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URODZINY
UR-01
Gdy świat ogłosi Twoje urodziny,
spójrz wstecz, wspomnij minione dni i godziny.
Pomyśl, czy masz to, co chciałaś,
czy zdobyłaś tego, którego kochałaś.
A jeśli nie, to niech dni wolniej biegną
i wszystkie życzenia się spełnią!
UR-02
Z okazji urodzin życzę Ci,
abyś każdego dnia na nowo zachwycał się życiem,
niepowtarzalnym i jedynym,
miłością, wszechobecną i cierpliwą,
przyjaźnią, niezniszczalną i cichą,
i uśmiechał się do siebie i świata.
UR-03
Życzę Ci słońca na każdym niebie,
smaku, zapachu w codziennym chlebie,
ptaków, motyli i chwil radosnych,
a w sercu zawsze zielonej wiosny!
UR-04
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
w każdej chwili moc radości.
Niech Ci pachną kwiaty, drzewa
i niech wszystko „sto lat” śpiewa!
UR-05
Dziś jest taki dzień,
w którym smutki idą w cień
a marzenia się spełniają
i otuchy dodają.
Każdy składa Ci życzenia:
szczęścia, zdrowia, powodzenia.
A ja życzę Ci miłości i radości
oraz życia bez przykrości.
Żeby każdy dzień był taki,
w którym słonko daje znaki
o wierności i miłości.
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UR-06
Ja Cię Kocham już od lat
więc dziś dam Ci piękny kwiat
Kiedy dzień Twych urodzin nadchodzi,
Oddać życzenia mnie się godzi!
Chciej przyjąć w dowód uznania,
Hołd szacunku i przywiązania.
Aby Ci dowieść, że jestem szczery,
Miej na uwadze, pierwsze litery.
UR-07
Trudno myśli ubrać w słowa,
oddać piórem życzeń kwiat..
wyrzec to, co serce chowa..
Powiem krótko: żyj 100 lat
UR-08
Daję Ci dzisiaj swoje życzenia,
niech się Twe życie na lepsze zmienia,
wielu przyjaciół, mnóstwo miłości.
ludzkiej przyjaźni i życzliwości.
UR-09
Dużo uśmiechu, czułej miłości
udanych imprezek i wspaniałych gości
zdrowego życia, późnej starości
niech zawsze radość w Twym sercu gości!
Podbijaj serca facetów nadzianych,
tych zwariowanych i tych kochanych.
Życzę Ci dużo zdrówka oczywiście
żebyś się czuła wręcz zajebiście.
Bo jesteś laska niesamowita,
aurą przebojowości wiecznie okryta.
Więc staruszko pozostań sobą
i dalej bądź pięknego Poznania ozdobą
UR-10
Niech szczęście i radość
w Twoim sercu gości,
A każdy poranek niesie
same miłosne przyjemności ...
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UR-11
Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci.
Lecz słowa, które zostaną w pamięci: życzę szczęścia,
dużo radości i długiej szczęśliwej przyszłości.
Niech los Tobie z oczu łez nie wyciśnie,
niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie.
Wszystko co piękne i wymarzone.
W dniu Twych urodzin niech będzie spełnione.
UR-12
Wszystko, co było Twoim marzeniem...
co jest i będzie w przyszłości,
niech nie mija z cichym westchnieniem
lecz się spełni w całości.
Wszystko, co piękne i upragnione
niech będzie w Twoim życiu spełnione!
UR-13
Z okazji 21 urodzinek
Przez cały rok wesołych minek
Uśmiechu, radości i wielu gości
Zdrowia, szczęścia i pomyślności
Byś znalazł szybko tą swoją jedyną
By była piękną i mądrą dziewczyną
By Cię szanowała, by nigdy nie zdradzała
By tak jak ja o Tobie pamiętała
Byś nie przegapił prawdziwej miłości
Możliwe nie będzie jej wśród gości
Może właśnie ona te życzenia śle Tobie
Bo od 5 lat kocha się w Tobie
Może dasz jej szansę i zadzwonisz doń
Mocno ucałujesz podasz jej swą dłoń
I będziecie razem do końca swych dni
I nie pożałujesz, że dałeś szansę mi...
UR-14
Prawdziwej miłości
wiele radości
wspaniałych orgazmów
zwariowanych odjazdów
łóżka bez wibratora
kochanka nie amatora
portfela pełnego i życia udanego
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UR-15
Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego,
więc życzę Ci wszystkiego najlepszego,
nadziei w sercu, wiary w samego siebie,
trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie,
wielu wrażeń i morza radości,
spełnienia marzeń i bezkresnej miłości,
szczęście w swe ręce łap każdego dnia
życzy Ci tego właśnie ja.
UR-16
W dniu Twych urodzin, w dniu pełnym radości,
Życzę, aby uśmiech na Twej twarzy gościł!
Niech się spełni rychło każde Twe marzenie,
A smutek i cierpienie idą w zapomnienie.
UR-17
Życzenia dla Ciebie:
Nie zerkaj za siebie,
Idź śmiało przez życie,
Podkochuj się skrycie,
Kontroluj swe żądze,
Zarabiaj pieniądze,
Lekceważ pętaków,
Unikaj cwaniaków,
Przepisów przestrzegaj,
Na sobie polegaj!
Lecz przede wszystkim
Pokaż im wszystkim!
UR-18
Dni urocze, piękne, młode
W drodze życia napotkamy,
Ale jednym z najpiękniejszych
Będzie dzień urodzin Mamy.
Więc serdecznie Ci winszuję,
Aby przez ten dzionek cały
Tylko nuty zdrowia, szczęścia,
W Twoim sercu, Mamo, grały!
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UR-19
W dniu urodzin mamo moja,
Niech się śmieje buzia Twoja.
Niech Ci znikną troski i złości,
Żyj mi w zdrowiu i miłości.
Do nóg Twoich teraz padam,
I życzenia Tobie składam.
Żyj mi mamo moja miła,
Byś szczęśliwa w życiu była.
Byś nie zaznała żadnej goryczy,
Tego Ci Twoja córeczka życzy
UR-20
Tobie życzę pogody ducha,
optymizmu, pomyślności wszelkiej,
wymarzonego samochodu, własnego gniazdka,
stu milionów kolorowych papierków,
które ludzie nazywają pieniędzmi
i dużo zdrowia, żeby to wszystko wytrzymać.
UR-21
Długo czekałem owej godziny,
aż wreszcie nadeszły Twoje urodziny.
Więc chcę przed Tobą serce otworzyć
i najlepsze życzenia Ci złożyć.
Żyj długo w szczęściu i radości,
nigdy nie zaznaj przykrości.
UR-22
Pięć dych już masz na karku,
zaraz wódę wyjmę z barku.
Wnet się wszyscy uśmiejemy,
Twoje zdrowie wypijemy.
UR-23
Dziś są Twoje urodzinki,
Choć już nie ma tu choinki,
Niech się spełnią Twe życzenia,
Zdrowia szczęścia powodzenia.
Te życzenia choć z daleka,
płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Ciebie przeznaczone.
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UR-24
Wszystkiego najlepszego życzy...
Wśród różnych życia kolei
Nie doznaj nigdy złowrogiej burzy,
Płyń wciąż pod żaglem nadziei,
Która otuchę daje w podróży.
Żyj szczęściem samym, z duszy spokojem,
To jest serdecznym życzeniem moim.
UR-25
Cóż by Ci życzyć, kiedy życzeń tyle
na każdej kartce, tu wszędzie.
Każdy Cię kocha i życzy mile
cóż moje słowo znaczyć tu będzie?
Więc ślę Ci jedno życzenie małe:
BYWAJ SZCZĘŚLIWYM PRZEZ ŻYCIE CAŁE
no i proszę jeszcze skromnie:
nigdy nie zapomnij o mnie!
UR-26
Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcę złożyć Ci życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Ci słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Ciebie przeznaczone.
UR-27
Takie to szczere, proste życzenia
Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:
Wiele uśmiechów, a mało żałości,
Długich lat życia w szczęśliwości,
Dobrego zdrowia i pomyślności,
Jak najmniej smutków, dużo radości,
Dużo przygód, morza wrażeń,
Moc słodyczy, nic goryczy
Tego Tobie... życzy!
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UR-28
@@@ Te małpki chciały upiec Ci tort,
ale zdechły ze śmiechu , kiedy dowiedziały się ile masz lat! :)
Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin!
UR-29
Córko moja ukochana
myślę o Tobie już od rana,
w dniu Twych urodzin ślę Ci życzenia,
by się spełniły wszystkie Twe marzenia,
wiedz, że z serca całego,
pragnę szczęścia Twego
UR-30
Zdrowia, szczęścia, pomarańczy
niech Ci sąsiad nago tańczy.
W urodzinki Twoje ślę Ci serce moje
Buziaczki gorące jak słońce
Sto latek życzy Twój kwiatek
UR-31
Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość
Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy
Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia
Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu
Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia
Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...
UR-32
Bądź jasnym promieniem
dla tych, co słońca nie znają.
Żyj zawsze czynem - nigdy marzeniem
i niech Cię ludzie kochają.
UR-33
Życie jest krótkie, jak sen majowy.
I pędzi wciąż naprzód, jak strzała.
Dla nas jest ono tylko jedną chwilą
Nie pozwól, by się ta chwila zmarnowała.
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UR-34
Zawitał dzionek na niebie. Ach, jakże ja lubię Ciebie!
Niosę z mej duszy życzliwej wianek życzeń dla Ciebie!
Nich Ci jasne słońce świeci, żyj szczęśliwie wśród radości.
Niech Ci czas, jak strzała leci, pełen uciech, pomyślności.
UR-35
Z okazji urodzinek życzę:
przez cały rok wesołych minek,
Uśmiechu, radości i wielu gości.
Zdrowia, szczęścia i pomyślności,
Byś znalazł szybko tą swoją jedyną,
by była piękną i mądrą dziewczyną.
By Cię szanowała, by nigdy nie zdradzała,
by tak jak ja, o Tobie pamiętała.
UR-36
Wszyscy dobrze myślą o Tobie,
bo wielkie serce kryjesz w sobie.
Jeden jest duży, a drugi mały.
A Ty po prostu - jesteś wspaniały.
UR-37
W tym szczególnym dniu,
szczególnie życzę Ci rzeczy dwóch:
miłości co w sens życie ubiera
i szczęścia by wygrać z losem w pokera.
UR-38
W dniu urodzin Kochana moja,
niech się śmieje buzia Twoja,
niech zniknie złość i troska,
żyj w szczęściu i radości,
miej w tym dniu dużo gości,
zdrowia życzę jak najwięcej
i całuję najgoręcej.
UR-39
W dniu Twych urodzin, w dniu Twego święta,
serce me bije, serce pamięta.
Niech więc życzenia lecą listownie,
bo nie mam szansy przekazać słownie.
Niech lecą prędko do swego celu,
niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.
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18-STKA
UR18-01
Osiemnaście lat czekałeś,
by dorosłym wreszcie być.
Dziś marzenia swe spełniłeś,
zaczniesz pełną piersią żyć.
Lecz pamiętaj, że przed Tobą
jeszcze wiele, wiele lat.
Żyj więc mądrze, w zgodzie z sobą,
a cudowny będzie świat!
UR18-02
18 lat skończone! Więc, życzenia wymarzone,
Dzisiaj Ci składamy i imprezkę w planach mamy!
UR18-03
Nadszedł dzień, na który długo czekałaś,
byłaś dzieckiem, a dziś dorosłą się stałaś,
dziś świat otwiera przed Tobą drzwi
do kolorowych, choć poważnych dni!
Wielka radość i sielanka,
możesz szaleć aż do ranka,
koniec barier, ograniczeń,
być dorosłą - TO JEST ŻYCIE!
UR18-04
Na roczek - czerwony smoczek.
Na trzy latka - Chatka Puchatka.
Na pięć latek - parostatek.
Na siedem lat - rowerek Skrzat.
A na osiemnastkę co? Harley, skóra, to jest to!
Ćwieki, chromy, zimna stal. Dajesz kopa, no i w dal!
UR18-05
Dziś Twoje 18 urodziny,
więc idziemy na wycieczkę
i bierzemy buteleczkę.
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UR18-06
Droga dorosłego życia niech będzie bez wielkiego picia.
By marzenia się spełniały i z kacem nie odpływały.
By rodzice oparcie w Tobie mieli,
bo wiesz jak bardzo Ciebie pragnęli.
Ty ucz się byś doszedł do celu,
nie zboczył jak robi zbyt wielu.
A zdrowie i szczęście niech Cię nie mija,
by w Twym dorosłym życiu ważna była każda chwila.
Dorosłości to namiastka gdy nadejdzie osiemnastka,
śmiało ściągaj swój pas cnoty, chłopcy wezmą Cię w obroty,
tańcz od rana do wieczora na skrupuły przyjdzie pora,
by Cię nie dopadły gary i ględzący wciąż mąż stary!
UR18-07
18-ście lat temu ktoś przyszedł na świat,
bez majtek, butów i innych atrybutów,
spełniając rodzicom marzenia i sny.
To właśnie byłeś Ty.
UR18-08
Taki dzień się zdarza raz, dziś balanga na full gaz.
Nie poddamy się browarom, muza niech gra pełną parą.
Niech sąsiedzi walą w ściany, bo Ty drogi nasz kochany
informujesz cały świat, że dziś kończysz 18 lat!
UR18-09
Gdy masz 18 lat,
myślisz, że zdobyłaś świat.
Gdy Ci życie figle płata,
myślisz - straciłam wszystkie lata.
UR18-10
Nadeszły Twoje 18-ste urodziny i chcę przed Tobą serce otworzyć
i jak najserdeczniejsze życzenia złożyć.
Życzyć Ci mogę, by każdy chłopak kochał się w Tobie.
A tego co masz w swoim sercu - niech stanie z Tobą na ślubnym kobiercu.
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UR18-11
Nie życzę Tobie, abyś pośród błota,
znalazł pierścień ze szczerego złota.
Lecz życzę Ci, żebyś w bezdusznym tłumie
spotkał serce, które Cię zrozumie.
Przed Tobą droga daleka,
przed Tobą sam życia kwiat.
Bądź przez wszystkich kochany.
Nigdy nie zaznaj goryczy
Tego Ci serce me życzy.
UR18-12
Dziś masz 18 lat! Śmiało teraz ruszaj w świat,
śmiało żyj i trzymaj szczęście swe za ręce!
UR18-13
W dniu 18 urodzin życzę Ci:
subtelnej niecierpliwości wiosny,
łagodnego wzrastania lata,
cichej dojrzałości jesieni
i mądrości dostojnej zimy.
UR18-14
W dniu tak pięknym i podniosłym
kiedy jesteś już dorosły,
życzę Ci spełnienia marzeń,
w długim życiu wielu wrażeń.
W szkole sukcesów, uznania,
w miłości szczerego oddania.
UR18-15
W dniu wejścia w dorosły świat,
niech wszystkie smutki odejdą w dal.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem długich i szczęśliwych lat.
UR18-16
Sukcesów w dorosłym życiu,
dużo uśmiechu, dużo radości,
spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń,
przyjemnych w Twym życiu zdarzeń, życzy…
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UR18-17
Ktoś mi powiedział, że kończysz osiemnaście lat.
Niech na kolana padnie dziś cały świat.
Niech Ci ten dzień szczęście przyniesie
i niech los pieniędzmi wypełni Twą kieszeń.
Życzę Ci znalezienia takiej pracy, takich przyjaciół
i takich możliwości, o jakich marzysz.
Stawiaj czoła przyszłości z nadzieją i odwagą.
Z entuzjazmem, zapałem i radością.
Weź to wszystko i zbuduj z tego życie, które warto przeżyć.
UR18-18
Na osiemnaste urodziny Twoje,
przyjmij też życzenia moje.
Zdrowia, szczęścia,
pomyślności i dużo jedzenia.
Co byś zdrowa była,
dzieci za dużo nie urodziła,
życiem się nacieszyła
i wszystko co chciała robiła.
Co by te chłopaki szwarne za Tobą latały
i rąk byle kaj nie wkładali.
Szufladki za mocno nie trzaskały
i aby wróbelki do Ciebie pod oknem
zawsze mile ćwierkały.
UR18-19
Północ wybiła,
o Twoich urodzinkach mi oznajmiła.
18 latek żyjesz na tym świecie
i marzysz o tym jedynym facecie...
niech wreszcie spełni się Twoje marzenie,
dużo radości, miłości i czułości
a z kumpelami wiecznej zażyłości...
śpij słodko... ślicznotko...
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URODZINOWE DLA DZIECI, ROCZEK
URD-01
Dla Kochanej Dziecinki
życzenia na Urodzinki
Poznaj bajek tysiące,
przygód dwa tysiące,
miej buzię wesołą,
promienną jak słońce!
URD-02
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
niech od dzisiaj radość gości,
lodów, ciastek i słodyczy
tego Ci mamusia życzy.
URD-03
Dzisiaj nawet mały smoczek
przyszedł na twój 4 roczek.
Przyjmij więc od niego kwiatka
na te Twoje 4 latka.
Wszystkiego najlepszego!
URD-04
W tym szczególnym dniu
Pierwszych Urodzin córeczki
wszystkiego co najpiękniejsze!
Dla uradowanych Rodziców
i ich jednorocznej pociechy,
aby następne latka życia płynęły
w prawdziwie rodzinnej atmosferze,
pełnej miłości i radości
życzy…
URD-05
Wszystkiego Najlepszego z okazji Roczku
Wszystko co piękne i wymarzone
Niech w Twym życiu będzie spełnione.
Niech życie słodko płynie,
a wszystko, co złe niech szybko minie.
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URD-06
To już roczek minął, od kiedy Wasza
pociecha jest członkiem Rodziny.
W tym uroczystym dniu Rodziców
i Pierwszego Roczku Piotrusia
składamy serdeczne życzenia.
Niechaj Wasze maleństwo nadal
wypełnia radością i śmiechem
każdy kącik mieszkania i serca.
Niech rośnie zdrowo, szczęśliwie
w otoczeniu najbliższych mu osób.
URD-07
Wkrótce Twoje urodziny,
zatem zawsze dziarskiej miny.
Do zabawy mnóstwo siły, żeby każdy
dzień był miły - pełen śmiechu i radości.
Stu urodzinowych gości,
aut, lal, klocków i pluszaków.
Stu prezentów, stu buziaków.
Zdrowia, szczęścia i słodyczy... Tobie życzy.
URD-08
W pierwszym wagonie olbrzymie słonie.
Dalej żyrafy... lisy... niedźwiedzie...
Na samym końcu pyszny tort jedzie...
Zające z miną uśmiechniętą wołają:
"Dziś jest Twoje święto”
URD-09
Świeczki się na torcie mienią,
obok wiśnie się czerwienią,
cudnie pachnie czekolada,
skrzy się w szklankach lemoniada,
baloniki wiszą w górze,
klaun oklasków zbiera burzę,
a to wszystko z tej przyczyny,
że masz dzisiaj urodziny!
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URD-10
Każdego roku o tej samej porze,
Każdy Ci życzy co tylko może,
Ja korzystając z tej sposobności,
Życzę Ci szczęścia i wiele radości.
URD-11
Nie tylko życzenia
dla Ciebie mamy
również tysiąc całusów
bo Cię Kochamy!
URD-12
Snów sadem pachnących,
myśli lekkich jak motyle,
i uśmiechu w głębi duszy
na przekór pokręconemu światu…
URD-13
Kiedy wspomnisz te młode chwile,
które odeszły w mroczną dal,
a które dały ci szczęścia tyle,
uczujesz w sercu cichy żal,
Zatęsknisz wtedy do tej przeszłości,
w której ci jaśniał cały świat,
bo zapamiętaj, że czas młodości
to najpiękniejszy życia czas.
URD-14
Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia kolorowego
i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!
URD-15
W dniu Twojego święta najpiękniejsze życzenia,
samych radosnych chwil i spełnienia
nawet tych najskrytszych marzeń
życzy...
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URD-16
Lilia rozkwita a róża opada
piękny tulipan listeczki składa.
A ja Ci składam szczere życzenia
życzę Ci szczęścia i powodzenia
to co mile i wymarzone
w dniu twych urodzin będzie spełnione.
URD-17
(Imię) dziś wielki dzień Twojego święta
i (moje imię) o Tobie pamięta
więc z okazji urodzin
składam ci moc życzeń:
uśmiechu, zdrowia, radości,
mnóstwa prezentów i gości,
przyjaźni wielkich i małych,
wielu przygód niebywałych
i uśmiechu wesołego i wszystkiego,
wszystkiego najlepszego!
Jak marzeń tysiące,
Jak kwiatów tysiące,
Jak motyli tysiące
Tak ja Ci składam życzenia gorące!
URD-18
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
Niech w takim dzionku jak ten
wszystkie troski umkną hen
i nie wracają wcale,
to wtedy będzie całkiem wspaniale!
URD-19
Idzie misio, idzie konik,
małpka, piesek no i słonik.
Wszyscy razem z balonami,
z najlepszymi życzeniami.
Bo to dzień radosny wielce
-masz już jeden roczek więcej!
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URD-20
Dziś są Twoje urodziny!
Bądź radosny i szczęśliwy!
Nie bój się niczego,
tutaj nie ma nic strasznego.
Tylko prezentów gromada!
Od mamy, taty i sąsiada!
Kumpli jest już cała masa,
zaczynaj zabawę!
Na to czeka cała baza!
URD-21
Urodzinki, urodzinki,
wszyscy robią słodkie minki
żyj nam długo i szczęśliwie,
pomyśl czasem o mnie mile.
URD-22
Ile godzin bije czas
Ile liści sypie las
Tyle szczęścia i słodyczy
W Dniu Urodzin Tobie życzy...
URD-23
Dziś ... kończysz lat
lecz przed Tobą cały świat!
Nie żałuj tego, co minęło,
ciesz z tego, co w życiu się osiągnęło!
Zawsze dąż do wytyczonego celu,
mimo iż zazdrości Ci wielu!
Otaczaj się przyjaciółmi swymi,
raduj momentami tymi,
które uśmiech Ci dają
i szczęścia przysparzają!
Serce Twe niech zawsze tak czyste będzie,
a dobrych ludzi znajdziesz wszędzie!
Pamiętaj też, iż kocham Cię nad życie swoje
i oddaję Tobie wszystko co moje...
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URD-24
Dzień radosny, dzień jedyny
dziś są Twoje urodziny,
Z serca składam ci życzenia
dużo szczęścia, powodzenia
gości miłych, kosza kwiatów
moc toastów i wiwatów
URD-25
Życzenia dla Ciebie:
Nie zerkaj za siebie,
Idź śmiało przez życie,
Podkochuj się skrycie,
Kontroluj swe żądze,
Zarabiaj pieniądze,
Lekceważ pętaków,
Unikaj cwaniaków,
Przepisów przestrzegaj,
Na sobie polegaj,
Lecz przede wszystkim
Pokaż im wszystkim!
URD-26
Życzę Ci rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach
oraz drzew, na które można się wspinać...
URD-27
Ile w ulu pszczół robotnic,
ile pociąg mija zwrotnic,
ile kwiatów liczy łąka,
ile kropek ma biedronka,
tyle szczęścia i słodyczy
w Dniu Urodzin Tobie życzy ...
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URD-28
Sto lat! Sto lat - wujek krzyczy.
Ciocia wręcza kosz słodyczy,
dziadek w nowej swej koszuli,
babcia Cię do siebie tuli.
Mama torcik dekoruje,
tato wszystko to filmuje.
Skąd to całe zamieszanie?
Urodzinki masz kochanie.
W Twoje Urodzinki
życzę Ci wesołej minki.
W szkole ocen celujących,
w domu skrzatów sprzątających,
i oszczędzaj Swoje siły
dziś są Twoje Urodziny
URD-29
Poprzez łąki, dolinami, biegnie kangur z życzeniami.
Spieszy się, by być na czas. Wie, że urodziny masz.
URD-30
Niech Ci słonko ciepło gra,
niech Twój uśmiech długo trwa,
nie trać swej wesołej minki,
bo dziś są Twoje urodzinki.
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IMIENINY

