
Úprimne odÚprimne odÚprimne odÚprimne od priateľov a priateľov a priateľov a priateľov a    známych kznámych kznámych kznámych k    tvojej dvadsiatke.tvojej dvadsiatke.tvojej dvadsiatke.tvojej dvadsiatke.    
 

☺☺☺☺ 
Želať Ti šťastie? Na to máš pravo. 

Želať Ti priateľov? Tých nemáš malo. 
Preto ti zaželám čo iným chyba, 
nech život Ti dá všetko krásne, 

čo v sebe skrýva. 
(Martina) 

☺☺☺☺ 
Nech láska a šťastie sprevádza ťa svetom, 

nech tvoj úsmev podobá sa kvetom, 
nech splní sa ti najtajnejší sen, 

to ti k narodeninám popriať chcem. 
(Pavel) 

☺☺☺☺ 
Nech je Tvoj život ako násobilka, 
ktorá násobí radosť, delí starosť, 

umocňuje lásku, odmocňuje nenávisť 
a všetko dobré dohromady spočíta. 
(Všetko najlepšie a najkrajšie praje  Nika) 

☺☺☺☺ 
Prajem Ti mladosť krásnu, 

tak ako z ruže kvet, 
prajem ti, aby si bola šťastná, 

a nesklamal Ťa svet... 
(Všetko najlepšie želá Janka) 

☺☺☺☺ 
Nepoznám Tvoje túžby,Nepoznám Tvoje túžby,Nepoznám Tvoje túžby,Nepoznám Tvoje túžby,    

neviem, neviem, neviem, neviem, čo k sviatku Ti priao k sviatku Ti priao k sviatku Ti priao k sviatku Ti priať....    
Prajem Ti hlavne zdraPrajem Ti hlavne zdraPrajem Ti hlavne zdraPrajem Ti hlavne zdravie, švie, švie, švie, šťastie a lásku,astie a lásku,astie a lásku,astie a lásku,    

to podstatné, to podstatné, to podstatné, to podstatné, čo život Ti môže dao život Ti môže dao život Ti môže dao život Ti môže dať....    
(Veľa úspechov Ti praje Lukáš) 

☺☺☺☺ 
Nie jeden deň narodenín do rúk Tvojich vloží dary,Nie jeden deň narodenín do rúk Tvojich vloží dary,Nie jeden deň narodenín do rúk Tvojich vloží dary,Nie jeden deň narodenín do rúk Tvojich vloží dary,    

položí Ti kvety na stôl so želaním,položí Ti kvety na stôl so želaním,položí Ti kvety na stôl so želaním,položí Ti kvety na stôl so želaním,    
aby rástol rokov rad Ti ako stuha a žiarila šťastia dúha.aby rástol rokov rad Ti ako stuha a žiarila šťastia dúha.aby rástol rokov rad Ti ako stuha a žiarila šťastia dúha.aby rástol rokov rad Ti ako stuha a žiarila šťastia dúha.    
Aj ja s veľkým potešením želám Ti v deň narodenín,Aj ja s veľkým potešením želám Ti v deň narodenín,Aj ja s veľkým potešením želám Ti v deň narodenín,Aj ja s veľkým potešením želám Ti v deň narodenín,    
aby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavyaby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavyaby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavyaby v šťastí, dobrom zdraví, bez starosti, bez obavy    

ďalšie roky prežila si, plné radosti a krásy.ďalšie roky prežila si, plné radosti a krásy.ďalšie roky prežila si, plné radosti a krásy.ďalšie roky prežila si, plné radosti a krásy.    
(Andrej) 

☺☺☺☺ 
K narodeninám sa všeličo želá, 

dobré, pekné, ba i veľa. 
No ja Ti chcem zo srdca priať, 

aby si sa mohla vždy v živote smiať. 
Zdravie, šťastie, lásku a usmiatu tvár, 

to je ten najkrajší dar. 
(Natália) 

☺☺☺☺ 
Je mi veľkým potešením, želať Ti v deň narodenín, 

veľa zdravia, šťastia veľa, všetko, čo si srdce želá, 

veľa lásky, spokojnosti, v celej ďalšej budúcnosti, 

úsmev v tvári, radosť v oku, úspech v každom žitia kroku. 

(Všetko dobré praje Marek) 


