śyczenia z okazji urodzin/imienin

1)W tym uroczystym dniu Twoich imienin, szczere i serdeczne Ŝyczenia długich
lat Ŝycia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem! Pogody ducha, pomyślności
i ludzkiej Ŝyczliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co
najpiękniejsze i najmilsze w Ŝyciu!
2)Dzień Twych imienin z kalendarza,
Okazję miłą do Ŝyczeń stwarza:
Ciesz się z Ŝycia dobrego,
Niech nie przyniesie Ci nic złego,
Niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja,
A dobroć ludzka niech Cię nie omija!
3)Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci,
Lecz słowa, które zostaną w pamięci:
śyczę Ci szczęścia, duŜo radości,
I długiej, szczęśliwej przyszłości!
Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie,
Niech Ci się wszystko wiedzie pomyślnie!
Wszystko, co piękne i wymarzone,
W dniu Twego święta niech będzie spełnione!
4)Niech Ŝycie Twe płynie bez goryczy i smutku,
Najskrytsze marzenia niech dojdą do skutku!
Całe długie Ŝycie radość niech przeplata
I szczęścia nić złota wije się przez lata!
5)Szczęścia, by kaŜdy dzień przynosił radość,
Radości, by uśmiech nie znikał z Twojej twarzy,
Uśmiechu, by przeganiał zmartwienia,
Beztroski, by Ŝyć w pomyślności i zdrowiu,
Pomyślności i zdrowia, by realizować marzenia,
Spełnienia marzeń, by odnaleźć szczęście!
6)Mamo, podaj rękę, niech ją ucałuję!
Dziś Twe imieniny – serdecznie winszuję!
śyj mi, Mamo, zdrowa, szczęśliwa, wesoła,
Niech Ci Ŝadna troska nie zasmuci czoła!
Niech Ci wszystko wokół radośnie się plecie,
Kocham Cię, ach kocham, nad wszystko na świecie!
7)Sto buziaków, Ŝyczeń tysiąc,
Wszystkie szczere, mogę przysiąc!
Wysyłam do Ciebie z tej przyczyny,
śe dziś są Twoje imieniny!

Niech Ci zawsze szczęście sprzyja,
Pech z daleka Cię omija,
śyj nam w zdrowiu aŜ sto lat,
Niech Cię kocha cały świat!
8)Wiązanka najpiękniejszych Ŝyczeń imieninowych: długich lat Ŝycia,
szczęścia, dobrego zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym Ŝyciu!
Spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji dobrych zamiarów i planów,
pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość oraz wszystkiego najlepszego!
9)W dniu tak pięknym i wspaniałym Ŝyczę Tobie sercem całym zdrowia,
szczęścia, pomyślności, sto lat Ŝycia i radości! Być moŜe masz i inne Ŝyczenia,
więc teŜ Ŝyczę Ci ich spełnienia!
10)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.
11)Marzeń, o które warto walczyć, radości, którymi warto się dzielić,
przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się Ŝyć!
Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze w Ŝyciu Ŝyczy Ci w dniu
urodzin/imienin….
12)Sukcesów w Ŝyciu, szczęścia w miłości,
DuŜo uśmiechów, duŜo radości,
Spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń
I samych w Ŝyciu przyjemnych wraŜeń!
DuŜo uśmiechu i moc słodyczy w dniu urodzin/ imienin …. Ci Ŝyczy!
13)Imieniny – dzień radosny! Pełen kwiatów i zapachy wiosny!
Wszyscy złoŜyć chcą Ŝyczenia: zdrowia, szczęścia, powodzenia.
Niech Ci słońce zawsze świeci i niech czas radośnie leci.
Niech odejdą smutki, złości i powróci czas radości!
Te Ŝyczenia, choć z daleka płyną i choć skromnie ułoŜone
Są dla Ciebie przeznaczone!
14)Podbijaj serca facetów nadzianych, tych zwariowanych i tych kochanych!
śyczę Ci duŜo zdrówka oczywiście, Ŝebyś się czuła wręcz zajebiście!
Bo jesteś laska niesamowita, aurą przebojowości wiecznie okryta!
Więc, staruszko, pozostań sobą i dalej bądź pięknego … ozdobą!
15)Wszystko, co było Twoim marzeniem, co jest i będzie w przyszłości, niech
nie mija z cichym westchnieniem, lecz niech się spełni w całości! Wszystko, co
piękne i upragnione niech będzie w Twoim Ŝyciu spełnione!