IM-01
W tym uroczystym dniu Twoich imienin
szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,
przepełnionych zdrowiem i szczęściem,
pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,
dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,
co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.
IM-02
Z okazji Twego święta życzę Ci,
aby jedynymi łzami,
które pojawią się w Twych oczach,
były kryształowe łzy szczęścia,
aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy
nie zakryły chmury smutku,
aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,
a szczęście, zdrowie, radość i miłość
były przeznaczeniem Twych dni.
IM-03
Dzień Twych imienin z kalendarza
okazję miłą do życzeń stwarza:
ciesz się z życia dobrego,
niech nie przyniesie Ci nic złego,
niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,
a dobroć ludzka niech Cię nie omija.
IM-04
Dziś są Twoje imieniny,
Chcę Ci złożyć życzeń moc
Krótko, zwięźle, od dziewczyny,
Abyś myślał o niej w noc.
W dzień popatrzysz na tę kartkę,
Jak patrzyłeś w oczy me.
W dniu imienin Tobie, miły,
Moc całusów tkliwych ślę!
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IM-05
W dniu Twych imienin, w dniu Twego święta,
serce mi bije, serce pamięta,
niech więc życzenia lecą listownie,
bo nie mam szansy przekazać słownie,
niech lecą prędko do swego celu,
niech będą pierwsze wśród życzeń wielu.
IM-06
Co Cię w życiu rozwesela,
Czego pragnie serce Twoje,
Niech Ci dobry los udziela.
Takie są życzenia moje!
Bądź tak szczęśliwa jak kwiat na wiosnę,
Gdy uśmiech słońca kielich mu rozchyla.
Niech wokół Ciebie same kwiaty rosną,
A woń ich słodka życie Ci umila!
IM-07
Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci,
Lecz słowa, które zostaną w pamięci:
Życzę Ci szczęścia, dużo radości
I długiej, szczęśliwej przyszłości.
Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie,
Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie,
Wszystko, co piękne i wymarzone,
W dniu Twego święta niech będzie spełnione!
IM-08
Życzę słońca, śpiewu ptaków i spokoju duszy,
Życzę pogodnych przygód i radosnych spotkań,
śpiewu przy ognisku i dumania w fotelu,
i żeby wszystko spełniło się szybko ...
IM-09
Z okazji imienin życzę Ci:
- marzeń (żeby się spełniały)
- przyjaciół (żeby pamiętali)
- życia (żeby było kolorowe)
- miłości (żeby przyszła)
- szczęścia (żeby nie opuszczało)
- okularów (żeby były różowe)
- wakacji (by mogły trwać wiecznie)!
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IM-10
Niech Ci słonko jasno świeci,
Niech Ci czas radośnie leci,
Niech Cię miną smutki, złości
I nastanie czas radości!
IM-11
Życzę ci byś była szczęśliwa i zdrowa,
Przyjmij zamiast kwiatów te prościutkie słowa,
bo choć pisane na marnym papierze,
płyną z głębi serca, co Cię kocha szczerze.
Żyj szczęśliwie i wesoło
Jak ten polny kwiat,
Lecz uważaj zawsze bardzo,
Aby Cię nie zepsuł świat.
IM-12
Niech życie Twe płynie
Bez goryczy , smutku,
Najskrytsze marzenia
Niech dojdą do skutku.
Całe długie życie
Radość niech przeplata
I szczęścia nić złota
Wije się przez lata.
IM-13
Szczęścia, by każdy dzień przynosił radość
Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy
Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia
Beztroski, by żyć w pomyślności i zdrowiu
Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia
Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście...
IM-14
W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,
składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.
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IM-15
W dniu imienin przyjmij proszę,
szczerych życzeń pełne kosze
W dobrym banku - sum bajecznych
dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.
A urody - wciąż w rozkwicie…
Niech w miłości płynie życie!
IM-16
Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.
Dziś Twe imieniny - serdecznie winszuję.
Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,
niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.
Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.
Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.
IM-17
Sto buziaków, życzeń tysiąc
wszystkie szczere - mogę przysiąc,
wysyłam do Ciebie z tej przyczyny
że dziś są Twoje Imieniny.
Niech Ci zawsze szczęście sprzyja
pech z daleka Cię omija.
Żyj nam w zdrowiu aż sto lat,
niech Cię kocha cały świat!
IM-18
Z okazji Twojego Święta składam Tobie życzenia:
- cudownych chwil,
- słońca co dnia,
- życia usłanego różami, lecz tylko płatkami,
- przyjaciół prawdziwych i szczerych,
- miłości bezinteresownej,
- zdrowia,
- marzeń spełnienia,
o czym zapomniałam sam sobie pomyśl,
ja się podpisuję i do swoich życzeń dopisuję
Z okazji Twego święta, życzę Ci, kolejnych dni,
miesięcy i lat, pełnych miłości i radości,
ciągłego uśmiechu na twarzy jak również tego,
żebyś potrafił się cieszyć z życia, w każdym jego momencie.
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IM-19
Z bukietem róż nie mogę przyjść,
by złożyć Ci życzenia,
lecz w słowach tych wyrażam myśl,
niech spełnią się Twe marzenia.
By to o czym marzysz, Ci się spełniło
a to co kochasz, by Twoje było…
IM-20
Wszystkiego dziś Ci życzę
co dobre, szczęśliwe i miłe.
Co budzi uśmiech i spokój
i ciszą napełnia chwile!
IM-21
Wiązanka najpiękniejszych życzeń
Imieninowych: długich lat życia,
szczęścia, dobrego zdrowia i sił,
powodzenia w pracy i całym życiu.
Spełnienia najskrytszych marzeń,
realizacji dobrych zamiarów i planów.
Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość
oraz wszystkiego najlepszego.
W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,
wiele uśmiechu i powodzenia,
niech Cię nie trapią żadne zmartwienia
i niech się spełnią wszystkie marzenia.
IM-22
W dniu tak pięknym
i wspaniałym życzę Tobie sercem całym
zdrowia, szczęścia, pomyślności,
sto lat życia i radości.
Być może masz i inne życzenia,
więc też życzę ich spełnienia.
Wszystkiego najlepszego Kochanie.
IM-23
Choć jestem w wojsku i ojczyźnie służę,
na Twe imieniny, wysyłam Ci róże.
Niech ta właśnie róża, zastąpi mnie żywego,
który Tobie życzy, wszystkiego najlepszego.
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IM-24
Niech życie będzie piękne,
spełnione i w zdrowie obfite,
bo chcę Cię kiedyś osobiście
spytać - jak Ci mija życie?
IM-25
Twoje imię w kalendarzu,
To jest Twój szczęśliwy dzień,
Poczta kwiatów w korytarzu,
Już za chwilę spotka Cię!
Życzeń pęki weź do serca,
I uśmiechaj często się...
Smutków niech Ci nikt nie wkręca,
Dziś są imieniny Twe!
IM-26
Kochana, z okazji imienin życzę Ci
ust całowanych, policzków głaskanych,
ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...
Uśmiechnij się solenizantko,
puchary szampanem napełnij prędko,
Twoi goście niech piją Twe zdrowie,
resztę później Ci dopowiem.
IM-27
W dniu Twoich imienin, gorące życzenia,
wiele uśmiechu i powodzenia,
niech Cię nie trapią żadne zmartwienia
i niech się spełnią wszystkie marzenia.
IM-28
Życzę Ci radości i spełnienia marzeń,
choć na jeden dzień, to za dużo wrażeń.
Zabawy do rana ze skrzynką szampana,
tańców egzotycznych i kochanek licznych,
marzeń spełnienia i do zobaczenia.
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IM-29
W tym wyjątkowym dniu,
życzę mojej kochanej imienniczce,
wielkiej miłości, żaru namiętności,
kochanka przystojnego i męża bogatego.
Koleżanek wyrozumiałych,
by dobre rady dawały.
Urody - nie kowala,
lecz nimfy, co między stogami gania.
IM-30
Rozsądku w życiu, umiaru w piciu.
Dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia.
Ciągłej radości, szczęścia w miłości.
Wspaniałej pracy, wysokiej płacy.
Pomysłów wielu, dojścia do celu.
Rekordów bicia i 100 lat życia.
Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,
humoru dobrego, życia kolorowego
i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!
IM-31
Dziś są Twoje imieninki,
przyjmij uśmiech swej dziewczynki.
Rano uśmiech i śniadanie,
a wieczorem całowanie.
IM-32
Dziś Twojego święta pora,
Już od rana wielki ruch,
Stań przed lustrem,
wciągnij brzuch!
Jeśli nie chcesz się stresować,
Musisz ostro zabalować!
IM-33
Z okazji imienin, życzę Ci,
aby udało Ci się wszystko co zaplanowałeś,
żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu
i pogoda ducha na co dzień.
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IM-34
Niech Ci życie słodko płynie
Jak po morzu fale,
Niech Cię nigdy nie spotykają
Troski, łzy żale!
życzy mąż
IM-35
Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,
które z pozoru wydają się trudne,
a później wprost wymarzone,
realizacji planów i nowych marzeń
i kolejnych natchnień jak fal,
które pchają statek do przodu.
Na imieninowy upominek
nie chcę mówić wiele słów,
zdrowia, szczęścia, pomyślności
niechaj w życiu Twoim gości.
IM-36
Marzeń, o które warto walczyć.
Radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół z którymi warto być
i nadziei bez której nie da się żyć.
IM-37
Lilia kwitnie, róża opada, czerwony tulipan swe płatki składa.
Ja korzystając z tej sposobności, życzę Ci w dniu imienin,
dużo szczęścia, zdrowia i radości.
Niech Ci życie słodko płynie - w każdej chwili i godzinie.
IM-38
Jako, że nastał dzień Twych imienin,
życzę Ci drogowskazów na zakrętach życia
i pomyślnych wiatrów na oceanie wyzwań.
IM-39
Jakie złożyć Ci życzenia,
by warte były Twego Imienia?
Ty najlepiej znasz marzenia,
których wyglądasz spełnienia.
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IM-40
Jak masz na imię - dobrze wiem,
więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.
Mnóstwo radości, słodkiej miłości,
pełnego szczęścia i wiecznej młodości.
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WIECZÓR PANIEŃSKI

