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Aţi auzit povestea lui Aurel Roşcovanu? 
Douăzeci de ani a lucrat conştiincios, nu a 
lipsit nici o zi de la lucru, puteai să-ţi 
potriveşti ceasul după programul lui, atât era 
de punctual... Şi deodată, după douăzeci de 
ani, se scoală într-o dimineaţă fără chef de 
serviciu, se gândeşte că n-o să se facă 
gaură în cer dacă o dată în paşte o să tragă 

chiulul şi el, aşa cum fac atâţia alţii şi nu-i dă nimeni afară de la slujbă... Aşa că Aurel 
Roşcovanu rămâne acasă, îşi face o cafea, se bagă înapoi în pat şi "citeşte" o revistă 
porno, ca orice burlac de vârsta doua. 
 
 Şi ce credeţi?  Tocmai în ziua aia s-au gândit să-l viziteze hoţii, să-i fure nişte dolari pe 
care îi ţinea în frigider într-un borcan de muştar. Da! Dar Aurel Roşcovanu era acasă, la 
chestia asta nimeni, nu se aştepta, cu atît mai puţin hoţii. Nu se aşteptau ca Aurel, care 
nu era acasă niciodată, tocmai atunci să fie... 
- Ce noroc formidabil!!! Să fie acasă! 
- Da, şi pentru că l-au găsit acasă, au băgat în el un cuţit! 
 
* 
Dar povestea lui conu' Bercu o ştii? 
Conu' Bercu nu a fost niciodată un om bogat, până în urmă cu vreo doi ani când a primit 
o moştenire grozavă.  De la cine? Habar n-am şi m-aş mira dacă chiar el ar ştii exact. 
Dar de atunci lumea îi spune "conu". Pe scurt, după ce a primit moştenirea asta, Bercu 
s-a hotărât să se lase de serviciul lui la Supersol, secţia legume şi fructe şi a început să 
joace la bursă. Cumpăra ieftin, vindea scump, ştiţi voi cum vine chestia asta... 
- La modul teoretic. 
- Ei, dar Bercu devenise un mare specialist, avea şi noroc probabil, a ajuns să 
manevreze milioanele ca mărunţişul. Şi deodată, în urmă cu câteva luni, se întâmplă 
prăbuşirea de la bursă, criza mondială.. Au fost oameni care s-au speriat, au vândut 
repede totul, au pierdut în două zile averi adunate în luni şi ani... Iar Bercu avea tocmai 
nişte acţiuni din astea care s-au prăbuşit!  
- Săracul... 
- Da, dar el n-a vândut nimic. Şi după zece zile, acţiunile au început din nou să crească, 
după alte zece zile erau chiar mai bune ca înainte. 
- Ce inspiraţie, domnule... 
 - Care inspiraţie? Bercu făcuse un infarct când acţiunile au pierdut din valoare şi de 
atunci era în spital la secţia de reanimare cardiacă... 
- Ce noroc fantastic, totuşi! Şi un infarct trebuie să ştii când să-l faci! 
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