPUs(Ă) sĂ LE FInAnțEzI?

vieții pentru a obține certificatul de procariotă, apoi pe cel
de nevertebrată, de vită cu ochii de om, de Sahelantrophus
Tchadensis și, în final, certificatul cel de locuitor al Regatului Fundamental Liber.
Evoluția socială internă s-ar opri înainte să ajungem la
lumbersexuali, dar asta e altă poveste.
Fiecare cetățean ar avea dreptul să propună online propria revoluție. Caz în care i s-ar pune la dispoziție o casă
în care ar putea locui cu adepții preț de trei zile. Dacă
și-ar menține pornirile revoluționare, țara le-ar oferi o
stradă neasfaltată în care ar putea avea propria administrație preț de trei zile. Dacă numărul revoluționarilor ar
crește cu 1 după această perioadă, țara le-ar oferi spre
administrare un cvartal, pe aceeași perioadă de timp. Apoi
două cvartale, un sat, două sate, o pășune. După care fie
ar renunța de bunăvoie la autoguvernare și s-ar întoarce
în țara mea, unde și-ar reintra deîndată în drepturi, fie ar
câștiga un loc în Parlamentul Visătorilor.
Nici un locuitor n-ar fi nevoit să lucreze pentru bani,
ci strict pentru a evita plictiseala sau pentru a-și ajuta concetățenii cu abilitățile lui extrordinare. Doar am câștigat
la loto, dacă îmi amintesc corect?!
Și-am fost în faza B. Acum sunt în A. Aaaa de la Apă.
Bîîî de la Banană. Cîîî de la Carte. Dîîî de la doarme.
E de la Elefant. F de la Farfurie. G de la Gard. H de la
Hinta. I de la Iarbă. J de la Jucării. L de la Lapte. M de
la Mama. N de la Noapte. O de la Oală. P de la Pipi.
R de la Roșu. S de la Salut. Ș de la Șapte. T de la Tobe.
Ț de la Țară. U de la Ușă. V de la Vuple. X de la Xilofon.
Z de la Zăpadă. Zăpadă. Zăpadă. Zăpadă.
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În faza A, aș investi toți banii în burse pentru scriitori,
școli și centre private pentru copii autiști, locuințe protejate pentru adulți autiști, firme care să specializeze tineri
și adulți autiști în profesii potrivite cu abilitățile lor, centre
de viață independentă, centre de cunoaștere interpersonală, în dragoste, în oameni, oameni, oameni, oameni,
oameni, oameni, în oameni, în oameni, în OAMENI.
Matei MARTIN
jurnalist la „Dilema veche” și Radio România Cultural,
președinte al Consiliului AFCN
Întrebarea pică bine, îmi vine aproape servită, căci,
într-adevăr, mi-am făcut deja planuri cu privire la ce-o
să fac cu banii cînd voi cîștiga premiul cel mare la loto.
Misiunea e simplă: să cumpăr o casă frumoasă, de patrimoniu, s-o renovez cum se cuvine și s-o populez cu artiști
printr-un program de rezidențe de lungă durată. Am de
gînd să-mi părăsesc toate joburile (ca să-mi cîștig existența
lucrez în mai multe locuri) și să mă ocup exclusiv de impresariat & marketing pentru artiștii invitați. Un program
de rezidențe care nu doar că susține creația, ci îi și ajută
pe artiști să debuteze sau, dacă e cazul, să evolueze.
Acestea fiind spuse nu mai rămîne decît să cîștig potul.
Dar să nu ne bazăm pe asta. Mult mai rezonabil ar fi să
încercăm să convingem autoritățile locale, guvernul și
sponsorii privați să susțină proiecte de rezidențe.
PS: Cum 2% din încasările Loteriei sînt virați, conform legii, către Administrația Fondului Cultural Național (AFCN),
orice bilet de loto cumpărat e (și) o investiție în cultură.
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Andra MATZAL
traducător, jurnalist la TOTB – ink Outside the Box
De dragul poveștii, am să trec peste partea în care,
imediat cum încasez premiul cel mare, dau o petrecere,
cumpăr cadouri și plec imediat într-o călătorie lungă prin
lume și ajung direct în momentul când, rațională și echilibrată, stau la birou și pun țara la cale, cu fereastra de
ebanking deschisă la contul curent. Nu stau prea mult pe
gânduri, fiindcă de multă vreme mă gândesc că, dac-aș
avea bani, aș face asta și-asta. Acum am bani, așa că mă
apuc de scris mailuri către oameni activi în tot felul de
domenii, pe care-i urmăresc și apreciez: jurnaliști, documentariști, antropologi, artiști, regizori, programatori, activiști și tot așa.