WP-01
Ostatni to wieczór Twojej wolności,
Nie będziesz więcej upijać gości.
Pożegnać musisz stare zwyczaje,
Przestaniesz w końcu wypalać faje.
WP-02
Sprawa jest to niesłychana,
Pani chce poślubić Pana,
Rzeczy są to niestworzone,
On chce pojąć Ją za żonę,
Więc gdy Pan ten wraz z tą Panią
Mężem żoną już się staną,
Niechaj będą parą zgraną.
WP-03
Wielu miodowych dni,
Wspólnych radości bez trosk,
Spełnienia wymarzonych chwil,
Oby sprzyjał Wam los!
WP-04
Powiedziałaś wreszcie tak To dla niego dobry znak.
Miłości zaznajcie gorącej
I przyjaźni nie kończącej.
WP-05
Miłość jedyna jest,
Miłość nie zna końca,
Miłość cierpliwa jest,
Zawsze ufająca.
Wszystko potrafi znieść,
Wszystko oddać umie,
Życiu nadaje sens,
Każdego zrozumie...
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WP-06
Każda dziewka hubka,
Każdy chłop krzesiwo,
Będzie iskier kupka,
Jeno krzeszcie żywo!
WP-07
Dzień ślubu się zbliża.
Chwila to będzie niezapomniana,
Bo para z Was kochana.
Życzę więc szczęścia i radości
I jak to mówią: na weselu dużo gości
WP-08
1. Bądźcie wierni swoim ciałom,
niczym wzniosłym ideałom.
2. Nie budujcie muru z cegły,
w tym jedynie murarz biegły.
3. Pamiętajcie o rocznicach,
nie świętujcie ich przy pizzach.
4. Dręczy Was chrapanie nocą?
Można szturchnąć, tylko po co?
5. Gdy różnica zdań dość spora,
wynajmijcie mediatora.
6. W namiętności co dzień trwajcie,
gdy przygasa rozpalajcie.
7. Gdy Wam zgody nic nie bełta,
nie zarobi terapeuta.
8. U sąsiadki wrót nie stójcie,
tajemnice swe szanujcie.
9. Niech nie martwi Was frasunek,
na frasunek dobry trunek
10. A gdy siwe obie głowy
- damy Wam poradnik nowy.
WP-09
Obiło mi się o uszy,
Że Cię w gardle suszy,
Więc ku radości koleżanek,
Wypijmy kilka szklanek!
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WP-10
Za zdrowe wino,
Za Ciebie dziewczyno,
Za Twoje młode ciało,
By się nie starzało.
Aby Cię pan młody ,
Nazajutrz zabrał na lody
I aby nigdy potem
Ból głowy nie był kłopotem
Lecz dziś dziewczyno,
Szalej i pij wino,
Ostatnie wolne pląsy
Zatańcz z alfonsem,
Baw się i śpiewaj,
Bo dziś kochać trzeba!!
WP-11
Płaczą babki, płaczą,
Że Cię wnet zobaczą
W sukni białej i kwiatach,
Jak w lekkich bławatach,
Pałczą babki, płaczą,
Bo męża nie mają
I uroki swe innym,
Chętnie wystawiają.
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WIECZÓR KAWALERSKI
WK-01
To już jest koniec
kompletna klapa
Od jutra siegnie Cię
twej baby łapa
I nie podskoczysz
powyżej bata
żal Cię kolego,
to wielka strata.
Można zaszaleć by było,
bo miło by było,
gdy kawalerskie się piło.
WK-02
Dziś masz ostatni wieczór, w
którym możesz się zabawić
bo niedługo będziesz musiał
fochy żonki swojej trawić
Wszystkich nas to czeka,
nie przejmuj się kolego
w ten wieczór kawalerski
Wszystkiego Najlepszego!
WK-03
Aby żonka była miła i
śniadania Ci robiła
Ponad życie Cię kochała
i o gniazdko wspólne dbała
Co dzień ślicznie wyglądała,
przy tym smacznie gotowała.
By Ci wypić pozwoliła,
Twoich kumpli nie goniła
Każdej zachciance
sprostać potrafiła.
Oby Ci się taka żona trafiła!
Udanego wieczoru kawalerskiego.
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WK-04
Pewien kawaler w pewnym powiecie
lansował swe wdzięki na lokalnej fecie.
Wśród pląsów i uciech dziewcze ujrzał miłe
Co splątało mu myśli i dało mu siłę
Aby od tej chwili razem iść przez życie.
WK-05
1/2 kg miłośći
3 łyżki zazdrości
10 dkg zaufania
2 krople na “nerwach grania”
6 gramów cierpliwości
3 dkg wyrozumiałości
5 łyżek humoru
10 łyżeczek wigoru
Po wieczorze kawalerskim
wszystko razem dokładnie mieszamy i
doskonałe małżeństwo mamy.
WK-06
To ostatni wieczór taki
moja rada - szalej dziś.
Takich szaleństw mój człowieku
ślub nie gwarantuje Ci.
Skończą się wypady nocne
na dziewczynki czy na beer
Odtad najwspanialszy będzie
małżeńskiego życia wir.
Wpadną półnagie panienki
beczka piwa poleje się!
Chyba utkwi w Twej pamięci
kawalerski wieczór ten.
WK-07
Składamy Ci życzenia
jak ogień gorącej miłości,
co dotrwa do późnej starości,
wyjścia z każdej sytuacji
i pozytywnych wibracji.
A dziś masz wieczór kawalerski
więc baw się do rana
nie żałuj sobie szampana
niech ta impreza będzie udana!
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WK-08
Na wieczorze kawalerskim
nie zabraknie dziś wrażeń
bo to jest ostatni raz
kiedy bez żony
zabawisz się tak!
WK-09
Wieczór Kawalerski
W ostatnim dniu Twej wolności
wieczorem kawalerskim
kumpli masz ugościć
Musisz zapewnić dobrą muzę
aby przetrwać taką burzę
Ma się polać sporo wódki
by ten wieczór nie był krótki
Nie śmie braknąć kszty browaru
na tym kawalerskim balu.
Choć dasz na nim ostro czadu
musisz poźniej dojść do ładu
I gdy się obudzisz rano
wypij kawę ze śmietaną
Włóż garnitur wizytowy
Teraz jesteś już gotowy!!!
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ŚLUB
Ś-01
Małżeństwo to piękno –
bycia we dwoje.
Małżeństwo to poszukiwanie –
drogi do celu.
Małżeństwo to skarb –
którym jest Wasza miłość.
Małżeństwo to Wy –
na zawsze razem.
Z najlepszymi życzeniami
w dniu Ślubu…
Ś-02
Niechaj szlachetność celów związek Wasz opromieni.
Niechaj po latach wielu nic szczęścia Waszego nie zmieni.
Zdrowie, miłość, dostatek niech w domu Waszym panują.
Wesołe dziecięce uśmiechy niech nad tym wszystkim górują.
Ś-03
Nie wszystko jest złotem, co się świecić raczy.
W życiu są radości i chwile rozpaczy.
Wam jednak niech słonko całe życie świeci.
Miejcie radość z życia i pociechę z dzieci!
Szczęśliwym Nowożeńcom w dniu Ślubu
życzą Rodzice Chrzestni
Ś-04
W dniu Waszego Ślubu przyjmijcie życzenia –
Niech Wam Bóg kłopoty w wielką radość zmienia.
Niech Was poprowadzi, ścieżki Wam prostuje,
da chleba w obfitości, dziećmi obdaruje.
W uroczystym dniu zaślubin życzymy Młodej Parze,
by Wam życie dało wszystko, co może dać w darze:
szczęście, pogodę w miłości i uśmiech wiecznej radości!
Ś-05
Abyście przeszli przez życie razem,
z uśmiechem na ustach,
z szacunkiem i zrozumieniem.
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Ś-06
Żyjcie miłością, niech Łaska Boska,
pomyślną dolą na dom Wasz spływa,
nie znajcie nigdy, co smutek, troska,
niech przyszłość Wasza, będzie szczęśliwa.
Wszystko co piękne na tym świecie,
Wszystko co tylko szczęście wróży,
Niech się Wam razem w jedno splecie,
I będzie słońcem w życia podróży.
Ś-07
Na drodze życia są światła i mroki,
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki,
ale gdy razem się idzie, we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.
Więc w dniu zaślubin życzymy Młodej Parze,
by życie dało jej wszystko, co w darze
dać może: szczęścia, pogody, radości,
razem z uśmiechem wieczystej miłości...
Ś-08
Wiele miodowych dni,
wspólnych radości bez trosk,
oby sprzyjał Wam los.
Ś-09
Niech słońce roztacza swój blask
nad Wami w tym niezwykłym dniu
i przez wszystkie dni Waszego życia.
Niech weselne dzwony biją donośnie
i radosnym echem brzmią
w Waszych sercach na zawsze.
Ś-10
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi których kochacie,
Silni poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia...
Nierozłączni!
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Ś-11
Co miłość łączy, niech Bóg błogosławi.
Wszystkiego dobrego, na nowej drodze życia.
Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu
i szczyptą soli i tym co cieszy i tym co boli.
Trwajcie razem gdy miłość w rozkwicie
i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie.
Ś-12
Niech ta nowa dla Was droga,
życie Wasze wypogodzi!
W sercu ludzi, w łasce Boga,
niech Wam każda chwila schodzi.
Szczęśliwa Młoda Paro,
życzymy Wam w uroczystym dniu ślubu,
miłości gorącej jak słońce,
szlachetnej jak złoto, czystej jak łza,
słodkiej jak miód oraz spełnienia
pięknych marzeń i wspólnych planów.
Ś-13
Dla cudownej pary, z najlepszymi życzeniami,
by szczęście nie znało miary,
by codziennie świeciło słońce,
a Wasze uczucie było wyjątkowo gorące.
Ś-14
Życzeń przesłanie, młodej parze:
milczenie - to niepewność i strach,
wiec kochani, nie róbcie tak!
Nie milczcie, gdy Wam będzie źle,
Takie życzenia Wam ... śle.
Ś-15
Życie razem lżejsze i nabiera smaku,
gdyście się znaleźli niby w korcu maku.
Pilnujcie się teraz i dbajcie o siebie
Bóg Was poprowadzi, będzie Wam jak w niebie.
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Ś-16
Zaczynacie dzisiaj Wasze wspólne życie…
Niech Wam tak smakuje, jak o tym marzycie.
Niech Bóg da Wam miłość i nie skąpi dziatek.
Niech w domu zagości pokój i dostatek.
Święta dziś chwila Młoda Paro!
Z miłością szczerą, co w sercach płonie,
u stóp ołtarza, klękacie z wiarą,
Kapłan nad Wami, podnosi dłonie.
Bądźcie szczęśliwi! - To dwa wyrazy,
z których niech cała przyszłość się złoży,
przyszłość pomyślna, czysta, bez skazy...
Ś-17
Z okazji Waszego Święta
życzenia wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza radości
i uśmiech w sercach zawsze gości,
niechaj problemy Was omijają,
a wszyscy mocno kochają,
bo jak nikt na świecie,
Wy na to zasługujecie!
Ś-18
Wszystko, co tylko miłe na świecie,
wszystko, co tylko pomyślność wróży,
niech się Wam w jedno ogniwo splecie
i będzie szczęściem w życia podróży
Ś-19
W ten jedyny w życiu dzień
daję Wam wszystkie skarby świata,
a Wy spośród nich wybierzcie te,
które przyniosą Wam szczęście.
Ś-20
W maleńkiej obrączce uczuć świat cały,
Miłość, obowiązek, wzniosłe ideały.
Maleńka obrączka, a znaczy tak wiele...
Na całe życie włożona w kościele.

Strona
42

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

Ś-21
Tak skromnie jak ptactwo, budujecie Wasze gniazdko.
Niech szczęście Wam sprzyja, nieszczęście omija.
A za rok od tej daty, niech Was ozdobi tytuł Mamy i Taty.
Powiedziałaś wreszcie TAK, to dla niego dobry znak.
Miłości zaznajcie gorącej i przyjaźni się nie kończącej.
Ś-22
Niech się wciśnie w Wasze ściany
- szczęście, miłość i bociany.
Ś-23
Gdy miną owacje,
tort weselny, toasty i gratulacje,
weźcie się za ręce, uściśnijcie skrycie
i idźcie przed siebie w nowe, wspólne życie.
Ś-24
Dzwony biją jak szalone, marsz weselny w uszach brzmi.
Młody mężu przytul żonę, niechaj cała ziemia grzmi.
Młoda żono przytul męża, Twej miłości barwny kwiat.
Nie potrzeba Wam oręża, u stóp macie cały świat
Ś-25
Pilnuj Panie młody swego dziewczęcia,
bo se teście szybko zmienią zięcia.
Ś-26
Miłość od pierwszego wejrzenia,
to dla niektórych, tylko marzenia.
Wy datę ślubu już znacie
i na noc poślubną czekacie.
Zdrowia, szczęścia, wina beczkę.
Siedmiu synów i córeczkę.
Ś-27
Zdrowia, szczęścia i radości,
dużo nocnych przyjemności.
Sto lat w zdrowiu, beczki wina,
1000 złotych co godzina.
Żyjcie w zdrowiu długie lata,
niech Was żywią mama, tata.
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Ś-28
Szczęśliwy człowiek, gdy się żeni
- ma odtąd stróża serca i kieszeni.
Ś-29
Życzę wszystkiego czego Wam trzeba:
autostrady wiodącej do nieba
bez żadnych ograniczeń prędkości,
do tego jeszcze ogromu radości,
by każdy dzień się w szczęście zmieniał,
i się spełniły Wasze marzenia.
Żeby Wam nigdy nie zabrakło w domu
talerza ryżu i makaronu
słońca bez końca, kwiatów pachnących,
za oknem ptaków śpiewających.
Każde z tych życzeń na pewno się spełni,
ponieważ płynie prosto z serca głębi.
Ś-30
Dzisiaj ślub Wasz, Państwo Młodzi!
W takim dniu się zawsze godzi
życzyć szczęścia dni rozlicznych
i gromadki dzieci ślicznych.
Tylko One sprawić mogą,
że nad życia trudną drogą,
pośród smutków, zawsze, wszędzie,
słońce Wam świeciło będzie.
Ś-31
Przyjemności pierwszej nocy, patrzcie sobie prosto w oczy.
Panie Młody nie miej strachu, choć bociany są na dachu.
Postępujcie sobie śmiało, choćby łóżko się zarwało.
Za ten bohaterski czyn, niechaj pierwszy będzie syn.
Życzymy Kochani w dniu święta Waszego
szczęścia, pomyślności, zdrowia najlepszego.
Ś-32
Szlocha mama, szlocha tata,
Łezki widać w oczach brata.
Siostra też ze szczęścia płacze,
A Pan młody? w górę skacze.
I ogromnie się raduje!
Panna młoda mu wtóruje.
Bo nim trzy kwadranse miną,
Jedną staną się rodziną.
Strona
44