16)Urodziny obchodzisz dnia dzisiejszego,
więc Ŝyczę Ci wszystkiego najlepszego:
nadziei w sercu, wiary w samego siebie,
trafnych zrządzeń losu, ile gwiazd na niebie,
wielu wraŜeń i morza radości,
spełnienia marzeń i bezkresnej miłości,
szczęście w swe ręce łap kaŜdego dnia
Ŝyczę Ci tego właśnie ja!
17)śyczenia dla Ciebie: nie zerkaj za siebie,
idź śmiało przez Ŝycie, podkochuj się skrycie,
kontroluj swe Ŝądze, zarabiaj pieniądze,
lekcewaŜ pętaków, unikaj cwaniaków,
przepisów przestrzegaj, na sobie polegaj,
lecz przede wszystkim, pokaŜ im wszystkim!
18)Dni urocze, piękne, młode,
Na drodze Ŝycia napotykamy,
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!
19)Wśród róŜnych Ŝycia kolei,
Nie doznaj nigdy złowrogiej burzy,
Płyń wciąŜ pod Ŝaglem nadziei,
Która otuchę daje w podróŜy!
śyj szczęściem samym, z duszy spokojem,
To jest serdecznym Ŝyczeniem moim!
20)Takie to szczere, proste Ŝyczenia
Ofiaruję Ci w dniu Twego urodzenia:
Wiele uśmiechów, a mało Ŝałości,
Długich lat Ŝycia w szczęśliwości,
Dobrego zdrowia i pomyślności,
Jak najmniej smutków, duŜo radości,
DuŜo przygód, morza wraŜeń,
Moc słodyczy, nic goryczy,
Tego Tobie … Ŝyczy!
21)Ile gwiazd świeci na niebie, ile jest robaków w glebie,
Ile aut jeździ na świecie, ile cukierków zje przeciętne dziecię,
Tyle kwiatków, całusków i słodyczy.
W dniu urodzin … Ci Ŝyczy!

22)Ile płatków ma stokrotka, ile jabłek ma szarlotka,
Ile kurek jest w kurniku, ile ząbków jest w grzebyku,
Ile jest w drabinie szczebli, ile złodziej nakradł mebli,
Ile ludzi w Ameryce, tyle szczęścia Tobie Ŝyczę!
23)Sto buziaków, Ŝyczeń tysiąc,
Wszystkie szczere – mogę przysiąc –
Wysyłam do Ciebie z tej przyczyny,
śe dziś są Twoje urodziny!
Niech Ci zawsze szczęście sprzyja,
Pech z daleka Cię omija,
śyj nam w zdrowiu aŜ sto lat.
Niech Cię kocha cały świat!
24)To nie Grecja, to nie Chiny,
To są Twoje imieniny!
Zawsze zdrowy z lekarstw kpij
I beztrosko sobie śnij!
Chleb na stole, mleko w dzbanku,
Dobry humor, konto w banku,
Niech Ci głowa się nie kiwa,
Lepiej wypij kufel piwa!
DuŜo zdrowia i radości,
DuŜo szczęścia, nigdy złości,
Mało smutku, moc miłości oraz wszelkiej pomyślności!
25)Wszystkie ziomki z Twojej paki
I rodzinka ślą buziaki!
A do tego wielką falą
Z Ŝyczeniami teksty walą:
Super Ŝycia, spoko zdrowia,
Fury, chaty, kasy mrowia!
Niczym nasz osiedla król,
Bądź nam zawsze trendy, cool!