„Hei, ai timp / chef, să mergem cu van-ul prin țară, prin
tot felul de orașe pe care nu le bagă nimeni în seamă? Suntem mai mulți care ne luăm laptopurile-n spate și o luăm
încetișor la drum, de la Copșa Mică, la Toplița, de la Medgidia, la Orăștie. Vrem să vedem ce se mai întâmplă – cultural și social – în locurile astea, să lucrăm cu oamenii pe
care-i descoperim la tot felul de mici proiecte (în funcție
de ce găsim în teren) și să documentăm toate experiențeleastea într-o hartă multimedia. Nu, nu e muncă voluntară
și nu, nu trebuie să ne petrecem următoarea lună scriind
o cerere de finanțare. Am câștigat la loto ;)”.
Banii ăștia de la loto – și fiindcă-s ipotetici, pot fi oricâți
– vor cumpăra timp pentru mulți oameni care, prinși într-un multitasking continuu, și-au pierdut resursa asta sau
cel puțin butoane de la telecomanda administrării ei. Cu
toții, din domenii foarte diferite, dar care se întâlnesc din
ce în ce mai des, vom putea să construim, fără stresul indicatorilor care trebuie atinși și fără presiune, o entitatehibrid. În condiții de libertate, întâlnirile dintre oameni
care continuă să lucreze cu entuziasm și să creadă în ce fac,
în ciuda tuturor improbabilităților, vor lua forme foarte
diferite, adunate sub un singur hashtag. #planetaromânia,
să zicem.
Aleg formula asta fiindcă e nevoie, cred eu, să învățăm
să colaborăm mai bine: să ieșim oengeurile, grupurile, bisericuțele și sereleurile noastre, ca să shareuim ceea ce știm
să facem mai bine, pentru o cauză comună. Fiindcă e
nevoie să mai facem o ieșire: din cartierele, orașele și
rețelele noastre sociale cu feed-uri atent selecționate. Să
mergem pe teren, cu picioarele, nu cu drona sau cu Google
Maps, să vorbim cu oameni din „cu totul alte filme”, dar
nu prin comentarii, postări și emoticoane. Să înțelegem
că, odată ieșiți din orașele mari unde locuim și pe care
avem tendința să le transformăm în unități de măsură, lucrurile arată cu totul altfel, iar provincia e guvernată de o
precaritate culturală în fața căreia nu mai putem sta cu
mâinile-n sân. După patru ani de când am lăsat Bucureștiul pentru Bolintin Vale, aș folosi premiul la loto fiindcă
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am înțeles că nu mai trebuie să avem așteptări de la instituții, în timp ce ne uităm în jur și comentăm cinici sau
condescendenți vidul cultural căscat în orășelele mici. Singurele așteptări întemeiate sunt de la noi, iar dacă tot am
învățat cu toții să facem câte ceva, de ce să nu dăm mai
departe?
Cristian LUPȘA
jurnalist, editor al trimestrialului „DoR” (Decât o Revistă)
Acum două săptămâni am donat 100 de lei unui grup
de liceeni care construiesc o trusă de experimente cu apă,
menită să facă învățarea fizicii și chimiei mai ușoare. Era
o campanie de strângere de fonduri pe crestemidei.ro și la
acel moment nu exista vreo certitudine că vor reuși să
strângă cei 7.000 de lei pe care îi căutau. (Au reușit cu mai
bine de o lună rămasă în proiect.) Pentru cei 100 de lei
voi primi trusa și un tricou, dar nu ăsta e motivul pentru
care am donat. Am făcut-o să le încurajez entuziasmul, să
îi ajut să reușească, să îi sprijin să vadă că, dacă au curaj să
ceară, iar apoi disciplina și smerenia necesare să ofere ceva
care contează, vor continua să primească.
În România, dacă vrei să pornești ceva, ți se spune în
continuare că nu se poate, că nu sunt bani, că nu va vrea
nimeni, că nu are rost dacă nu ai prieteni puternici. De
șapte ani de zile conduc o revistă care e undeva la limita
sustenabilității, un loc fragil dar de care sunt mândru, pentru că am ajuns acolo datorită oamenilor care ne-au dat
când noi am cerut. E greu să ceri, e rușinos, e vulnerabil,
dar într-un spațiu cultural cu mecanisme puține sau ruginite, trebuie s-o faci.
