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Kocham Mamę

Kocham Cię zawsze i wszędzie.
Tak było, i jest, i będzie.
Przyjmij te czerwone róże,
życzenia kosmicznie duże,
i jeszcze dodam w podzięce,
moje kochające serce.
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Życzenia

Słońce dzisiaj jasno świeci.
Bukiet kwiatów niosą dzieci,
bo od samiuśkiego rana,
święto swe obchodzi Mama.

Mamo, bardzo Cię kochamy,
o Twym święcie pamiętamy,
całusów damy tysiące,
więcej niż kwiatów na łące!!!

Życzenia

Słońce dzisiaj jasno świeci.
Bukiet kwiatów niosą dzieci,
bo od samiuśkiego rana,
święto swe obchodzi Mama.

Mamo, bardzo Cię kochamy,
o Twym święcie pamiętamy,o Twym święcie pamiętamy,
całusów damy tysiące,
więcej niż kwiatów na łące!!!

9

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

09b.pdf   1   2012-11-20   10:46:45



W krawacie

Występuję dziś w krawacie,
bo życzenia składam Tacie.
Chcę jak on być całkiem duży,
Mamie swym ramieniem służyć,
nie bać się głębokiej wody,
reperować samochody,
na rowerze Tatę gonić,
i jak on się rano golić.
Teraz Go uścisnąć chcę,
że Go kocham – dobrze wie.
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I to wszystko

Bardzo, Tatku, Cię kochamy
i życzenia Ci składamy:

Niech Ci zawsze zdrowie służy,
w domu, w pracy i w podróży.
Zostań Tato dyrektorem,
ale z nami bądź wieczorem.

Noś nas często na barana
i uśmiechaj się od rana,
i chodź z nami na boisko,
i nas kochaj! I to wszystko!
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Dobra wróżka

Babciu, jesteś dobrą wróżką!
Zawsze dla mnie masz jabłuszko,
zawsze znajdziesz coś dobrego,
opowiesz coś ciekawego.

Gdy się nudzę, przyjdziesz do mnie,
wymyślisz śmieszne historie,
potrafisz świat zaczarować.
Za to chcę dziś podziękować.
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Babcia – czarodziejka

Nasza Babcia – czarodziejka,
srebrne włosy ma.
Czy to piątek, czy to środa,
bardzo o nas dba.

Wyczaruje pyszny deser,
niespodzianek moc,
bajki może opowiadać
chyba całą noc.

My kochamy naszą Babcię
i z serca życzymy:
Zdrowia, szczęścia i radości
od wiosny – do zimy!
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Uściski

Uściskajmy mocno Dziadka,
niech mu słodko płyną latka.
Niech mu humor dopisuje,
zdrowie nigdy nie szwankuje.

By mógł chodzić wciąż po górach,
pływać łajbą po Mazurach,
żartować do zmroku – od rana,
i z Babcią wywijać kankana.
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Wnukowie

Kochasz Dziadku swoje wnuki,
często dajesz nam nauki:
Jak żyć długo i szczęśliwie,
pracowicie i uczciwie.

My też bardzo Cię kochamy,
szanujemy, podziwiamy.
– Nie pal fajki, dbaj o zdrowie,
dzisiaj życzą Ci wnukowie.
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Za wszystko

Ciociu, daję Ci w podzięce
za Twe serce – moje serce.
Bukiet kwiatów ofiaruję
i za wszystko podziękuję.
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Dla Cioci

Ciesz się, Ciociu, długim życiem,
w zdrowiu, szczęściu, dobrobycie.
Dziękujemy za uśmiechy,
odwiedziny i orzechy.

Dziękujemy za łakocie
i prezentów pięknych krocie.
Twe serce pełne dobroci
chciałoby się dziś ozłocić.
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dla Mamy
życzenia

dla Taty
życzenia

dla Babci
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dla Dziadka
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dla Siostry
        i Brata

życzenia

dla Cioci
  i Wujka

życzenia
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