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libere

Sorin Oanţă-Marghitu

dragi colegi din Noaptea Muzeelor
împreună am ars consolidat în flăcăruia din opaiţul plăpând al culturii
într-o lumină unică ne-am strigat frumuseţile clasate
în orele subfinanţate din această beznă la ofertă
s-a cântat tare şi gratis în urechile noastre
fanfara şi-a reglat cadenţa cu trezie cazonă
în noaptea columnei suficient de lungă
publicul a zvântat numeros desfăşurătorul complex
oamenii ne-au consumat durabil împreună cu trecutul gestionat
prinţese şi legionari au ornamentat ca romanii expoziţiile cu efecte umane
pribegii loializaţi au însufleţit comorile noastre în curs de reevaluare
vă mulţumesc cu amploare
vă mulţumesc cu amploare pentru aportul avut şi vă rog
să transmiteţi amplificat mai departe ecoul
celor care merită echitabil liberele liberele liberele
vă transmit pe această cale şi felicitările d-nului director
general şi decizia domniei sale privind liberele după cum urmează
cei care au venit la program sâmbătă 16 mai până la ora 22.00
vor avea o zi liberă sâmbătă 16 mai până la ora 22.00
iar cei care au venit la program după orele 22.00 şi au stat
până spre final
vor avea 2 nopţi libere după orele 22.00 până spre final
aşa mi se pare corect
liberele se iau în funcţie de stadiul înţelegerii cu şeful de secţie
de exemplu eu i-am rugat stratigrafic pe colegi să le ia până spre final
în luna iunie cel târziu ziua este cea mai lungă în normandia
iar brăţara nopţilor este cea mai scumpă somnului care debarcă
am vorbit astăzi cu domnul director şi despre ziua liberă
din data de 1 iunie care cade legal
într-o zi de luni şi a reuşit cu eforturi să aprobe la pachet următoarele:
ziua de luni, ziua liberă şi sărbătoarea Rusaliilor
deci de 1 iunie trei libere vor închide expoziţiile
mai ales birourile vor avea şi ele libere
multumesc toate bune
îmi cer scuze rectific cele scrise în mailul anterior privind liberele
pentru colegii care au participat în beznă avem următoarea ofertă clară
vor avea 2 nopţi libere de recuperat cei care au reuşit să nu adoarmă
după orele 22.00 până spre final, nu cei care au venit
în ziua de 1 iunie vor fi în continuare trei libere
aşa mi se pare corect. mulţumesc somn uşor
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