De când am început să cer mai mult, am dat mai mult,
chiar dacă asta de cele mai multe ori înseamnă maximum
câteva zeci de lei. În cea mai simplă formă, insist să plătesc
pentru ce fac alții. Dacă ai scos o carte, vreau s-o cumpăr,
nu să mi-o dai cadou. Dacă ai un concert cu trupa, vreau
să plătesc bilet, nu să mă inviți. Dacă ți-ai deschis o cafenea, lasă-mă să-mi plătesc cafeaua. Și nu pentru că mă dau
banii afară din casă sau pentru că vreau o medalie de consumator cinstit, ci pentru că sper că și tu vei face la fel
când voi avea ceva de oferit. Și dacă nu-mi vei da mie, nu
contează, cât timp dai cuiva care are curaj să creeze ceva nou.
Dacă aș câștiga la loto sau aș putea să trăiesc ca mecena,
asta aș face: i-aș ajuta pe cei care creează ceva nou. Asta
am încercat să fac în ultimii ani – să donez bani, idei și
timp viselor altora: unor reviste făcute de liceeni sau studenți, multor proiecte de fotografie, unor proiecte culturale, unor redacții de jurnalism independent, unor conferințe, unor inovatori care testează modele noi de afaceri.
Creativitatea în România nu se va dezvolta de sus în jos.
Cu siguranță nu așa se va diversifica. Nu putem să așteptăm statul să ne ajute pe toți sau companiile să aducă ceva
nou când, de multe ori, asta ar însemna să-și creeze sieși
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competiție. Dar ea poate fi încurajată de jos – de prieteni,
de susținători, de necunoscuți.
Să cerem cu grație. Să dăm cu încredere. Să creăm cu
seriozitate. Să îi învățăm și pe alții mecanismul. Toți putem
găti după rețeta asta.
Nicoleta LEFTER
actriță
Nu am noroc la bani – dovada acestui lucru este chiar
numele meu (râde). A scris și Caragiale despre asta în
Două loturi. Făcând abstracţie totuși de acest fapt considerat concret, aș alege să folosesc banii „câștigați la loto”
în primul rând în scopul călătoriilor și descoperirilor personale, după care m-aș orienta spre a dona/investi în asociații, respectiv oameni (psihologi, părinți) care fac terapie
cu copiii diagnosticați cu autism.
Aș finanţa, așadar, proiecte / asociații / familii / psihologi care se ocupă de copiii cu autism – pentru că e o
probleme reală, care ne privește pe toți. 1 din 3 copii este
diagnosticat cu autism, așa arată statisticile recente. M-am
documentat mult pe această temă, am și interacţionat cu
copii cu autism pentru realizarea unui spectacol multimedia care a avut loc anul trecut. Copiii cu autism sunt considerați de ezoterici copii de aur, următoarea treaptă a
omenirii. Eu, personal, aș investi în ei pentru că e absolut
vital să avem grijă de cei care vor veni în locul nostru, în
viitorul omenirii. Să le creăm spații în care săși exploreze pasiunile. Să creăm punți între noi
și ei. Sunt ființe speciale, care pur și simplu au
alt sistem de operare, diferit de al nostru. Nu e
nici rău, nici bun, ci e pur și simplu diferit.
Autism nu înseamnă handicap, motiv pentru
care persoanele cu autism nu trebuie scoase în
afara sistemului și considerate pierdute, nefuncționale, paria ale societății. Trebuie să-i
ajutăm să se adapteze condițiilor de aici, cum
și noi trebuie să ne adaptăm cerințelor lor.

compromisuri. Eu una aș vrea o școală zdravănă de teatru
care să spargă sistemul ăsta defect în care „am învățat” cu
toții. Aș gândi ani buni cum ar trebui să arate această
școală și știu sigur că ar fi bazată pe interdisciplinaritate.
Aș organiza ateliere de luni întregi, alternate cu ateliere de
câteva zile. Mi-aș face o trupă zdravănă în care toată lumea
ar fi plătită bine și în care singurul criteriu de intrare ar fi
pasiunea. M-aș lăsa de regie ca să construiesc ceva mai bun
decât aș face eu, cea crescută într-un sistem pe care nu-l
pot respecta. Și aș plăti oamenii în mod egal în funcție de
orele de muncă. De la artiști la tehnic. Adică, dacă aș avea
toți banii din lume aș crea o utopie. Care probabil ar da
greș? Nu știu.