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

Ś-33
Młodej Parze, Boże stwórz życie z najpiękniejszych róż!
Dużo szczęścia, własnej chatki i tytułu mamy, tatki.
Byście mieli tyle dziatek, ile razem macie latek.
Małe, grube i pyskate, niech pilnują swego tatę,
by nie zamknął ich na kłódkę, sam nie poszedł zaś na wódkę.
Ś-34
A kiedy przyjdzie już ten czas,
By pójść przez życie razem,
Pójdziemy zachwyceni wraz,
Miłość nam będzie drogowskazem.
A więc podajmy sobie dłoń
I złączmy serc swych bicie,
Wspólny nam los i wspólny dom
Na całe nasze życie!
Ś-35
Przyjemności pierwszej nocy patrzcie sobie prosto w oczy.
Panie Młody, nie miej strachu,
choć bociany są na dachu.
Postępujcie sobie śmiało,
choćby łóżko się zarwało.
Za ten bohaterski czyn,
niechaj pierwszy będzie syn!
Ś-36
Oto dla Was ślubne życzenia
mające gwarancję spełnienia:
- prezentów ładnych
- smutków żadnych
- radości licznych
- potem dzieci ślicznych
- uniesień gorących wielu
- miłych szelestów w portfelu
- i do tego na końcu
wypłaty dwa razy w miesiącu!
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Ś-37
Dla Niej:
1. Szanuj męża swego...
i nawyki jego.
2. Nie mów, że jest w błędzie...
niech mu lepiej będzie.
3. Szalej w kuchni, miła...
wszak w posiłku siła.
4. Nie zakłócaj wizji...
gdy mecz w telewizji.
5. Jeśli mąż się słania...
bądź mu niczym niania.
Dla Niego:
1. Żonę noś na rękach...
nawet jeśli w mękach.
2. Kiedy ma humory...
także bywaj chory.
3. Nie dziw się, kochany...
gdy na żonie zmiany.
4. Dźwigaj torby żony...
będziesz umięśniony.
5. Kwiatów nie kupujesz?!
Wkrótce pożałujesz!
A kto rad tych nie posłucha,
szczęście zmąci byle mucha.
Ś-38
Niechaj żyje Para Młoda,
niech się każdy gość weseli,
bo Pan Młody Młodej Pani
ślubną bramkę dzisiaj strzeli.
Niechaj strzela,
niech się cieszy,
bo to dzisiaj ślubny mecz,
aż mu żonka nie odpowie:
„Zejdź z boiska, mężu, precz!”.
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Ś-39
Młodej Parze
Beczki radości,
Góry miłości,
Wiecznej młodości,
Bez grama zazdrości
I złości.
A na co dzień
1000 euro co godzina,
Sporo jadła, dzbanek wina,
Każdego ranka słońca
I nocy upojnych bez końca.
Ś-40
Wiwat! Wiwat! Państwo Młodzi,
Niech Wam Pan Bóg życie słodzi!
Wiele szczęścia i słodyczy,
a za rok niech trójka krzyczy!
Ś-41
A kiedy z wiosną, miły bocianie,
przylecisz do nas niespodziewanie,
nie omijaj domu Państwa Młodego,
ale im przynieś synka małego,
a może chętnie przyjęliby córeczkę,
przynieś więc raczej zaraz pareczkę.
Ś-42
1/2 kg miłości
3 łyżki zazdrości
10 dkg zaufania
2 krople na „nerwach grania”
6 gramów cierpliwości
3 dkg wyrozumiałości
5 łyżek humoru
10 łyżeczek wigoru
– wszystko razem
dokładnie mieszamy
i doskonałe małżeństwo mamy!

Strona
47

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

ŚLUBNE TEKSTY PODZIĘKOWAŃ DLA RODZICÓW
ŚPR-01
Drodzy rodzice!
Dziś wielką wdzięczność czuję
I z serca Wam dziękuję
Za dane mi życie i wychowanie
Za Wasze o mnie starania.
Nadszedł czas, kiedy zaczynam nowe życie,
Mam nadzieję że mnie pobłogosławicie.
Więc u progu nowej drogi wspólnej,
Proszę Was dziś najpokorniej,
Pobłogosławcie, życzcie najlepszego,
Bo Was kocha wdzięczne dziecko.
ŚPR-02
Drodzy Rodzice!
Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni,
że jesteście blisko...
Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie lata.
Za to, że wiecie kiedy poprzeć nas, kiedy odwieść od złego,
a kiedy pobudzić do działania we właściwym kierunku...
Dziękujemy za czułość, opiekę i zrozumienie,
za ciepło, miłość i oparcie.
Za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas nauczyliście...
Przy Was zawsze czujemy się szczęśliwi, Wyjątkowi i kochani...
Dziękujemy, że to właśnie z Wami i dzięki Wam możemy wspólnie dzielić
szczęście
w tej wyjątkowej chwili radości.
Z całego serca dziękujemy!
ŚPR-03
Zebraliśmy się dzisiaj tutaj wszyscy, aby świętować zawarcie naszego
związku.
Dziękujemy wszystkim za przybycie, życzenia oraz wspólna zabawę.
Z tego miejsca pragniemy szczególnie podziękować naszym rodzicom.
Dziękujemy wam kochani rodzice, za to że w tym dniu mogliśmy się wszyscy
spotkać.
Dziękujemy za trud, poświęcenie, szereg wyrzeczeń , miłość, radość, za te
wszystkie dni które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteście dla nas najlepszymi przyjaciółmi, którzy służą nam dobrą radą ,
wsparciem, na których możemy zawsze liczyć.
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w realizacji ślubu i wesele.
Dziękujemy Wam.
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ŚPR-04
Dziękuję Ci Mamo...
za Twoje rady przez te wszystkie lata.
za czułość i zrozumienie,
za dar prawdziwej miłości,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaka jesteś kochana.
Dziękuję Ci Tato...
za twoja opiekę,
za silne ramie w chwilach zwątpienia,
za ojcowska miłość,
która pozwala mi pamiętać o tym,
jaki jesteś wspaniały.
ŚPR-05
W tym momencie chcielibyśmy złożyć szczególne podziękowania naszym
Rodzicom...
Z głębi serca dziękujemy Wam
kochani Rodzice,
za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, miłość, dobrą
radę...
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas - z dnia na dzień, staliście się
naszymi najlepszymi
przyjaciółmi, na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą pomocą
i wsparciem.
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do
naszego ślubu.
ŚPR-06
Z głębi serca dziękujemy Wam
za wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy Wam wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za miłość, uśmiech, dobrą radę.
W przeciągu tych kilku lat - wychowując nas,
staliście się naszymi najlepszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać, którzy zawsze służą oparciem i pomocą.
Pragniemy wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do
naszego ślubu i wesela.
To dzięki Wam mogliśmy się dzisiaj wszyscy spotkać.
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ŚPR-07
Najdrożsi Rodzice!
W tym szczególnym dla nas dniu
chcielibyśmy Wam powiedzieć: Dziękuję.
W pierwszym rzędzie za życie, które nam daliście,
ale byłoby ono pozbawione sensu, gdybyście nie obdarowali nas szczególnie.
Dziękujemy Wam:
za przykład dawany całym swoim życiem,
że kochać to znaczy wybaczać i mieć nadzieję,
za ciepło, miłość i oparcie, które wciąż nam dajecie,
tak mało chcąc dla siebie,
za ludzką dobroć, mądrość i tolerancję, której nas uczyliście,
za kulturę, takt i delikatność, którymi nas otaczacie,
za to, że jesteście i dzięki temu jakaś część nas może czuć się ciągle
radosnymi dziećmi.
BARDZO WAS KOCHAMY!!!
ŚPR-08
Drodzy Rodzice!
Dziękujemy za trud i wysiłek włożony w nasze wychowanie,
za cierpliwość i dobre serce.
Wierzymy, że ten dzień będzie najpiękniejszym w naszym życiu, początkiem
nowej drogi.
To dzięki Wam możemy się nim cieszyć.
Chcielibyśmy wyrazić to z całego serca:
DZIĘKUJEMY!!!
ŚPR-09
To jedna z najważniejszych chwil w naszym życiu.
Spędzamy ją z najbliższymi dla nas osobami - Czyli z Wami najukochańsi
rodzice.
Zawsze byliście przy nas, zawsze nas kochaliście.
W tym dniu dziękujemy wam za to że jesteście z nami.
Za to ze zawsze nas wspieraliście. Za to że zawsze obok nas byliście.
Dziękujemy wam za Waszą miłość i wiarę w nasze możliwości.
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ŚPR-10
Kochani Rodzice!
U progu wspólnego życia we dwoje,
chcielibyśmy w szczególny sposób zwrócić się właśnie do Was.
Przepełnia nas bowiem uczucie ogromnej radości i wdzięczności.
Byliście z nami od samego początku.
Wyrastaliśmy na Waszych oczach,
Przy Was stawialiśmy pierwsze kroki.
oraz wypowiadaliśmy pierwsze słowa.
Pokonując często wiele trudności,
opiekowaliście się nami, wychowywaliście,
by w końcu wprowadzić nas w dorosłe życie.
Dziś zakładamy rodzinę i już niedługo sami będziemy rodzicami.
Wtedy pewnie jeszcze bardziej uświadomimy sobie
jak wiele dobra dla nas uczyniliście.
Nie raz jeszcze zapewne skorzystamy z
Waszej rady i doświadczenia życiowego.
Mamy też nadzieję,
że sprawimy Wam jeszcze dużo radości
i będziemy dla Was pociechą.
ŚPR-11
Nadszedł dla nas bardzo ważny i szczególny dzień oraz doskonała okazją by
powiedzieć
WAM DZIĘKUJĘ
- za życie które nam daliście,
wiemy że było by ono pozbawione sensu gdybyście nie obdarowali nas
szczęściem dziękujemy
-za przykład dawany całym swoim życiem to właśnie z waszą pomocą
zrozumieliśmy,
ŻE KOCHAĆ TO ZNACZY
RÓWNIEŻ WYBACZAĆ I MIEĆ NADZIEJĘ
- za ciepło miłość i oparcie które wciąż nam dajecie tak mało chcąc w zamian
- za ludzką dobroć mądrość i tolerancję, której nas uczyliście
- za kulturę takt i delikatność, która nas otaczacie każdego dnia
- z całego serca dziękujemy za wszystkie lata rodzicielskiej miłości
- a przede wszystkim za to że jesteście i dzięki temu jakaś część nas może
ciągle czuć się radosnymi dziećmi
BARDZO WAS KOCHAMY
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ŚPR-12
Drodzy Rodzice
W tak pięknym dniu naszego Ślubu
dziękujemy Wam przede wszystkim za:
- życie, to właśnie ono sprawiło, że nasze drogi połączyły się
- wychowanie i serce, bo właśnie dzięki nim wiemy co znaczy wierzyć, kochać
i szanować.
I za to, że jesteście z nami w każdym czasie.
Za wyrozumiałość i pomocna dłoń.
Kochamy Was i wierzymy, że potraficie cieszyć się naszym szczęściem.
ŚPR-13
Z tego miejsca pragniemy podziękować naszym Rodzicom
za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,
za pogodne dni pełne radości i szczęścia,
za to, że mogliśmy liczyć na Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.
Pragniemy Wam również podziękować za pomoc w przygotowaniach do
naszego ślubu oraz
zabawy weselnej.
To dzięki Wam dzisiejszego wieczoru mogliśmy się tutaj wszyscy spotkać...
ŚPR-14
Kochani Rodzice!
Dziękujemy wam za trud
włożony w nasze wychowanie,
za opiekę jaką nad nami roztaczaliście,
za bajki na dobranoc,
które pozwalały zasnąć gdy byliśmy mali,
za opatrywanie zbitych kolan,
guzów, siniaków.
Dziękujemy wam za dzisiejszy dzień,
za wysiłek jaki włożyliście w to,
aby był najpiękniejszym dniem
w naszym życiu.
Dziękujemy, że jesteście
Dziękujemy, że my jesteśmy.
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ŚPR-15
Kochani rodzice!!!
Było kiedyś tak dobrze...
Długie fałdy sukienki i klamerki u spodni...
Dni były pełne Was i sny jak Wy ciepłe
Każda radość miała Wasz głos, Wasze imię...
Nie wiedzieliśmy co znaczy nienawidzić i cierpieć...
Byliśmy z wami, Wy byliście przy nas.
Dziś macie juz oczy nie tak jak kiedyś
Gdy na ręce braliście nas uśmiechnięci
Tyle chwil złych i dobrych rodziło sie i gasło...
a tylu już nie pamiętamy...
Pewnie nigdy nie myśleliście o nas nosząc pod sercem, a potem tuląc do
piersi, że urodzicie i wychowacie płomień...
Myśleliście - Będą silni ...szczęśliwi ... bez trosk...
Kochani rodzice ! Cóż Wam o sobie powiemy...
Nauczyliśmy się cierpieć i walczyć, otwarcie i wprost...
I kochać, kochać tak mocno jak tylko potrafi człowiek...
Dlatego w dzień tak szczególny pragniemy Wam z głębi serca podziękować...
... za to że znosiliście to czego nie sposób było znieść...
... robiliście coś z niczego...
... że dawaliście mając nieraz puste kieszenie....
... że kochaliście nas, nawet wtedy gdy kochać nas się nie dało ...
Dziękujemy za wierszyki, melodie, które już zawsze rozbrzmiewać będą w
naszych myślach
Dziękujemy za to, że zawsze byliście ... nie natrętni ... nie natarczywi... wolni
o każdej porze, aby poradzić coś - na katar, - na gardło, - na plamę...
Za to że byliście ramieniem w które można było się wypłakać
osobami z niewyczerpanym kapitałem miłości....
Żyjcie więc rodzice długo, byście w sędziwe lata szczęście z szacunkiem
zyskali u świata ...
By każda chwila którą spędzicie w świecie przebiegła słodko w pomyślności
kwiecie ...
Niech wam zdrowie zawsze w nieprzerwanie służy, cieszcie się życiem
swoim, dzieci, wnuków jak najdłużej !!!
DZIĘKUJEMY !!!!!
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ŚPR-16
Kochani Rodzice
Pragniemy podziękować Wam za to, że byliście,
że jesteście i wiemy, że na pewno zawsze będziecie blisko nas.
Za to, że potrafiliście otoczyć nas Swoja opieką
i sprawiliście, że możemy czuć się bezpiecznie.
Dziękujemy Wam za wyrozumiałość,
poświęcenie i zawsze pomocną dłoń.
Prosimy, bądźcie nadal tacy jacy jesteście,
zawsze tacy kochani.
I wiedzcie, że zawsze będziemy przy Was, bo kochamy Was równie mocno,
jak Wy nas.
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ŚLUBNE PODZIĘKOWANIA DLA ŚWIADKÓW
ŚPŚ-01
Doga Aldonko,
dziękujemy Ci
za Twoje wielkie serce,
pomocną dłoń i dobre rady
oraz za to,
że zawsze możemy
na Ciebie liczyć.
ŚPŚ-02
"Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to kim jest; nie przez to co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Dziękujemy za wszystko, czym dzieliliście się z nami
ŚPŚ-03
Kochana Justynko
dziękujemy Ci
za pomoc i dobre rady,
dzięki którym ten dzień
jest najpiękniejszym dniem
w naszym życiu.
ŚPŚ-04
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za uśmiech, miłość, dobrą radę.
Za to, że zawsze można na Was polegać,
i zawsze liczyć na pomoc i wsparcie.
Kochamy Was bardzo.
ŚPŚ-05
Świadkiem nie każdy zostać może,
to wyjątkowa osoba, która doradzi, pomoże.
Która niezwłocznie przybędzie,
gdy bardzo potrzebna będzie.
Gdy poleci łezka szczęścia chusteczkę poda,
dla nas czasu jej poświęcić nie będzie szkoda.
Takiego świadka na ślubie chcieliśmy,
dlatego właśnie Ciebie
Kochana Marysiu wybraliśmy.
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ŚPŚ-06
Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły.
Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich,
którzy są w potrzebie.
Wyciągają ręce i proponują swoją przyjaźń.
Dziękujemy Wam za to w dniu naszego ślubu
ŚPŚ-07
W dniu naszego ślubu
dziękujemy Ci za to, że mogliśmy liczyć
na Twoją pomoc i wsparcie
w tej ważnej chwili naszego życia.
Pragniemy Ci również podziękować
za pomoc w przygotowaniach
do naszego ślubu oraz zabawy weselnej.
To dzięki Tobie dzisiejszy wieczór
był tak wyjątkowy.
ŚPŚ-08
„Żyć- to być wdzięcznym za wszelkie dobro,
które jest nam codziennie ofiarowywane
w ludziach i rzeczach”
ŚPŚ-09
Justynko
W dniu naszego ślubu
składamy Ci wyrazy wdzięczności
za wszystko co dla nas zrobiłaś.
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ROCZNICA ŚLUBU
RS-01
Z okazji święta Waszego
Życzenia wszystkiego najlepszego:
Niech każdy dzień dostarcza radości
I uśmiech zawsze w sercach gości,
Niechaj problemy Was omijają,
A wszyscy bardzo Was kochają,
Bo jak nikt inny na świecie,
Wy na to zasługujecie!
RS-02
Idźcie przez życie z dobrocią w sercu,
Otoczeni ludźmi, których kochacie,
Silni poczuciem bezpieczeństwa
I szczęścia - nierozłączni!
RS-03
Z okazji Jubileuszu
Najserdeczniejsze Życzenia
Zdrowia, Szczęścia,
Wszystkiego co daje radość.
Składa...
RS-04
... lat temu przysięgaliśmy sobie
Wierność i miłość nieskończoną,
W tym dniu ludzie dowiedzieli się,
Że zostałaś moją żoną.
Przez te lata całą swoją miłość
Na mnie przelewałaś,
Dzisiaj Ci dziękuję,
Że to mnie wybrałaś.
RS-05
Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu,
Jakim jest rocznica Waszego ślubu,
Życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
Pociechy z dzieci i wnuków
Oraz doczekania w dostatku
I zdrowiu Złotych Godów.
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RS-06
Z okazji ... Godów! Najserdeczniejsze gratulacje
Oraz życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia
Na dalsze lata wspólnego życia.
Składają ... Przesyłając gratulacje!
RS-07
Abyście dalej szli przez życie
Trzymając się mocno za ręce.
Zawsze uśmiechnięci, zawsze razem,
Zawsze pewni swoich uczuć.
Niechaj los Wam sprzyja,
Niosąc powodzenie.
RS-08
W ... rocznicę ślubu
Życzymy Wam, aby
Płomień waszej miłości
Nigdy nie słabnął,
A Wasze dzieci
Chowały się szczęśliwie,
W jego cieple i blasku.
RS-09
To wasza rocznica.
Może być szczególną okazją do tego,
By się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to,
Co osiągnęliście w ciągu waszego małżeństwa.
Jest to czas zarezerwowany na wspomnienia
Radosnych chwil oraz rozwiązanych problemów.
To czas na podziękowanie Bogu
Za rozwój waszej miłości
I trwałości waszego małżeństwa.
RS-10
Róże są piękne, bo kwiaty mają.,
Lecz są nietrwałe, bo przekwitają.
A Wasza miłość niech się rozwija,
Niech trwa na wieki i nie przemija.
RS-11
Wśród ciągłej życia pogody,
Niech rozkosz Was oplata,
Wśród miłości, wiary, zgody,
Żyjcie w zdrowiu długie lata.
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RS-12
Ja wstawię się za Tobą
I z podniesioną głową
Dziękował będę, że
Pan dał mi właśnie Ciebie,
W radości i w potrzebie,
Na lepsze i na złe.
RS-13
Szczęśliwej podróży
Do kolejnych Jubileuszy!
Niech dobry los się kłania w pas.
Sto lat, sto lat jeszcze raz!
RS-14
Dla cudownej pary, z najlepszymi życzeniami,
By szczęście nie znało miary,
By codziennie świeciło słońce,
A Wasze uczucie było wyjątkowo gorące.
RS-15
W dniu Jubileuszu
Moc najserdeczniejszych
Życzeń, dużo szczęścia,
Zdrowia, spełnienia
Wszystkich marzeń
Życzy...

