
Tatianei,Tatianei,Tatianei,Tatianei,    
La aniversare.La aniversare.La aniversare.La aniversare.    

    
Aniversarea zilei taleAniversarea zilei taleAniversarea zilei taleAniversarea zilei tale    

Vroiam sVroiam sVroiam sVroiam s----o trecem în “Anale”o trecem în “Anale”o trecem în “Anale”o trecem în “Anale”    
ÎÎÎÎn 27 a lui Gerarn 27 a lui Gerarn 27 a lui Gerarn 27 a lui Gerar    

Întocmai ca în calendar,Întocmai ca în calendar,Întocmai ca în calendar,Întocmai ca în calendar,    
Ştiind precis cŞtiind precis cŞtiind precis cŞtiind precis c----a ta fiinŃăa ta fiinŃăa ta fiinŃăa ta fiinŃă    
EsteEsteEsteEste----nsetată de ştiinŃă!nsetată de ştiinŃă!nsetată de ştiinŃă!nsetată de ştiinŃă!    

    
Dar din motiveDar din motiveDar din motiveDar din motive----ntemeiate,ntemeiate,ntemeiate,ntemeiate,    
((((ÎÎÎÎntârzieri neprogramate)ntârzieri neprogramate)ntârzieri neprogramate)ntârzieri neprogramate)    

NeNeNeNe----am hotărât de “MărŃişor”am hotărât de “MărŃişor”am hotărât de “MărŃişor”am hotărât de “MărŃişor”    
SSSS----o edităm cu mare zoro edităm cu mare zoro edităm cu mare zoro edităm cu mare zor    
Ah! Tocmai la tipografie,Ah! Tocmai la tipografie,Ah! Tocmai la tipografie,Ah! Tocmai la tipografie,    

Vezi Doamne, nu avea hârtie ?!Vezi Doamne, nu avea hârtie ?!Vezi Doamne, nu avea hârtie ?!Vezi Doamne, nu avea hârtie ?!    
    

Dar pe când seara se lăsaseDar pe când seara se lăsaseDar pe când seara se lăsaseDar pe când seara se lăsase    
ŞŞŞŞi mintea se mai luminasei mintea se mai luminasei mintea se mai luminasei mintea se mai luminase    
---- paradoxală întâmplare  paradoxală întâmplare  paradoxală întâmplare  paradoxală întâmplare ----    
FăcutFăcutFăcutFăcut----am o descoperiream o descoperiream o descoperiream o descoperire    
De grabnică întinerire:De grabnică întinerire:De grabnică întinerire:De grabnică întinerire:    
ÎÎÎÎn loc de luna lui Gerarn loc de luna lui Gerarn loc de luna lui Gerarn loc de luna lui Gerar    
Să te serbăm în CireşSă te serbăm în CireşSă te serbăm în CireşSă te serbăm în Cireşar!ar!ar!ar!    

    
Această veste minunatăAceastă veste minunatăAceastă veste minunatăAceastă veste minunată    

A strâns chimiştii dintrA strâns chimiştii dintrA strâns chimiştii dintrA strâns chimiştii dintr----o datăo datăo datăo dată    
SosiŃi în grabă cSosiŃi în grabă cSosiŃi în grabă cSosiŃi în grabă c----o urareo urareo urareo urare    
DeDeDeDe----adevărată sărbătoare:adevărată sărbătoare:adevărată sărbătoare:adevărată sărbătoare:    

    
Cu tinereŃea ta spiritualăCu tinereŃea ta spiritualăCu tinereŃea ta spiritualăCu tinereŃea ta spirituală    

Să înfloreşti pe zi ceSă înfloreşti pe zi ceSă înfloreşti pe zi ceSă înfloreşti pe zi ce----mbătrâneştimbătrâneştimbătrâneştimbătrâneşti    
Să crezi în fericirea conjugalăSă crezi în fericirea conjugalăSă crezi în fericirea conjugalăSă crezi în fericirea conjugală    

                                Ani mulŃi şi lumin                                Ani mulŃi şi lumin                                Ani mulŃi şi lumin                                Ani mulŃi şi luminoşi să ne trăieşti!          oşi să ne trăieşti!          oşi să ne trăieşti!          oşi să ne trăieşti!          Rodica Vîlcu 

Motto: 
În pomul vieŃii – am agăŃat 

Un bob de veselie, 
Ca să uităm măcar odat’ 
De cartea de chimie! 