Aș finanța negreșit asociația din care fac și eu parte,
adică Asociația Reciproca. M-aș finanța pe mine, în primul
rând, pentru a gândi toate proiectele astea care par utopice
în România, dar de fapt nu sunt. L-aș finanța pe Lorand
pentru ideile pe care le are și pe care nu le putem încă implementa... pentru că nu avem fonduri. Aș finanța Reactor
de creație și experiment ca să devină realmente un spațiu
de creație și experiment. Deocamdată nu sunt bani pentru
ceea ce ar trebui să însemne un experiment. Adică ceva ce
poate da greș. Ceva ce poate să nu aducă încasări. Aș finanța rezidențe și aș plăti artiști care vor să se dezvolte
mergând pe drumuri nebătătorite. Aș finanța idei și
proiecte de cercetare. Dacă aș avea bani aș finanța pe
oricine vrea să riște. Orice. În orice domeniu. A! Și pe

Leta POPESCU
regizor de teatru,
membru fondator al Asociației Reciproca
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Nu știu cât e premiul cel mare ca să fac un
buget concret! Pentru că da, aș putea gândi
totul „dacă avem buget” și dacă mă ajută puțin
colegul meu Lorand Maxim. Tot el m-ar sfătui
și ce să fac cu banii, așa încât cred că am deschide împreună o școală. Pentru că Lorand a
inventat Focus Atelier, un proiect al asociației
noastre, cred că aș cumpăra un spațiu dedicat
atelierelor pe care le-am organiza frecvent,
fără grabă și fără presiunea financiară. Fără
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documentariști. Și pe antropologi. Și pe sociologi. Și pe
profesorii care vor să predea la țară. Și tot așa...
Mitoș MICLEUȘANU
scriitor, muzician, realizator de emisiuni radio & TV
Cum ar fi să câștigi marele premiu pe patul de moarte,
să faci infarct de neputință... fiindcă n-ai pe nimeni, ești
ursuz, secătuit, sictirit, chitros & răutăcios. Normal că faci
infarct. Gluma glumă, dar am ajuns în perioada în care
nu-mi mai fac iluzii. Nici înainte nu-mi prea făceam, dar
era o energie totuși, un fel de optimism bizar, sedat cum
era, dar era. Acum optimismul e de protocol, cum ți-l faci,
așa îl ai. La fel și visele, speranțele (scuze pentru terminologia demodată). Am înțeles că pragmaticii nu se obosesc deloc să-și imagineze ce-ar face cu marele premiu.
N-ai câștigat, nu pierde vremea. Logic. Pragmaticii adevărați nici nu joacă la loto. La fel și nihiliștii de rit nou.
Dar dacă... dacă totuși s-ar întâmpla ca prin (nu vreau să
folosesc termeni expirați dialectic), deci, dacă s-ar întâmpla să câștig... fericirea absolută ar pogorî în casa noastră
și după vreo trei zile de cădere nervoasă, rostogolit prin
paie, spart vase, pălmuit în fața oglinzii, dat cu capul de
pereți, iarăși rostogolit prin paie și rumeguș, ne-am ridica,
ne-am lua de mâini și am țipa în cor: Renașterea! Apoi am
pleca de urgență în Italia la savurat renaștere. Din Italia,
urgent la Varanasi, am o obsesie decadentă, să merg la
Varanasi. Apoi la Bușteni, Tokyo, Predeal, New-York,
Chișinău, Costiujeni, Cairo, Voila, Apuseni, Amsterdam,
Tibet, Florida, Cuba! Soy Cuba! (Vedeți filmul.)
Bun, așa... După ce ne trece euforia (presupun că durează vreo doi-trei ani) ne mai putem ogoi cum se spune
la noi la țară, ne putem maturiza, concentra etc. În primul
rând vom avea nevoie de niște oameni care să ne explice
cum să investim corect. După ce îi vom concedia pentru
tentativă de țeapă, vom angaja alții care vor spune despre
primii că au fost niște monștri, dar și ăștia se vor dovedi
strănepoți de-ai lui Țepeș. Așa că vom merge la cursuri de
pragmatism și tehnici de concentrare financiară. Între
timp vom lua probabil o casă, apoi în casă câte ceva, în
garaj ceva la zi, dar nici chiar ce și-a luat Cărtărescu, sau
poate a primit, nu știu... Aș merge pe ceva mai dark, albul
este exclus. E jignitor să te afișezi în SUV-uri albe în ziua
de azi. Mașinile tre’ să fie mici, electrice ori deloc. Cum să
nu, avem justificare, joburi, avem rate, tre’ să poluăm. Plus
familii cu rău la stat pe loc. La tăț’ ni-i greu.