Strona
59

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

50-TA ROCZNICA ŚLUBU, CZYLI ZŁOTE GODY
RS50-01
Z okazji 50-lecia wspólnego życia serdeczne gratulacje oraz życzenia radości,
miłości i wszelkiej pomyślności.
RS50-02
Na drodze życia są światła i mroki,
raz szczęście jasne, raz smutek głęboki.
Ale gdy razem się idzie we dwoje,
łatwiej się znosi nawet ciężkie znoje.
Więc w dniu 50. Rocznicy
życzę drogiej Parze,
by życie im dało wszystko, co w darze
dać może: szczęście, pogodę, radości,
razem z uśmiechem wieczystej miłości.
RS50-03
Drodzy Jubilaci!
W tak pięknym dniu,
jakim jest 50. Rocznica Waszego Ślubu
życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
pociechy z dzieci i wnuków
oraz doczekania w dostatku i zdrowiu
Dębowych Godów.
RS50-04
50 lat spędzonych razem
jest dla nas – Waszych przyjaciół –
pięknym obrazem; jak przez problemy,
trud codzienności
pozostać nadal wiernym miłości.
Ze Złotych Godów cieszymy się z Wami
i wnet na Dębowe Gody czekamy.

Strona
60

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

RS50-05
Od lat wielu się kochacie,
dzieci trzódkę ładną macie,
wnuków stadko całkiem liczne
i jak dotąd życie śliczne.
Czego więcej Wam potrzeba?
Chyba tylko łaski Nieba,
aby w zdrowiu iść przez lata
i podziwiać piękno świata.
RS50-06
50 lat minęło od tej uroczystej chwili,
gdy w kościele przysięgę młodzi sobie złożyli.
Ksiądz stułą miłości związał Wasze dłonie,
Ty przysięgę składałeś ukochanej żonie.
Dziś w 50. Rocznicę tego święta,
przysięgę sprzed laty Wasze serce pamięta.
Niech Wam Bóg błogosławi
przez kolejne 50. lat spędzonych wspólnie.
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Z OKAZJI NARODZIN DZIECKA
ND-01
Z okazji narodzin Waszego Maleństwa,
które napełniło Wasz dom
radosnym gwarem i ruchem,
życzymy mu beztroskiego
i zdrowego dzieciństwa,
a wszystkim Wam - odkrywania
nowych uroków wspólnego życia.
ND-02
W dniu Twojego przyjścia na świat
życzymy Ci, aby każda łza w Twoim życiu
była łzą szczęścia, a uśmiech Twój
zjednywał wszystkie wokół serca.
ND-03
Z okazji narodzin Waszego synka
życzymy mu zdrowia i beztroskiego dzieciństwa,
a Wam rodzicom - wygranej w toto-lotka
i cierpliwości.
ND-04
Dużo zdrowia i uśmiechów,
pisków, wrzasków i zabawy moc
Sporo radości z tupotu malutkich nóżek
Łez szczęścia z pierwszego uśmiechu,
ząbka, słowa i kroku
porozrzucanych wszędzie klocków,
przytulenia okrągłej główki
i uścisków małych raczek.
ND-05
Urodziła się dziewczynka
Taka mała okruszynka
Ależ będzie zamieszanie
Ciągłe spacery i doglądanie
Ale też radości bez liku
A więc witaj mały smyku
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ND-06
Z okazji narodzin waszego maleństwa,
życzymy mu beztroskiego i zdrowego dzieciństwa,
a Wam - odkrywania nowych
uroków wspólnego życia.
ND-07
Z okazji narodzin waszej córeczki,
która swoim przyjściem na świat
uradowała tak wiele osób,
życzymy Wam, aby rosła duża,
silna i zdrowa, i żeby była dla Was
źródłem nieustającej radości.
Mała Kruszynko!
Z okazji Twego przyjścia na świat życzymy Ci,
abyś każdą wylaną łezkę
odpłaciła rodzicom tysiącem uśmiechów
i żeby każdy dzień Waszego wspólnego życia
był uroczysty jak święto.
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CHRZEST ŚWIĘTY
CH-01
Ukochane chrzestne dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie,
Gdy Cię minąć ma zła droga,
nade wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pomnij, że Bóg w niebie
Ma w opiece ciągłej Ciebie.
Na pamiątkę Chrztu Świętego ofiaruje...
CH-02
Niech Ci z nieba Bóg uchyli jak najlepszej doli,
Niech omija Cię to wszystko, co smuci i boli.
CH-03
Z okazji chrztu Waszej córeczki, która swoim
przyjściem na świat uradowała tak wiele osób,
życzymy Wam, aby rosła duża, silna i zdrowa
i żeby była dla Was źródłem nieustającej radości.
W tak uroczystym dniu przyłączenia Ciebie,
drobna i czysta dziecino, do Dzieci Bożych
przez Sakrament Chrztu Świętego,
życzenia wielu łask Bożych i radości składają ...
CH-4
W pielgrzymce życia Swojego
Niech Cię zawsze Pan Bóg broni
I mocą Chrztu Świętego
Od pokus i złego chroni
Kochaj rodziców swoich
By pociechę z Ciebie mieli
I pomnij , że Bóg w niebie
Zawsze patrzy na Ciebie.
CH-5
Z okazji Chrztu Świętego życzę Ci,
abyś w swoim życiu zaznała
dużo szczęścia i Łask Bożych;
abyś rosła silna i zdrowa
na pociechę swoich Rodziców i Dziadków.
Strona
64

