Bileciki Wkładki do Zaproszeń

Pod tekstem znajdą się imiona i data
1. Niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją, a
Dagmara i Mariusz
100 lat w szczęściu żyją!!!
2. Toasty wznosicie
za pomyślność Młodej Pary
Kielich pierwszy: za Młodych szczęście
Drugi: za dziecka poczęcie
Trzeci: za zdrowie Gości
Każdy następny: dla przyjemności
3. Dagmara już mnie piła,
powiedziała żem wspaniała.
Mariusz też mnie pił,
tańczył ile sił !!!
4. Tak od serca należycie dziękujemy
za przybycie Drużbom, Drużkom,
miłym Gościom
Żeście swoją obecnością
Zaszczycili nam wesele
Pijcie zdrowie przyjaciele
5. Czyś jest młody, czyś jest stary,
Pij za zdrowie Młodej Pary,
Lecz pamiętaj: Aby pić
Pełnoletni musisz być!
Dagmara i Mariusz
1 sierpień 2008
6. NOWOŻEŃCY pięknie proszą
Niech toasty wszyscy wznoszą,
i za szczęście Młodych piją,
za ich radość i za miłość!
7. Wypij dzisiaj Młodych zdrowie
wznoś toastów pięknych moc!!!
Bowiem każdy Ci to powie:
Grzech nie wypić w taką noc!!!
8. "Szumigłówka" dziś to sprawi,
że się każdy dobrze bawi. Płuczcie
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gardła aż do rana, sala ma być rozśpiewana.
Zapewniają o tym MŁODZI,
"Szumigłówka" - nie zaszkodzi.
9. Drodzy goście!
Pijcie śmiało!
Niech Alkohol dziś się leje
Jak będziecie mieli mało
To starosta Wam doleje!!!
10. Niech nam Państwo Młodzi żyją!
Dla nich świat dziś nabrał blasku.
Goście niech ich zdrowie piją
I się bawią aż do brzasku!
11. Niech zakwitnie
Młodej Parze
złoty szczęścia kwiat
niech nie znają nigdy smutku
i żyją 100 lat!
12. Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele
Zdrowie Młodych szybko wznoście
No i bawcie się radośnie !!!!!
Dagmara i Mariusz
1 sierpień 2008
13. Sto lat! Sto lat! - dzisiaj śpiewaj,
Pij toasty jednym łykiem,
Baw się długo i nie ziewaj.
Tańcz i swawol ale z szykiem!
14. Niech kieliszki głośno brzęczą
Bo to dźwięk dla ucha miły.
Gdy się goście tańcem zmęczą
Trunek im przywróci siły.
15. Niech dzwonią kielichy
niech dzwonią puchary
na zdrowie i szczęście
dla Młodej Pary!
16. Wszyscy w dniu
dzisiejszym czujemy się młodzi
więc Wódka Weselna
nikomu nie zaszkodzi
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17. Wznoście toast Goście mili,
By Dagmara i Mariusz
w szczęściu i zdrowiu
bardzo długo żyli
18. Każdy się dziś raduje
i Wódka Weselna
wszystkim smakuje
niechaj wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją,
a Dagmara z Mariuszem
niech 100 lat żyją!
19. Jak wesele, to wesele
Jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,
dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,
niechaj pierwszy będzie syn!
20. Jesteś brachu na weselu
Pij więc zdrowo przyjacielu
Chciałbym Ciebie jednak prosić
Bym nie musiał Cię wynosić.
21. Instrukcję każdy dobrze zna,
toast ... i do dna
22. Pijcie Drodzy Przyjaciele
Wszakże mamy tu wesele!
Zdrowie Młodych szybko wznoście
No i bawcie sie radośnie !!!!!
23. Prawie każdy Wam to powie,
Kto chce szczęścia
Młodej Pary,
Musi wypić za jej zdrowie,
Tak jak każe zwyczaj stary
24. Zapraszamy naszych Gości,
do jedzenia, tańcowania.
By nie przeminęła miłość,
również do toastowania.
25. Pijcie zdrowie drodzy Goście
Dagmary i Mariusza.
A po radosnym toaście,
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każdy niech do tańca rusza.
26. Bawmy się Kochani moi,
na weselu Młodej Pary.
Pijmy za ich żywot długi
i za dobre losu dary.
27. Toast wznoście moi mili, by
Dagmara i Mariusz
w zdrowiu i szczęściu żyli.
Niechaj zawsze się kochają
i gromadkę dzieci maja.
28. Dziś Dagmara i Mariusz,
wspólna drogę wybrali.
Wiec wznieśmy za nich Toast,
aby zawsze się kochali.
29. Odrobina czaru,
nieco namiętności.
W weselnym toaście,
sto procent miłości.
30. Za Młodej Pary zdrowie;
wszyscy Toast wznoście.
Niech sto lat żyją Młodzi
i dobrze bawią się Goście.
31. Gość Weselny
Niech toast wznosi
I sąsiada z boku,
Do toastu prosi!
32. Zdrowie
Dagmary i Mariusza
za ich miłość
i wspólna drogę życia,
wybrana dzisiaj, a
która trwać będzie
wiecznie !!
33. Ta butelka ma zadanie
dziś istotne niesłychanie,
bo ma sprawić byście byli
rozśpiewani, goście mili!!!
34. Prawie każdy Wam to powie,
kto chce szczęścia Młodej Pary,
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musi wypić za jej zdrowie,
tak jak każe zwyczaj stary!
35. Bawmy się Kochani moi,
na weselu Młodej Pary.
Pijmy za ich żywot długi
i za dobre losu dary
36. Szczodrze sobie polewajcie,
o sąsiadach pamiętajcie.
37. Młoda Para zachęca:
korki proszę odkręcać
i polewać śmiało,
by wesele się udało.
38. Gość weselny ma prawo
Do złożenia reklamacji.
Jeśli nie zadziała jedna butelka –
– Niech poprosi o następną. ;)
39. Szczęśliwy ten, kto się żeni,
Odtąd ma stróża serca i KIESZENI!!!
40.Wznoście zdrowie Młodej Pary
Za niepicie będą kary!
41. Gorzka wódka, kwaśna mina,
Ktoś tu polać zapomina!
42. Minister zdrowia ostrzega:
Spożywanie alkoholu jest główną przyczyną
niewytłumaczalnych odcisków dywanu na czole!
43. Przed użyciem zapoznaj się
z treścią zawieszki
bądź skonsultuj się
z Panem Młodym lub Świadkami.

