śyczenia z okazji narodzin dziecka

1)Z zabawką w kieszeni, smokiem na smyczy biega po Raju Adaś zdyszany…
Dobrze mu tutaj… jednak dni liczy, kiedy przylecą z Ziemi bociany… Niby
spokojny, niby wesoły uczy się w Rajskiej Szkole grzeczności, ale codziennie
pyta anioły: „Czy przysłał dla mnie Bóg wiadomości…” Z nogi na nogę
drepce przy Bramie, w tę i z powrotem po Niebie chodzi, marzy o tacie, marzy
o mamie i o tym, Ŝe się wreszcie… urodzi!
2)Z okazji narodzin Maluszka
duŜo zdrowia i uśmiechu,
pisków, wrzasków i zabawy!
Moc radości z tupotu malutkich nóŜek.
Łez szczęścia z pierwszego uśmiechu,
ząbka, słowa i kroku.
Porozrzucanych wszędzie klocków,
przytulenia okrągłej główki
i uścisków małych rączek!
3)Młodym Rodzicom z okazji narodzin dziecka serdeczne Ŝyczenia samych
szczęśliwych i radosnych chwil, a Waszemu Synkowi/Waszej Córeczce zdrowia
i beztroskiego dzieciństwa!
4)W dniu, w którym się urodziłeś/urodziłaś wszystkie aniołki zebrały się i
wypełniły Wasz dom dobrocią, ogromem miłości i największym szczęściem!
śyczenia beztroskiego i zdrowego dzieciństwa, Rodzicom - anielskiej
cierpliwości oraz wspaniałych codziennych przeŜyć i odkrywania nowych
uroków Ŝycia!
5)Niech ten mały człowiek, który uszczęśliwił Rodziców swoim przyjściem na
świat, będzie Waszą nadzieją, radością i miłością!
Z okazji narodzin dziecka serdeczne Ŝyczenia samych szczęśliwych i
radosnych chwil, a Waszemu Synkowi/Waszej Córeczce zdrowia i
beztroskiego dzieciństwa!
6)Drodzy Rodzice!
Dziś Wam wybiła ta błoga godzina,
W której zjawiła się pociecha miła,
Co chwyta za serce dzielnego Rodzica,
I czułą Matkę nad wszystko zachwyca!
Niech idzie Rodziców swych śladem,
Niech wszystkim dokoła świeci przykładem,
Niechaj się stanie godnym Ojca synem –
Duszą, nauką uczuciem i czynem!
Serdeczne gratulacje!

7)Gdy powiększyła Wam się rodzinka,
CóŜ Wam przyniesie Wasza dziewczynka?
Da Wam radości uśmiech beztroski,
W dwa warkoczyki splecione włoski,
Dwie ciepłe rączki, lalki, koronki,
Buzię rumianą, misie, pierścionki,
Da pierwsze piątki, da miłość swą,
Co będzie rosnąć co rok wraz z nią!
8)Gdy trzymasz w ramionach dziecko – drobną kruszynkę,
Tulisz do siebie nieba odrobinkę,
Bo największy Cud BoŜy, przez Anioły zesłany
To ten Synek maleńki i kochany!
Witaj, mały chłopczyku, który przybyłeś, by wypełnić dom szczęściem i serca
radością!