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

CH-06
Najmilsza sercu Boża dziecino!
W dniu tak pięknym i radosnym,
niczym kwiat w promieniach wiosny,
życzę Ci miłości, szczęścia, pomyślności
i to, o czym zamarzysz, by się spełniło,
i to, co pokochasz, by Twoim było.
W tak uroczystym dniu,
jakim jest przyjęcie przez Ciebie
Sakramentu Chrztu Świętego
i wstąpienie do wspólnoty Kościoła,
życzę Ci, abyś zawsze miała ufność w Bogu,
kierowała się wrażliwym sercem,
a cele, które sobie wytyczysz,
by zawsze były szlachetne.
CH-07
Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał,
dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał,
zaprosiłaś Pana w duszy swej czystości,
On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.
CH-08
Chrzest dziś sprawił, że stałaś się
Ukochanym dzieckiem Boga.
Jego łaskę otrzymałaś, z nią jest prosta każda droga.
Ufaj Bogu nie pytając, co on w zamian dać Ci może.
Swoje serce mu oddając wiesz, że zawsze Ci pomoże.
Obfitych łask Bożych na całe życie
w dniu Chrztu Świętego życzy Matka Chrzestna
CH-09
Kochane maleństwo!
Przez Sakrament Chrztu Świętego przynależysz do Dzieci Bożych,
dlatego jak najlepsze życzenia, by za pośrednictwem
Matki Najświętszej dobry Bóg błogosławił
wszelkim działaniom Twojego życia.
Niech przyszłość Twoja tak miła, błoga,
będzie jak wiosenny, pogodny dzień!
Niech życia Twojego szczęśliwa droga nie zna co to smutku cień.
Niech Cię Bóg zdobi w mądrość i cnotę.
Idź tylko w swojej dobrej Matki ślad, a każdy wówczas powie:
TO serce złote! To najpiękniejszy wśród ludzi kwiat.
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CH-10
Niech wiara w Boga Ciebie prowadzi.
Wszelkie, nierówności pod stopami gładzi.
W dniu tak ważnym dla całej rodziny,
a ten dzień to Twoje Chrzciny.
Z tej oto okazji Chrześniaku Kochany,
zechciej przyjąć życzenia od swej chrzestnej mamy.
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
KŚ-01
Panie Jezu, błogosław temu dziecku,
które dziś Ciebie przyjęło do serca,
niech będzie radością Rodziny,
Kościoła i naszej Ojczyzny.
Z życzeniami z okazji przyjęcia
sakramentu Komunii Świętej…
KŚ-02
Cieszy się Jezus Chrystus,
cieszy się Matka Święta,
bo dziś do rodziny Bożej
zostajesz przyjęta.
W uroczystym dniu
Pierwszej Komunii Świętej
błogosławieństwa Bożego
przez całe życie życzy…
KŚ-03
Pan Jezus pozostawił nam wszystkim
wskazówki, co czynić, by każdy z nas
mógł być szczęśliwy i święty.
Życzymy Ci w tym wyjątkowym dniu
Pierwszej Komunii Świętej,
abyś potrafił te wskazówki odczytać
i stawał się z dnia na dzień
lepszy dla siebie i bliźnich.
KŚ-04
Dziś jeden z najpiękniejszych dni
w życiu - Twoje pierwsze, tak bliskie
spotkanie z Panem Jezusem.
Zachowaj ten dzień
głęboko w pamięci i w sercu!
Obfitych Łask Bożych
na całe życie w dniu
Pierwszej Komunii Świętej
życzą ...
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KŚ-05
Idź drogą bez przeszkód,
miej w sercu wiarę, uczciwość i miłość,
aby Bóg prowadził Cię przez życie
godnie i szczęśliwie.
Na Pamiątkę Pierwszej
Komunii Świętej
życzenia wielu łask Bożych
składa ...
KŚ-06
Jak to słońce na błękicie
krzesze iskierkę po iskierce,
tak przez całe ludzkie życie
promieniować musi serce…
Tego życzy Tobie
w uroczystym dniu
Pierwszej Komunii Świętej…
Z okazji przyjęcia Sakramentu
Pierwszej Komunii Świętej
składam serdeczne życzenia:
aby Pan Jezus który zamieszkał w Twoim sercu
był Twoim najlepszym przyjacielem
KŚ-07
Dziś dla Ciebie radość niesłychana,
bo idziesz z miłością na spotkanie Pana.
Pamiętaj, że on Cię zawsze usłyszy,
czy modlisz się głośno, czy w głębokiej ciszy.
KŚ-08
W uroczystym dniu
Pierwszej Komunii Świętej
życzymy Ci dużo łask Bożych,
trwałego szczęścia, czystego serca
i opieki Jezusa Chrystusa
KŚ-09
Serduszko dziecka małe,
jak lilia musi być białe,
jak lilia musi być czyste,
jak toń wody przejrzyste…
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej
wielu obfitych Łask Bożych życzy …
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KŚ-10
Ukochane moje dziecię,
Gdy chcesz szczęście mieć na świecie.
Gdy Cię minąć ma zła droga,
Nade wszystko miłuj Boga.
Kochaj swoich rodzicieli,
By pociechę z Ciebie mieli.
Ale pamiętaj, że Bóg w niebie,
Ma w opiece zawsze Ciebie.
KŚ-11
Dzisiaj przyjęłaś po raz pierwszy
Ciało i Krew Pana Jezusa w Komunii Świętej,
w postaci małego, białego opłatka.
Niech ta chwila utkwi w Twojej pamięci na zawsze,
wyznaczając właściwy kierunek
postępowania w trudnych, życiowych sytuacjach.
Na pamiątkę Pierwszej Komunii Świętej
wielu obfitych Łask Bożych
życzy Matka Chrzestna z rodziną
KŚ-12
Jezus Chrystus wiele dni na Ciebie czekał.
Dziś przyszedł i w sercu Twym zamieszkał.
Zaprosiłeś Pana w duszy swej czystości,
On Twym przyjacielem, nie czyń Mu przykrości.
Zaufaj Jemu, a będziesz dobrym człowiekiem.
Pomagaj ludziom i radość nieś z uśmiechem.
KŚ-13
Dziś w dniu Pierwszej
Komunii Świętej
życzymy Ci serdecznie
Bożego błogosławieństwa,
by trwało ono wiecznie
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
DBD-01
Życzę Tobie, Babciu miła,
byś zawsze w życiu szczęśliwa była.
Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,
pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!
DBD-02
Siadaj Babciu, siadaj blisko.
Zaraz ci opowiem wszystko.
Prawie całą noc nie spałam,
bo prezenty wymyślałam.
Na kanapie się kręciłam,
aż dla ciebie wymyśliłam:
z lodu broszkę i korale
i śniegowe cztery szale.
Dziesięć czapek w śnieżną kratkę
i lodową czekoladkę.
Jak nie będzie Ci smakować,
to mnie możesz poczęstować!
DBD-03
Kocham mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.
DBD-04
Babcie bywają różne,
lecz każda pamięta,
że jednakowo zawsze
kochają wnuczęta.
To samo je cieszy,
to samo raduje:
nasz pocałunek, uśmiech
i słowo... Dziękuję!
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DBD-05
Kto mnie może kochać więcej?
Zmarznę-grzejesz moje ręce
Zszywasz spodnie, budzisz rano
Miód smarujesz mi na chlebie
Ty mnie kochasz –a ja babciu
Bardzo ,bardzo kocham Ciebie.
DBD-06
Pędzą wnuki ulicami
z ogromnymi laurkami.
Te laurki pełne kwiatków
są dla wszystkich babć i dziadków.
A dziadkowie wraz z babciami
już czekają przed domami.
Przez lornetki patrzą w dal
wystrojeni jak na bal.
Babcia z dziadkiem dziś świętują,
wszystkie dzieci więc pracują
Zetrą kurze w każdym kątku,
przypilnują dziś porządku.
W kuchni błyszczą już talerze,
wnusia babci bluzkę pierze
Wnusio już podaje kapcie,
bardzo Kocha swoja babcię.
Dzisiaj wszystkie smutki precz!
Święto Dziadków ważna rzecz!
DBD-07
Kochani!
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzę Wam wszystkiego o czym marzycie
i pragnę Wam podziękować
za Wasz trud i ciężką pracę
Wasza wnuczka
DBD-08
Babciu, babciu tak cię kocham
jak się oddalę, już z rozstania szlocham.
Ty mi zawsze pomożesz
tyle ile sama możesz.
Dzisiaj Twoje święto!
Ono ma moc zaklętą!
Kocham cię tak bardzo,
że sama nie wiesz jak!
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DBD-09
W dniu Twojego święta
chciałam Ci powiedzieć,
że Ty jesteś dla mnie
najdroższa pod niebem!
DBD-10
Kochana Babciu, gdy się zbudziłam
I oczu moich powieki uchyliłam
Promyczek miłości w serduszku zawzięcie,
Wspominał mi ciągle o Twoim święcie.
Życzę Ci Babciu zdrowia dobrego,
Gdyż skarbu lepszego nie znam od tego.
Miłość ma również wielkie znaczenie,
Tej jednak doznasz na pewno ode mnie.
Bądź zatem zdrowa i bardzo szczęśliwa,
A naszej miłości niech w sercach przybywa.
Kochać Cię będę i kochać nie przestanę,
Bo wiem że od Ciebie to samo dostanę
DBD-11
Wszystkim Babciom Nowa Jesień
Niech pogodne dni przyniesie.
Bezdeszczowe, bez markotne
Jak w dzienniczkach naszych stopnie.
Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie.
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DBD-12
Jest taka Pani, piękna jak kwiat.
Ogromne serce dla wszystkich ma.
Bardzo ją kocham, ona mnie też.
Być blisko przy niej codziennie chcę.
Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają sto.
Żyj babciu ma droga, żyj nam latek sto.
DBD-13
Jakże chciałbym dziś o Babciu droga,
W radość zmienić wszystkie troski Twoje,
Szczerą modlitwą wyprosić Boga
Słodką nagrodę za Twój trud i znoje
I wszystkie smutki w szczęście ci zamienić
I Dzień Babci słonkiem opromienić
I na twe usta sprowadzić uśmiechy
Byś doczekała z swych wnucząt pociechy.
Niech Twój Stróż Anioł, opiekun Twój z nieba
Wybłaga wszystko, co Ci Babciu trzeba!
DBD-14
Kochana Babciu!
Dziękuję Ci za to, że jesteś!
Z okazji Dnia Babci
życzę Ci dużo zdrówka
i samych szczęśliwych dni!
DBD-15
Przyjmij, Kochana Babciu,
z serca płynące życzenia:
dobrego zdrowia, dużo optymizmu
i spełnienia wszystkich marzeń.
DBD-16
Babciu moja ukochana,
nie bądź nigdy zatroskana
i nieważne jaka pora,
babciu nigdy nie bądź chora!
Życzę samej pomyślności,
oto wyraz mej miłości.
Wielu chwil radości,
aby każdy dzień
był dla Ciebie przygodą
i powodem do dumy.
Z całego serca życzy…
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DBD-17
W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,
składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.
DBD-18
Kochana Babciu w dniu twojego święta,
życzę byś była zawszę uśmiechnięta
i Ty drogi Dziadku miej uśmiech na twarzy,
niech Ci się spełni wszystko o czym marzysz.
DBD-19
Tyle lat minęło już,
a ja wciąż z Tobą jestem tu.
Chcę złożyć ci życzenia,
żeby spełniły się twe marzenia.
Zdrowia szczęścia pomyślności
i wszelkiej godności!
DBD-20
Kochana Babciu - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować
i skromny bukiecik kwiatów darować.
DBD-21
Znam jedną kobietę o sercu gołębia,
jej oczy to czysta tajemnic głębia,
przy niej się goi każda ma rana,
taka jest właśnie moja Babcia kochana.
W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,
składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.
DBD-22
Dużo czasu wolnego, samych przyjemności,
Jak najmniej kłopotów i wiele radości!
Nic do naprawiania, dźwigania, trzepania,
Tylko miękki fotel i coś do chrupania.
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DBD-23
Kochany Dziadku!
Życzę Ci dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności
na Dzień Dziadka dużo gości,
by te chwile były miłe
i krążyły jak motyle.
DBD-24
Kochany dziadku, życzę Ci szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze
w domu, w kinie i na spacerze.
DBD-25
Krótki mój wierszyk i mowa krótka,
bo jestem dziadku bardzo malutka.
Kiedy urosnę, dziadku jedyny,
będę Ci życzyć przez dwie godziny.
A teraz tylko te słówka powiem,
niech Bóg dziadziunia obdarzy zdrowiem,
niech dziadzio drogi żyje wiek cały,
i wciąż pamięta o wnusi małej.
DBD-26
Z okazji Dnia Dziadka
życzę Tobie ciepłych kapci.
Niechaj uśmiech z ust nie znika
A twa miłość nie przemyka.
Nie wierzę już w bajki,
Ale pamiętam je wciąż,
Bo czytałeś mi je zawsze
Proszę zostań tu na zawsze.
życzy…
DBD-27
Dziadku miły, dobrotliwy,
bądź wesoły i szczęśliwy,
niech Ci wszystko dobre służy,
żyj spokojnie i bez burzy.
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DBD-28
Dziś Dzień Dziadka,
okazja ta niezwykle rzadka!
Ja całusy i życzenia
chcę ci złożyć w oku mgnienia!
Żebyś zawsze był szczęśliwy,
pogodny i żartobliwy.
Gorące życzenia i pozdrowienia
składa wnuczka nie do zastąpienia.
Zdrowia szczęścia i radości.
DBD-29
Tobie, mój kochany dziadku,
życzę szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze bo kocham Cię szczerze
w domu, w kinie i na spacerze.
DBD-30
Poetą nie jestem, wierszy nie układam.
Lecz Tobie dziadku najszczersze życzenia składam...
Zawsze Dziadziuś o wnuki troszczy się, pamięta.
Toż Mu szczęścia i zdrowia dziś życzą wnuczęta.
DBD-31
Dziadziusiu nasz drogi!
Przyjmij dziś od nas wnuków życzenia:
Niech szczęście dni Ci opromienia
i rzuca Ci się pod nogi!
My Twoje wnuczki i wnuki
z życia Twojego czerpiemy nauki.
Tak bardzo Cię Dziadziu kochamy!
U Twych kolan składamy dziś dary.
Bądź szczęśliwy Dziadziu,
całusów mnóstwo Ci damy!
DBD-32
Dla Dziadunia dzięcioł stuka,
Ryczy krowa, brzęczy mucha,
Osioł skacze, aż do nieba Zawsze Dziadka kochać trzeba!!!
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DBD-33
Drogi dziadziu powiem krótko,
jak mnie mama nauczyła.
Chcę byś sto lat żył dziadziunio i
bym z dziadziem zawsze była.
DBD-34
Aby uczcić święto Twoje,
Biegnę dziś po kwiaty moje.
Chcę za wszystko podziękować
i Cię Dziadku, wycałować.
DBD-35
Kochany Dziadku,
przyjmij te życzenia
i wiedz że me serce
nigdy się nie zmienia,
a więc w Twe Święto,
w dniu pełnym radości
życzę zdrowia, szczęścia,
pogodnej starości.
DBD-36
Kochany Dziadku - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu jest fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.
DBD-37
Babciu, dziadku, chodźcie z nami.
Damy wam łąkę z kwiatami, ze skowronkiem.
Do wąchania, patrzenia...
A do łąki dodamy życzenia.
Nawet, gdy się zachmurzy na niebie,
Nawet, gdy się kłopotów nazbiera,
My uśmiechamy się do siebie zawsze.
Jak dziś, jak teraz!
Jest taki jeden facet,
Przystojny jak James Bond...
To dziadek (tata) mój kochany,
nie znacie go? To błąd!!!!!!

Strona
77

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

DBD-38
Dzisiaj mamy Święto Dziadka, okazja niezwykle rzadka.
Ja Dziadziusia kocham szczerze, w jego słowa zawsze wierzę.
Mój dziadek ma swoje zdanie, budzi we mnie zaufanie.
To naprawdę trzeba przyznać, Dziadek fajny jest mężczyzna.
Kiedy Dzień Dziadka zaświta, wiązanką kwiatów go witam.
Bądź zdrowy dziadku kochany i bądź zawsze razem z nami!
DBD-39
Wiesz, mój Dziadku, mój kochany,
że dla Ciebie, mych nie szczędziłbym dziś sił.
W znoju, głodzie, czy o chlebie,
abyś tylko wesół był.
Niech stale radość i uciecha
Twoją kochaną ozdobią skroń
i niebo niechaj Ci się uśmiecha,
i anielska zawsze ochrania dłoń.
DBD-40
Życzę Wam rzeki i piasku przy rzece
na wspaniałe, piaskowe fortece.
I poziomek w leśnych kotlinach,
drzew, na które dobrze się wspinać.
Niech od Bałtyku aż do stóp Tatr
Żyją nam Babcie, Dziadkowie 100 lat!
DBD-41
Dziś dzień Dziadku nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo wiecznie!
DBD-42
Tyle wierszy jest o babci, cioci, mamie, tacie.
za to Dziadka literaci, obdarzyli skromniej.
Aby uzupełnić luki, słowa pięknie kładę.
Chórem zawołajcie wnuki: Niech nam żyje Dziadek!
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WALENTYNKI
W-01
Moje serce cicho puka,
moje oko Ciebie szuka,
moje usta szepcą skromnie:
jeśli kochasz - napisz do mnie.
Twoja Walentynka
W-02
Znam Cię już wieki całe
Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.
W każdy zmierzch i noc czekam
Może przyjdziesz, może zjawisz się
A jeśli nie to sam Ci powiem,
Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.
Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem
Kim dla Ciebie jestem ...
W-03
Jeśli zgadniesz kto to taki
to dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, że to ja
to dostaniesz jeszcze dwa.
Twoja Walentynka!
W-04
Na Walentynki... przesyłam całusów kilka,
delikatnych jak muśnięcie motylka...
Myślę, że jak je poczujesz, to mi się zrewanżujesz.
W-05
W Dniu świętego Walentego,
dla Misiaczka kochanego,
wielkie serce ślę ja skrycie,
bo ja Kocham Cię nad życie!
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W-06
Moja Walentynko,
powiem Ci coś w sekrecie:
tak jak ja Cię kocham,
nie kocha Cię nikt na świecie.
Tu Twój Walentynek.
Przypominam Ci, na wypadek
gdybyś zapomniała, że za mną szalejesz,
świata poza mną nie widzisz
i spać przeze mnie nie możesz.
W-07
Są ludzie, których potrzebuję.
Są ludzie, których kocham.
I są ludzie tak jak Ty,
których się potrzebuje,
bo się ich tak bardzo kocha.
Kocham Cię - Twoje oczy.
Kocham uśmiech Twój uroczy.
Kocham serce Twe najmilsze,
które memu jest najbliższe.
W-08
To małe czerwone serduszko
niech powie Ci na uszko,
kto Cię pokochał prawdziwie
i żyć chce z Tobą szczęśliwie!
W-09
Miłość to znaczy, że jesteś przy mnie.
Miłość to znaczy, że o mnie myślisz.
Miłość to sprawi, że mi się przyśnisz.
Miłość – cóż może być piękniejszego
niż nas dwoje w dzień świętego Walentego?!
W-10
Słońce nauczyło mnie marzyć,
gwiazdy miłością darzyć,
deszcz nauczył mnie szlochać,
a Ty nauczyłaś mnie kochać.
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W-11
Powinno wiedzieć serce Twoje,
jakie jest imię moje.
Ten, kto to pisze, jest Ci dobrze znany,
ten, kto to czyta, jest stale kochany!
Walentynki są raz w roku, pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny i promienny jak dzień wiosny.
W-12
Na świętego Walentego
ślę Ci serce moje
i proszę Cię nieśmiało:
spędźmy życie we dwoje.
W-13
Chciałabym Ci dać wiosenne zorze.
Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew.
Majowy księżyc, groźne morze,
Zimą słowików śpiew.
Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń,
Jak kwiatów polnych błękit snów,
I moje serce przyjmij w darze.
W miłości, której brak mi już słów.
W-14
Ze wszystkich kwiatów świata chciałbym
zerwać... słońce i dać je potem Tobie złociste i gorące.
Słoneczko jest daleko, ale się nie martw (imię)
narysowałem drugie, jest prawie takie samo.
Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,
bo tak Cię kocham bardzo, że już nie można więcej.
W-15
Tylko jeden księżyc świeci,
tylko jedno słońce lśni,
tylko jedno serce kocham,
które nosisz właśnie Ty !
W-16
Te życzenia Ci przesyła
Walentynka bardzo miła.
W dniu tak pięknym i wspaniałym,
życzę Tobie sercem całym
dużo szczęścia, namiętności
oraz niekończącej się miłości.
Strona
81