Dar să nu mă abat. Când mă voi liniști cu adevărat,
primul lucru... Voi aduna o echipă de specialiști în absurd,
o comisie competentă și aș înființa „Premiul Ionescu (cu
U din U) pt. Absurd”, apoi „Premiul Ceașcă pentru Nostalgie”... „Premiul Machiavelli, pentru Cinism Expansionist”... Da, era să uit, aș investi în bannere uriașe cu
versuri din Bacovia, aș revigora filosofia de budoar, aș auri
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pescărușii din Constanța, aș demara campionatul de
scuipat în sus. Pentru depistarea și tratarea gratuită a gingiilor sângerânde la hiene. Aș mai adăuga o semilună la
crucea de pe Catedrala Mântuirii Neamului, să fim la zi
cu empatia ideologică. Aș schimba versurile Imnului
național, e total anti-motivațional, apoi aș înlocui sirenele
de salvare cu noul imn. Restul banilor i-aș investi în detectoare de minciuni și pufuleți cu umplutură de caviar...
Auzi, premiul cel mare... Dacă nu pot cumpăra sistemul
de învățământ, ca să-l duc la pădure, să-l pun să-și sape
groapa și să-i trag un glonț în program... Ce folos? Iar ora
de religie... De la creșă, ba nu, de la maternitate! Megafoane cu tatăl nostru lipite de burțile gravidelor! Da, mi-aș
lua și calmante, aș sta numai în aburi de valeriană cu
tămâie. Baftă la loto! Aoleu, întârzii la exorcist.
Maria BALABAȘ
muzician, jurnalist la Radio România Cultural
În general nu-mi place să mă gândesc la loto şi la
un eventual câştig. E ceva legat de anii ’90, metroul de la
Piaţa Unirii, inelele acelea nesfârşite de lozuri şi mirosul
de tutun din magazinele inscripţionate cu Loto Prono,
care-mi spune că nu prea e de mine genul acesta de joacă;
aş prefera ca norocul meu să aibă alt gust. Pe scurt, nu joc
la loto nici măcar de distracţie. Mă gândeam, într-o vreme,
că intelectualii în general nu joacă la loto, dar teoria asta
mi-a fost infirmată pe parcurs... Lozul nu ţine de calităţile
minţii. La fel, nu-mi dau seama cum ar suna în CV-ul
unui artist „în 2016 a câştigat premiul cel mare la loto, iar
în urma acestui eveniment, artistul şi-a pus în aplicare
toate proiectele care nu se puteau realiza Pdin lipsă de fonduri, proiecte care au în vedere dezvoltarea culturii în
medii defavorizate, precum şi transformarea unui yaht în
instalaţie multimedia decriptând Mitul peşterii etc. etc.”.
Odată, într-o călătorie cu trenul, pe bancheta din faţa
mea, s-a aşezat un domn respectabil care completa nişte
tabele misterioase, pe spatele alb al afişelor electorale. Nota
cifre cu cele două pixuri, albastru şi roşu. După vreo jumătate de oră l-am întrebat ce face. S-a oprit şi mi-a spus că
face calcule ca să câştige la loterie. Cu linişte, mi-a explicat
sistemul lui, care cuprindea observarea atentă a numerelor
câştigătoare, curba lui Gauss, pasiunea pentru numere
(„altora le place să bea, dar mie mi-au plăcut cifrele”) şi
nişte factori incontrolabili – ceea ce numim uneori în artă
„inefabil”. Domnul câştigase cel puţin o dată, iar alteori
fusese la o aruncătură de băţ. Îşi cumpărase un tractor. Se
simţea util.
Nu ştiu dacă acest câştig nesperat ar însemna pentru
mine şi câştigarea senzaţiei că sunt utilă lumii din jur.
Dacă ar fi şi ar fi, un tractor marketat „indie” e un proiect
la care mă gândesc serios.
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