Na walentynki


Życzę Ci, abyś dzień Miłości
spędził w radości i pomyślności,
a te marzenia, co chowasz w ukryciu,
niech Ci wyznaczą drogę szczęścia w życiu!


Ust całowanych, policzków głaskanych,
ramion ukochanych i chwil wyjątkowych,
tego wszystkiego Ci życzę w Dniu Zakochanych.


Zostań moją Walentynką,
ukochaną mą dziewczynką,
serce się bez Ciebie smuci,
boi się, że je porzucisz!


Walentynki są raz w roku,
pełne szczęścia i uroku,
a Ty stale bądź radosny
i promienny jak dzień wiosny!



W dniu walentynek mocno całuję
i słowem KOCHAM się podpisuję.
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Na Dzień Kobiet
NA DZIEŃ KOBIET (8 marca)
W dniu Twojego święta
chciałem Ci powiedzieć,
że Ty jesteś dla mnie
najdroższa pod niebem!

w
Choć raz bądź szarmancki, powstrzymaj skok w bok,
bo dzisiaj Dzień Kobiet – Ty masz cały rok.



Z okazji Dnia Kobiet, jeśli jesteś panem,
uprzedź małżonkę, że wrócisz nad ranem.



Bądź bardzo mądra,
bądź bardzo miła,
bądź zawsze szczera,
miej wszystkie miłe zalety,
niech z Ciebie wyrośnie
ideał kobiety.


Raz do roku jest taki dzień,
który przemija jak piękny sen.
Wszystkie kobiety, panie i matki,
w dniu tym dostają pachnące kwiatki.
Ja kwiatów nie mam dla Ciebie,
tylko przesyłam w życzeniach sam siebie.
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Na Wielkanoc
NA WIELKANOC
Wiosna idzie, z nią święta,
ktoś o Tobie pamięta,
życzy jajek kolorowych
i kurczaków odjazdowych,
pyszne ciasta jedz na zdrowie
i miej wciąż zielono w głowie!



Zdziwisz się: kto, zdziwisz się: skąd,
a ja Ci życzę wesołych świąt.
Pomyślisz sobie: to jakaś bajka!
A ja Ci życzę smacznego jajka!
Czy jestem szczery? Nie miej obawy!
Bo również życzę miłej zabawy!



Malutki baranek ma złote różki,
pilnuje pisanek na trawie z rzeżuszki.
Gdy nikt nie widzi, chorągiewką buja
i beczy cichutko: „Wesołego alleluja!”.


Tęczowych pisanek,
na stole pyszności,
mokrego dyngusa
i wspaniałych gości.
Niech to będzie czas uroczy,
życzę miłej Wielkiej Nocy!
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Na Wielkanoc


Wesołego królika, co po stole bryka,
spokoju świętego i czasu wolnego,
życia zabawnego w jaja bogatego
i w ogóle – wszystkiego najlepszego!



– Kto ty jesteś?
– Jajeczko.
– Jaki znak twój?
– Żółteczko.
– Gdzie ty mieszkasz?
– W skorupce.
– W jakim kraju?
– W kurzej dupce.
Wszystkiego najlepszego
z okazji świąt wielkanocnych!



Wesołego zająca,
co śmieje się bez końca,
szczerbatego barana,
co beczy od rana,
pisanek w koszyku
oraz mokrego ubrania w dzień polewania.
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Na Wielkanoc
Wszystkiego dobrego,
jajka wielkiego, malowanego,
zielonej łączki,
na której zajączki jedzą makowce
i pasą owce.



Wesołych świąt,
zdrowia, szczęścia, humoru dobrego,
a przy tym wszystkim stołu bogatego.
Mokrego dyngusa, smacznego jajka
i niech te święta będą jak bajka.


Dzieląc się jajkiem
w te piękne święta,
życzymy samych radości.
Niech będzie zdrowie,
niech będzie szczęście,
dobrobyt niech u Was gości.



Wielu radosnych chwil
na święta wielkanocne;
serdecznych spotkań rodzinnych
i smacznego jajka
szczerze życzy…
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Na Wielkanoc
Spokojnych i pogodnych świąt wielkanocnych
pełnych miłości i rodzinnego ciepła
życzy…



W dzień Zmartwychwstania Pańskiego,
życzę Ci tego wszystkiego,
czego Ci na co dzień brakuje,
niech się to w banku lokuje.



W piątek rano bez gadania
bierz się do jaj malowania.
Maluj wszystkie bez wyjątku:
i te z majtek, i te z wrzątku.



Kolorowych jajeczek,
wacianych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku!
A przede wszystkim –
udanego uciekania
w dniu „wielkiego lania”!



Oby zdrowie dopisało
i jajeczko smakowało,
by szyneczka nie tuczyła,
atmosferka była miła,
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