
Życzenia imieninowe – 10 gotowych
Treści poniższych życzeń zostały znalezione w sieci (autor nieznany).

Kwiatów Ci nie dam, mimo szczerych chęci,
Lecz słowa, które zostaną w pamięci:
Życzę Ci szczęścia, dużo radości
I długiej, szczęśliwej przyszłości.
Niech los Ci z oczu łez nie wyciśnie,
Niechaj się wszystko wiedzie pomyślnie,
Wszystko, co piękne i wymarzone,
W dniu Twoich imienin niech będzie spełnione!

Moc czegoś i jeszcze coś
w dniu imienin posyła ktoś
Zawsze ten sam ktoś,
kto pamięta i... jeszcze coś.

Ile drzew rośnie w lesie, 
Ile ciężarów siłacz uniesie, 
Ile uciągnie lokomotywa, 
Ile włosów liczy lwia grzywa, 
Ile ciastek w ciastkarni, 
Ile bułek w piekarni, 
Tyle szczęścia i słodyczy 
W Dniu Imienin ….. życzy

Dzień Twych imienin z kalendarza 
okazję miłą do życzeń stwarza: 
ciesz się z życia dobrego, 
niech nie przyniesie Ci nic złego, 
niech Ci zdrowie i szczęście sprzyja, 
a dobroć ludzka niech Cię nie omija.

Imieniny - dzień radosny,
Pełen kwiatów, zapach wiosny,
Wszyscy złożyć chcą życzenia
Zdrowia, szczęścia, powodzenia.
Niech Ci słońce zawsze świeci
I niech czas radośnie leci!
Niech odejdą smutki, złości
I powróci czas radości!
Te życzenia, choć z daleka,
Płyną jak wzburzona rzeka
I choć skromnie ułożone,
Są dla Ciebie przeznaczone!

Twoje imię w kalendarzu to jest Twój szczęśliwy dzień. 
Poczta kwiatów w korytarzu już za chwilę spotka Cię! 
Życzeń słowa weź do serca i uśmiechaj często się, 
smutków niech Ci nikt nie wkręca, dziś są imieniny Twe!

Żyj tak, aby każdy kolejny dzień
Był niesamowity i wyjątkowy.



Wypełnij każdą chwilę tak,
Aby potem wspominać ją z radością.
Czerp energię ze słońca,
Z kapiącego deszczu i uśmiechu innych.
Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności.
Żyj najpiękniej, jak umiesz…

W Dniu Imienin przyjmij, proszę,
Szczerych życzeń pełne kosze.
W dobrym banku – sum bajecznych,
Dzieci zdrowych, ślicznych, grzecznych.
A urody – wciąż w rozkwicie,
Niech w miłości płynie życie!

Byś miał życie nudne, słabe,
Za kochankę starą babę,
Złych przyjaciół, podłe mienie,
Brzuch pustawy i kieszenie,
A kłopotów – aż nie zliczę!
Tego właśnie Ci... nie życzę!

Wszystko co było Twoim marzeniem,
co jest i będzie w przyszłości,
Niech nie uleci z cichym westchnieniem 
lecz niech się spełni w całości...
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