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

W-17
Z okazji Dnia Walentego,
ślę całusa ogromnego.
Kocham Cię swym sercem małym,
jesteś dla mnie światem całym.
W-18
Witam Ciebie Drogi Misiu!
Chcę pogłaskać Cię po pysiu,
buzi dam Ci i przytulę,
tylko napisz do mnie czule!
W-19
Wszystkiego dobrego w Dniu Św. Walentego,
dużo radości, dużo czułości,
a przede wszystkim morza miłości.
W-20
Jak kwiat bez wody, tak ja bez Ciebie usycham…
Na sms-a czekam, do komórki wzdycham…
W-21
Bez Ciebie tak pusto i oczom i ustom,
Śmiech schował się w kącie i śni.
Wieczory się dłużą, bo czasu zbyt dużo,
Nikt bliski nie puka do drzwi.
Tak wiele jest złego, szarego, groźnego,
Że smutno i płakać się chce.
Mijają soboty, pamiętaj, więc o tym,
Że komuś bez Ciebie tak źle!
W-22
Przy blasku księżyca, przy nocnej ciszy
mówię do Ciebie, Ty mnie nie słyszysz.
I nawet nie wiesz, że ktoś o tej porze
myśli o Tobie, bo spać nie może.
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W-23
W ten dzień sławny, w dzień miłości,
racz w mym sercu dziś zagościć,
bo ja wyznać Tobie chcę,
że tak mocno kocham Cię.
Może kiedyś w mych ramionach,
może kiedyś, w któryś dzień,
zauważysz moją miłość
i pokochasz także mnie.
W-24
Moje serce cicho puka,
moje oko Ciebie szuka,
moje usta szepcą skromnie:
jeśli kochasz - napisz do mnie.
W-25
Wierząc że jesteś tą osobą,
chciałbym każdą chwilę spędzać z Tobą,
w Twych objęciach kłaść się spać,
razem z Tobą rano wstać,
obok Ciebie zawsze być,
właśnie z Tobą pragnę żyć!
W-26
Maleństwo - chcę przy Tobie być
z Twojej szklanki pić
robić ci śniadanie
mówić Ci: Kochanie
spać obok na łóżku
i całować Cię po brzuszku
co Ty na to Kwiatuszku???
W-27
Kocham i będę kochać bez końca,
wśród dnia i wschodzącego słońca,
wśród nocy, dnia i księżyca.
Po prostu do końca życia.
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W-28
Mamy dzisiaj Walentynki,
święto chłopca i dziewczynki.
Takich co to się kochają
no i sobie też ufają..
Nawet słoniki porcelanowe,
Kotki, żyrafy całe pluszowe,
Dziś wysyłają swe Walentynki...
Ja wrzucam moją do Twojej skrzynki
Śląc w niej całusy takie gorące,
Jakby wysłało je samo słońce!
Złap je i spróbuj domyślić się
Kto tak szalenie pokochał Cię!
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DZIEŃ KOBIET
DK-01
W dniu Twojego święta chciałem Ci powiedzieć,
że Ty jesteś dla mnie najdroższa pod niebem!
Z okazji Dnia Kobiet Tobie oddany ...
DK-02
Życzę Ci abyś odnalazła:
w ciszy swoje myśli i marzenia,
w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia,
w otaczającym świecie radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia,
a w sobie miłość.
DK-03
Marzec wyjął grosik srebrny,
Teraz będzie mu potrzebny.
Do kwiaciarni marzec pobiegł,
Kupić bukiet na Dzień Kobiet.
DK-04
Tyle spokoju, ile tylko potrzebujesz,
tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne,
tyle szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko
życzy …
DK-05
Drogie Panie, dziękuję Wam,
że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym…
DK-06
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
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DK-07
Z okazji Dnia Kobiet
życzę Ci gorącej filiżanki kawy, którą ktoś dla Ciebie zrobi,
nieoczekiwanego telefonu od starego przyjaciela,
zielonych świateł na Twojej drodze,
radości z małych spraw, które Cię ucieszą na co dzień.
DK-08
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie, radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
życzę Wam moje wspaniałe, niepowtarzalne Panie!
DK-09
Przyjmij życzenia Babko kochana
od drugiej Baby z samego rana,
niech Twój dzień cały będzie radosny
trzymaj się Babo, aby do wiosny!
DK-10
Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!
życzy …
DK-11
Bądź bardzo mądra, bądź bardzo miła.
Bądź zawsze szczera, miej wszystkie zalety.
Niech z Ciebie nadal będzie ideał kobiety.
DK-12
8 marca dzień radosny,
dużo kwiatów, dużo wiosny.
Niech dla Ciebie słońce świeci.
Niech ci czas radośnie leci.
Dla najsympatyczniejszej kobiety pod słońcem ...
DK-13
"Świat bez kobiet byłby
jak ogród bez kwiatów."
Wszystkiego najlepszego
z okazji Dnia Kobiet!
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DZIEŃ CHŁOPAKA / MĘŻCZYZNY
DCH-01
Z okazji Dnia Chłopaka
wiele uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy.
Tego Ci dzisiaj… życzy.
DCH-02
Czy dostajesz szóstki w szkole,
czy pod ławką jesz babole,
czy się bawisz na całego,
ja ci życzę mój kolego,
wszystkiego o czym każdy marzy
oraz aby uśmiech stale gościł na Twej twarzy.
DCH-03
Kotku i jak tu Cię nie kochać, gdyś taki piękny,
jak tu Cię nie całować, gdyś taki słodki,
jak tu Cię nie obejmować, gdyś taki ciepły...
lecz nie teraz czas na takie czułości,
bo dzisiaj Twój dzień, w którym życzę Ci miłości
i z życia dużo radości! Kocham Cię!
DCH-04
W dniu Twojego święta
chciałam Ci powiedzieć,
że Ty jesteś dla mnie
najdroższy pod niebem!
DCH-05
Przyjmij życzenia chłopie kochany
w dniu Twojego Święta od znajomej baby,
niech Ci się spełnią wszystkie Twe marzenia
i niech realne staną się pragnienia.
DCH-06
Z okazji Dnia Mężczyzny życzę Ci
zbierania z życia tylko najlepszych wrażeń
i spełnienia wszystkich marzeń.
I aby słońce na niebie
świeciło zawsze dla Ciebie.
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DCH-07
W Dniu Chłopaka życzę Ci, abyś zawsze służył mi:
SIŁĄ gdy popsuje się odkurzacz,
ŚMIECHEM gdy mnie życie zacznie wkurzać,
RADĄ gdy popadnę w wątpliwości,
CIAŁEM gdy zapragnę też miłości!
DCH-08
Najserdeczniejsze życzenia
mojemu kochanemu mężczyźnie...
Szczęścia, zdrowia, miłości, radości.
Pogody ducha, jak najwięcej sukcesów w życiu
i spełnienia wszystkich marzeń
życzy...
DCH-09
Dzień Twój dziś się święci
więc życzę Ci tego co Cię kręci
full zabawy, dobrych chęci
niech Cię licho złe nie nęci
złe przygody niech Cię miną
oraz troski w dal odpłyną
DCH-10
Uwielbiam Twoją słodką buzię,
Ty kochany mój łobuzie,
I serduszko Twe gorące,
ślę całusów Ci tysiące!
DCH-11
Śmiej się dużo, ucz się mało,
na klasówkach ściągaj śmiało,
bądź mądrzejszy niż komputer,
szybszy niż japoński skuter.
DCH-12
To ja mała różyczka...
Wypadłam z koszyczka...
Nie umiem winszować
tylko mojego Chłopaka mocno pocałować...
Wszystkiego dobrego w dniu Chłopaka!
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DZIEŃ MATKI
DM-01
Kochana Mamo,
kocham Cię tak mocno i zimą,
i latem, a zwłaszcza wiosną.
W ten piękny dzień składam Ci życzenia
oraz w dalszym życiu powodzenia.
DM-02
W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzięce
za Twe trudy daję serce
i przepraszam za me psoty,
za wybryki i kłopoty.
DM-03
Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaje całe.
byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.
DM-04
Z okazji Twego święta, Mamo
życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania.
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DM-05
W ten piękny i radosny dzień
pragnę złożyć Ci, Mamo,
najserdeczniejsze życzenia
długich lat w zdrowiu,
szczęścia i wszelkiej pomyślności,
spełnienia najskrytszych pragnień,
samych cudownych chwil w życiu
i zawsze pociechy ze mnie.
DM-06
Mam dla Ciebie bukiet życzeń,
Moja Mamo ukochana,
Niech Twa buzia będzie zawsze
Tylko roześmiana,
Niech Ci szczęście oraz zdrowie
Nieustannie dopisują
nich się Twoje marzenia
w każdym dniu realizują.
Przyjmij Droga Mamo
od córki twej kwiatki.
Niech świat będzie piękny,
nie tylko w Dzień Matki.
DM-07
Kochana Mamo!
Życzę Ci, żebyś zawsze szczęśliwa była,
w radości i szczęściu żyła.
Niech o każdej porze i wszędzie,
Uśmiech na Twojej twarzy będzie.
DM-08
Mamo podaj rękę, niech ją ucałuję.
Dziś jest Twoje Święto - serdecznie winszuję.
Żyj mi mamo zdrowa, szczęśliwa, wesoła,
niech Ci żadna troska nie zasmuci czoła.
Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie.
Kocham Cię, ach kocham nad wszystko na świecie.
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DM-09
Kochana Mamo!
Niech ten radosny dzień
na zawsze Twe troski odsunie w cień.
Niech się śmieje do Ciebie świat,
blaskiem szczęśliwych i długich lat!
DM-10
Ile kwiatków w maju,
Ile szczęścia w raju,
Tyle radości i słodyczy
Kochający synek życzy.
DM-11
Żyj nam Mamo wiele lat,
bo bez Ciebie smutny świat.
Bądź szczęśliwa i radosna,
niechaj w Twoim sercu zawsze gości wiosna.
Uśmiechaj się do świata,
on Ci umili Twego życia lata.
Kocham Cię Mamo !
Kocham róże, kocham bratki
lecz najbardziej serce Matki.
DM-12
Mamusiu Kochana!
W dniu tak uroczystym, w dniu Twojego święta,
składam Ci życzenia, o Tobie pamiętam.
By życie Twe było kwiatami usłane,
tak piękne i czyste jak letni poranek.
DM-13
Mamusiu Kochana!
W Dniu Twojego Święta, Syn o Tobie pamięta,
Przesyła życzenia, a także nadmienia,
Że kocha szalenie, Mamusię - Marzenie.
DM-14
Kochana Mamo!
Myślą w przyszłość wybiegam i zaczynam marzyć,
że zastąpię cię w pracy, gdy tylko dorosnę.
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenie,
za twą miłość matczyną, nigdy nie zachwianą,
mogę tylko twą szyje otoczyć ramieniem
i szepnąć do ucha: dziękuję Ci mamo!
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DM-15
Zapytał mnie kolega o moją pierwszą miłość.
Odpowiedziałem mu, że moją
pierwszą miłością była moja Mama.
Dlatego do Ciebie, Mamo ślę dzisiaj to serce.
Zawsze będzie z Tobą.
DM-16
Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi.
Gdyby Mamy były kwiatami,
to byłabyś tym najpiękniejszym w moim bukiecie.
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DZIEŃ OJCA
DO-01
Z okazji Twojego Święta, za wczoraj i za dziś,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności
za wszystkie dla nas trudy i starania
składamy Ci dzisiaj podziękowania.
DO-02
W dniu Twojego święta
chciałem Ci powiedzieć,
że jesteś dla mnie
najdroższy pod niebem!
DO-03
Wiemy jak ciężko pracujesz tato!
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to
a także za Twe szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę
za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.
Wysłuchaj życzeń co z serca płyną:
Niech wichury mroźne Ciebie ominą!
DO-04
Tato, Tato ukochany,
my życzenia Ci składamy.
Przesyłamy jakby z procy,
sto całusów z całej mocy.
DO-05
Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje,
a każdy nasz tata niechaj sto lat żyje!
DO-06
Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,
dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.
A to takie błogie uczucie...
Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,
bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.
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DO-07
Dziękuję, że znosiłeś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłeś coś z niczego,
że dawałeś, mając puste kieszenie,
że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,
że kochałeś, gdy kochać się nie dało,
że mnie wychowałeś
i że to wszystko Ci się udało.
Dziś święto obchodzi najdroższy Tata,
niech los mu z kwiatów życie uplata,
niech nie da poznać żadnych trosk
i rzuci pod nogi pieniędzy stos.
DO-08
Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.
DO-09
Przynoszę Tobie tato kwiatuszki tęczowe,
abyś miał gładkie życie i spokojną głowę.
DO-10
Na dzień Ojca ślę życzenia,
bo to nie jest bez znaczenia.
Jesteś dobry dla mnie, Tato.
Chcę ci podziękować za to.
Wspierasz mnie od urodzenia,
więc się nigdy już nie zmieniaj!
DO-11
Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty !
I wszystkich Ojców na świecie !
Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...
Zarzucę Tacie na szyje moje ręce...
Powiem do ucha: Tatku, posłuchaj...
Chce Cię uściskać… nic więcej... '
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DO-12
Milczenie jest złotem,
niech więc mówią kwiaty,
każde mądre dziecko
słucha swego taty.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
DN-01
W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym,
w dniu święta wszystkich nauczycieli,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów!
DN-02
Z okazji Dnia Nauczyciela
życzymy takich myśli i marzeń
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom
tym starszym i tym młodszym
zrodziła wiele szlachetnych owoców.
DN-03
Naszej Pani dziś składamy
słoneczne życzenia:
zdrowia, szczęścia i radości
i marzeń spełnienia.
Aby zawsze było słońce
i uśmiech na twarzy,
aby wszystko się spełniło
o czym Pani marzy.
DN-04
Z okazji Dnia Nauczyciela
życzę wszystkim nauczycielom akademickim
pomyślności oraz spełnienia wszelkich
planów i pragnień zawodowych.
DN-05
Bardzo dziękuję za wszelkie rady,
instrukcje, słowa krytyki, pochwały.
Dzięki Panu (Pani) mogę być dumna
z własnych osiągnięć.
Raz jeszcze wyrazy wdzięczności.
Z poważaniem…
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DN-06
Z głębi serca dziękujemy Wam za wszystkie dni,
które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną chwilę,
za każdy uśmiech, miłość, dobrą radę.
W ciągu tych wszystkich lat, wychowując nas,
staliście się naszymi przyjaciółmi,
na których zawsze można polegać,
którzy zawsze służą wsparciem.
DN-07
Kochana Pani Aniu! - zacznę zwyczajnie,
że z Tobą w szkole było bardzo fajnie:
i w deszczu i w słotę, w smutku i w radości,
wspierasz i uczysz życia w radości.
Dzisiaj za wszystko chcę Pani podziękować
i skromny bukiecik kwiatów podarować.
DN-08
Dziękujemy za pokazanie nam, że porażki
mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,
że gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
że miłość i życzliwość często znajdujemy
w najciemniejsze dni.
DN-09
"Jakże nie pisać wierszy,
jakże nie płonąć w podzięce.
Za dar najpiękniejszy, za SERCE"
Tymi słowami pragniemy przekazać
podziękowania za wielką cierpliwość,
wyrozumiałość i trud włożony
w edukację naszej klasy.
DN-10
Wszyscy nasi kochani nauczyciele
dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele
Za naukę, za trud jaki jest wkładany
przeogromny bukiet życzeń dziś składamy.
Życzenia szczere, prawdziwe
z uczniowskich serc płynące.
Jak świeże kwiaty pachnące,
kwitnące na naszej polskiej łące.
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DN-11
Najlepszym i najtrwalszym podarunkiem,
jaki można dać dziecku – jest wykształcenie
W podzięce za trud włożony w naszą edukację
samych radości i sukcesów życzy klasa …
DN-12
Życzymy Pani tak jak nikt nie życzy
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zdrowia, szczęścia i słodyczy.
I życzymy tak jak życzy dobra wróżka
By spełniły się życzenia
Z samego końca Pani serduszka.
DN-13
Drodzy Nauczyciele!
Dziękujemy za wszystkie starania, które
wkładacie w nasze wychowanie i edukację.
Wierzymy, ze Wasz wysiłek uczyni z nas
ludzi mądrych i szlachetnych.
Dziękujemy za codzienne, niezwykle trudne
i mozolne budowanie naszych wnętrz.
Zdajemy sobie sprawę, że na efekty Waszej
pracy trzeba będzie czekać długo i cierpliwie,
ale przyjdzie czas, kiedy stanie się ona widoczna.
Dlatego jeszcze raz za wszystko dziękujemy
i składamy najserdeczniejsze życzenia!
DN-14
Dziękuję za trud podejmowanej
na co dzień pięknej pracy w roli Nauczyciela.
Życzę, aby aktywna i twórcza postawa
znajdowała uznanie w oczach uczniów
i ich rodziców oraz była źródłem
osobistej satysfakcji.
DN-15
„Dobry nauczyciel, jak aforysta,
nie poniża i nie krzyczy,
a zapraszając do refleksji
nie traci poczucia realizmu i optymizmu”.
Wszystkiego dobrego w Dniu Nauczyciela życzy …
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WIELKANOC
WN-01
Życzę Wam, Kochani,
aby te święta wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.
WN-02
Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.
WN-03
Pisanki skradły słońcu kilka złotych promieni,
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni.
Niech nadchodzące święta wielkanocne
przyniosą pogodę ducha,
wiele szczęścia i radości…
WN-04
Kolorowych jajeczek,
rozczochranych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku,
a przede wszystkim
mokrego ubrania
w dniu wielkiego lania!
WN-05
Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny
życzy …
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WN-06
Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek
Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,
Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,
Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!
Najserdeczniejsze życzenia
na zbliżające się
święta Wielkiej Nocy.
Dużo zdrowia, radości,
pogody ducha,
smacznej święconki
i mokrego poniedziałku!
WN-07
Życzymy wszystkim naszym pracownikom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,
Ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu
i napełniła Wasze serca radością.
WN-08
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam wiosenne życzenia,
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia.
WN-09
Wczoraj kury tak gdakały,
nasze jajka oszalały...
malowały się w paseczki,
i w kółeczka i wstążeczki.
Teraz wszystkie krzyczą – Hurra! Hurra!
Wesołego Alleluja!
WN-10
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja".
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WN-11
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Ci:
uśmiechów bez liku przy wielkanocnym stoliku,
przyjaciół wielu, dużo w portfelu,
dyngusa mokrego i czasu radosnego,
a przede wszystkim szczęścia w miłości i moc radości!
WN-12
Wesołego królika co po stole bryka,
spokoju świętego i czasu wolnego,
życia zabawnego w jaja bogatego
i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego!
WN-13
Radosnych Świąt Wielkanocnych,
dobrego odpoczynku, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowego mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych, spokojnych i cudownych dni
z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy …
WN-14
Pogody, słońca, radości,
w niedzielę dużo gości,
w poniedziałek dużo wody
- to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych,
Świąt wesołych oraz zdrowych!
WN-15
Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składam wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski będą daleko,
a dobro płynie szeroką rzeką.
Z Wielkanocnymi pozdrowieniami ...
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WN-16
Niech Ci jajeczko dobrze smakuje,
bogaty zajączek uśmiechem czaruje.
Mały kurczaczek spełni marzenia
- wiary, radości, miłości, spełnienia!
Maleńki baranek, co ma złote różki,
pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.
Kiedy nikt nie widzi, chorągiewką buja
i beczy cichutko... Wesołego Alleluja…
WN-17
Żeby śmiały się pisanki,
uśmiechały się baranki,
mokry Śmigus zraszał skronie,
dużo szczęścia sypiąc w dłonie
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzy...
WN-18
Staropolskim obyczajem dużo szynki życzę z jajem,
niech zające i barany pospełniają Twoje plany,
niech to będzie czas uroczy - życzę miłej Wielkanocy
WN-19
Amelka piszczy wśród pisanek
ma na głowie kwiecia wianek
Podmuch wiosny na jej skroni
i kurczaczka ma na dłoni
Obok baranek w trawie figluje
i Wielkanoc nam zwiastuje
Zajączek baziami strzela z procy
i życzy wszystkim radosnej Wielkanocy
WN-20
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego nastroju,
serdecznych spotkań z najbliższymi
oraz Wesołego Alleluja życzy...
WN-21
Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,
pokój oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
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WN-22
Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia!
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
przesyłają...
Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Wielkanoc przyniesie pomyślność,
szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
WN-23
Na stole święcone, tuż obok baranek,
W koszyczku pełno barwnych pisanek
I jakże znamienne w polskim krajobrazie
Budzące się do życia wiosenne bazie.
Zielony barwinek, fiołki i żonkile
Malują kolorem uroczyste chwile.
W dom polski wiosna wchodzi na spotkanie,
Gdy wielkanocne na stole śniadanie.
WN-24
Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego
oraz pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych
z radosnym "Alleluja"
życzy ...
WN-25
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby nastrój tych Świąt
przybranych wiosenną radością i beztroską
utrwalił się w Waszych sercach na długi, długi czas
i pozostał z Wami także w poświątecznej codzienności.
WN-26
W te piękne Wielkanocne Święta,
gdy Pan Zmartwychwstanie,
życzymy smacznych jajek na śniadanie,
żółtego kurczaczka, białego zająca
i aby te Święta trwały bez końca.
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WN-27
Przed nami Święta Wielkiej Nocy!
Z tej okazji składam w imieniu
własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, rodzinnych świąt
w atmosferze domowego ciepła
WN-28
Alleluja dziś śpiewajmy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, szczęścia, powodzenia
To najszczersze są życzenia.
WN-29
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
WN-30
Niech Zmartwychwstały Chrystus
oświeca nam drogi codziennego życia,
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.
WN-31
Kiedy Wielka Noc nastanie
życzę Wam na Zmartwychwstanie
dużo szczęścia i radości,
która niechaj zawsze gości
w dobrym sercu, w jasnej duszy
i niechaj wszystkie żale zagłuszy
WN-32
Wesołych Świąt Wielkanocnych,
smacznego jajka, szalonego
i wyjątkowo mokrego Śmigusa Dyngusa
oraz samych słonecznych i cudownych dni życzy ...

Strona
104

Teksty życzeń i podziękowań na różne okazje

BOŻE NARODZENIE
BN-01
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę Ci nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt!
BN-02
Każdy już czym prędzej bieży,
by dołączyć do pasterzy.
I ja spieszę z życzeniami,
bo nie mogę być tam z Wami.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
i niech dobro wśród Was gości.
I niech Boga wielka moc
na Was spłynie w świętą noc.
BN-03
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku
oraz szampańskiej zabawy sylwestrowej
życzy…
BN-04
Wigilia to nie jest czas,
gdy jest prezentów moc
Wigilia to nie jest czas,
gdy potraw sto na stole
Wigilia to przepiękny czas,
Bożonarodzeniowy czas,
Gdy siedzimy wszyscy w kole,
i MAMY bliskich przy stole.
Spokojnych i zdrowych Świąt!
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BN-05
Szczęśliwych, kojących,
przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym,
pełnych życia i miłości
świąt Bożego Narodzenia
oraz niesamowitego, niezapomnianego,
niepowtarzalnego sylwestra życzy…
BN-06
Wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie,
miłości w każdej ilości
od Bożej Dzieciny
życzy…
BN-07
Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie Ci spokój i radość.
Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Ciebie
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia
życzy…
BN-08
Białych myśli lekkich jak puch
niech anioł przywieje z nieba,
otworzy skrzydłem nadziei
i niech kolędę zaśpiewa.
Bo dzisiaj jest piękny dzień,
wszystko się rodzi na nowo,
więc w blasku tajemnych świąt
żyj zdrowo i kolorowo.
BN-09
Pada śnieg, suną sanki,
jest renifer i bałwanki.
Śnieżki z nieba spadają,
życzenia zdrowych świąt składają.
Niech te święta będą wyjątkowe,
a prezenty odlotowe.
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BN-10
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
Żegnamy minione miesiące
I pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć
Niepowtarzalne świąteczne chwile
W pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia:
Zdrowia, pogody ducha,
Spełnienia wszystkich marzeń,
Zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów
życzy ...
BN-11
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami
za dotychczasową współpracę składa…
BN-12
W Wigilię Bożego Narodzenia
Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,
otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,
jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,
by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich
i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,
niech w domach będzie Wam jak w niebie...
Zielone gałązki, a na każdej świeczka,
W stroiku z bibułek stoi choineczka
Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,
Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.
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BN-13
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku życzymy
wszystkim naszym Klientom, Partnerom
i Sympatykom, szczęścia, spokoju
oraz wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.
BN-14
Serdeczne życzenia radosnych Świąt
w cieple rodziny, pięknie pachnącej choinki,
zdrowia i energii na co dzień oraz uśmiechu
i życzliwości na każdy dzień Nowego Roku.
BN-15
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
- w serca złamane i smutne,
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy,
Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku...
życzy...
BN-16
Dużo śniegu, smacznej rybki,
lekkiej i niegroźnej chrypki,
uśmiechu od ucha do ucha
i pogody ducha
BN-17
Życzę niezwykłych świątecznych radości,
niezapomnianego smaku
świątecznych przysmaków
i wciąż nowych możliwości
w życiu w nadchodzącym roku.
Tajemnica Bożego Narodzenia
niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,
a blaskiem swym niech oświeca
wszystkie dni nadchodzącego roku.
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BN-18
Na Wigilię, na Święta, na Rok Nowy
życzenia szczęścia znów nad światem mkną.
Niech moc truchleje, a nadziei płomyk
niechaj ogrzeje ciepłem swym Wasz dom.
Jak sople lodu niech topnieją zawiści.
Sercom zmęczonym słów tak mało trzeba
Tak wiele życzeń może ziścić ta noc,
w której księżyc świeci bochnem chleba...
BN-19
Niech magia Świąt Bożego Narodzenia
Wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni,
A blask gwiazd przypomina,
Że czasem wystarczy tylko
wypowiedzieć życzenie…
Spełnienia wszystkich świątecznych życzeń!
BN-20
Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby ten czas wypełnił Was spokojem,
radością i miłością wśród rodziny,
bliskich, znajomych i bliźnich.
Oby czas, jaki spędzicie razem
był czasem dobrej nowiny, a po świętach,
byście z radością przygotowali się
do przejścia ze starego w nowy 2012 rok
BN-21
Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym życzy...
BN-22
Świątecznego nastroju,
miłosnego podboju.
Sexu w łóżeczku,
pieniędzy w woreczku.
Finlandii na stole,
porsche w stodole.
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BN-23
Przyjemnej chwili podczas Wigilii,
marzeń spełnienia w dniu Bożego Narodzenia.
Śniegu po nerki, wesołej pasterki,
prezentów moc, seksu co noc.
Pysznego bigosu i gwiazd z kosmosu.
Życzenia, które Tobie życzę na razie nie wyliczę,
więc podaję pierwsze z kraju by Ci żyło się jak w raju.
By w wigilię u rodzinki wszyscy mieli fajne minki.
By przy stole chciał zagościć pakiet zdrowia i miłości
i u wszystkich był tak mocny by pozostał całoroczny.
WESOŁYCH ŚWIĄT
BN-24
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego 2013 Roku
mamy przyjemność złożyć
Naszym Klientom i Przyjaciołom
serdeczne życzenia, dużo radości
i wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
oraz samych sukcesów w pracy zawodowej
BN-25
Wesołych bombek, złotych trąbek,
anielskiego włosia i pieczeni z łosia.
Makowca z Sosnowca, rolady z szuflady
i udanej Pasterki bez żadnej usterki.
BN-26
Szczęścia, zdrowia, powodzenia
w dniu Bożego Narodzenia.
Beczkę piwa, wiadra wódki
by odgonić wszystkie smutki.
100 całusów na dodatek
by smaczniejszy był opłatek.
BN-27
Stołów pięknie ozdobionych. jadłem suto zastawionych
i prezentów z dwa tuziny, niech zazdroszczą Ci z rodziny.
Żadnych sporów, żadnych kłótni i niech nikt nie będzie smutny.
Grunt, to dobre wieść pożycie, a karpiowi daruj życie.
I każdemu przyjaciela takiego, co czasami łzę ociera.
I wszystkiego co Ci trzeba, no i może gwiazdkę z nieba.
Tego wszystkiego naj, najlepszego życzy...
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BN-28
Prezentów bez liku i choinki do sufitu...
Czyli świąt na 102 - tego życzę ja.
Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka.
Przepraszam pomyłka - miała być choinka.
BN-29
Gorące życzenia świąteczne
Składają aniołki niegrzeczne.
BN-30
Dziś Wigilia - wielki dzień. Smutki niech odejdą w cień.
Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona.
Gdzieś dzieciaki się krzątają, na gwiazdora wyglądają.
Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty?
Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja?
Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów,
straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku.
Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań.
Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja.
Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta.
A na koniec radę mam - prezent stary zrób se sam.
BN-31
Dużo szczęścia, eee... to banalne.
Dużo seksu, aaa... to normalne.
Dużo kasy, yyy.... nie wiem skąd.
Oj po prostu wesołych świąt!
BN-32
Dużo prezentów,
mało w życiu zakrętów!
Dużo bąbelków w szampanie
i kogoś kto Ci zrobi śniadanie!
A na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku!
BN-33
Choinki świecącej, gwiazdy błyszczącej.
Pysznej kolacji i sylwestrowej libacji.
Gwiazdora trzeźwego, kaca ogromnego,
wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń.
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NOWY ROK
NR-01
Na wszystkie dni Nowego Roku
Życzę Ci wiary w sercu i światła w mroku.
Obyś jednym krokiem mijał przeszkody.
Byś czuł się silny i wiecznie młody!
NR-02
Szampana piccolo,
Brokatu na czoło,
Uśmiechu na twarzy,
Szampańskiej zabawy,
Życzeń serdecznych,
Wspomnień najlepszych
oraz braku kaca
kiedy w Nowym Roku pamięć wraca …
NR-03
Niech Nowy Rok zabłyśnie dla Was tęczy kolorami
I rozsypie się nad głowami szczęście i uśmiechów moc
I niech zostanie na 12 miesięcy z Wami
Nie tylko w tę Sylwestrową noc.
Do siego roku życzy…
NR-04
Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcę złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
NR-05
Niech się spełnią świąteczne życzenia:
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,
tego życzę w Nowym Roku.
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NR-06
W 2012 roku idź do przodu krok po kroku
niechaj fiskus cię nie dręczy,
niech komornik cię nie męczy,
niech rodzina żyje w kupie,
resztę miej głęboko w dupie!
Tych, którzy mi życzyli
wszystkiego najlepszego w 2012 roku
uprzejmie informuję,
że NIC TO NIE DAŁO!
dlatego na 2013 rok przysyłajcie mi wyłącznie
pieniądze, alkohol, i talony na benzynę.
Wielkie dzięki!
NR-07
Niech Nowy Rok 2013
będzie czasem pokoju, miłości
oraz realizacji najskrytszych marzeń
Przyjaciołom i partnerom
życzy ...
NR-08
Ucichły dźwięki sylwestrowego balu,
już nie słychać huku fajerwerków
nadszedł Nowy Rok …
Życzę Ci wspaniałego 2013 roku!
NR-09
Z Nowym Rokiem lepsze życie rozpocznijcie wraz…
Niech współpraca z Łaską Bożą przeobraża Was…
Silni wiarą i nadzieją miłość nieście w świat…
A dni lepsze zajaśnieją… Każdy będzie rad…
NR-10
Niech petardy zabłysną wysoko na niebie,
niech Nowy Rok szczęściem spłynie na Ciebie,
a los nigdy nie zostawi Cię w potrzebie.
Najlepsze życzenia noworoczne przesyła…
NR-11
Szczęśliwego Roku Nowego,
szampana chłodnego,
sesji zaliczonej
i kobiety szalonej!
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NR-12
Fajerwerki, śnieg, muzyka,
już szampana każdy łyka,
Stary Rok się w Nowy zmienia,
przeto szczęścia śle życzenia.
Stary Rok się już kończy, Nowy rok się zaczyna,
otwórzmy więc nową butelkę wina
i razem wypijmy za nasze zdrowie,
aż się zakręci nam troszeczkę w głowie.
NR-13
Roku bez trosk i zmartwień,
życia w miłości, przyjaźni i szczęściu.
Oby najskrytsze marzenia znalazły urzeczywistnienie,
a każdy dzień przynosił tylko radość i uśmiech
NR-14
Wielu sukcesów, odważnych marzeń,
mądrych decyzji, satysfakcji, spokoju
i pomyślności na cały nadchodzący 2013 rok
NR-15
Przyjemnego szumu w głowie,
wygodnego miejsca w rowie,
no i może jeszcze potem
spokojnego snu pod płotem,
a na każdym kroku
szczęścia w Nowym Roku
NR-16
Przesyłam najserdeczniejsze życzenia
wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
Sukcesów zawodowych i spełnienia w życiu prywatnym.
Wszystkiego dobrego!
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