Wiersze Cytaty Zaproszenia Roczek

Roczek:
Wierszyk 1
Wskoczył kotek na ławeczkę,
zdmuchnął na torcie jedną świeczkę,
i zamiauczał pięknie miał.
Teraz pobiegł bez miauczenia
żeby złożyć Ci życzenia!!!
Wierszyk 2
Promyku naszych nadziei,
ty nie wiesz jak ważne dziś święto,
to tylko dla ciebie rok temu
pierwsze jaśminy ucięto.
Wierszyk 3
Dzisiaj po roku doświadczeń,
choć myślisz, ze wszystko juz znasz,
zdmuchnij swa pierwsza świeczkę,
bo zawsze jest pierwszy raz.
Wierszyk 4
Idzie misio… idzie słonik…
Idzie lalka… no i konik…
Wszyscy razem z balonami
Z najlepszymi życzeniami
Bo to dzień radosny wielce
Mam już jeden roczek więcej.
Wierszyk 5
Dziś już mija pierwszy roczek
Na mej główce pierwszy loczek
Więc zapraszam Was do siebie
Zabawimy się jak w niebie.
Będzie tort, na nim świeczka
Uśmiechnięte me usteczka.
Oprócz tortu pełno soku
I tak będzie już co roku.
Wierszyk 6 (proszę zwrócić uwagę na jego długość – nie na każdym zaproszeniu się zmieści)
Trochę się boję przemiany takiej:
mam wkrótce przestać być niemowlakiem.
Tak mi przynajmniej mówią rodzice.
A co jeżeli sobie nie życzę?
Już raz zmieniałem się z noworodka
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w niemowlę właśnie. Czy coś mnie spotka
dobrego jeśli wydorośleję?
Co o tym myśleć? Czy mieć nadzieję,
że jako dziecku W końcu pozwolą
sprawdzić co siedzi w kontaktach? Solą
dadzą się bawić lub grzebać w szafkach
dotąd zamkniętych? Albo w zabawkach trzymać papierki do rozdzierania
na które "banknot" mówiła mama?
Czy z tej przemiany będzie wynikać,
że będę mógł dotknąć wreszcie czajnika?
Kiedy tak sobie gwiżdżę wesoło,
meble przestaną mnie pukać w czoło?
jeżeli będę dzieckiem nazwany,
Jeśli nie - po co takie zamiany?
Lub jeżeli będę dzieckiem nazwana,
Jeśli nie - po co taka zamiana?
Jeśli odpowiedź znasz to nie zwlekaj
- wpadnij, a dam tortu spróbować, czekam!
Wierszyk 7
Minął właśnie roczek cały.
Odkąd jestem na tym świecie.
Chociaż byłam całkiem mała,
już urosłam – pewnie wiecie.
Więc zaprosić pragnę Was,
bo urodzin przyszedł czas.
Wierszyk 8
Na swym torcie za chwileczkę
Wiki pierwszą zdmuchnie świeczkę
Więc serdecznie zapraszamy
By się cieszyć razem z nami,
Że nasz mały niemowlaczek
To już roczny dziś dzieciaczek.
Wierszyk 9
Jeden kroczek, drugi kroczek
Maja zaraz skończy roczek!
Z tej okazji tort pieczemy
I przyjęcie wydajemy
Wpadnij chociaż na chwileczkę
Zobacz jak Maja gasi świeczkę!
Wierszyk 10
Przedreptałem kawał drogi
Aż mnie teraz bolą nogi
Oraz ręce zabolały
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Na czworaka wędrowały
Zapytacie: Dokąd to?
Na imprezę że hoho
Bo mi roczek właśnie mija
A to dla mnie ważna chwila.
Wierszyk 11
Dziś mi stuknie pierwszy roczek,
postawiłem pierwszy kroczek,
Powiedziałem pierwsze słowo
i zwiedziłem to i owo,
Więc zapraszam drogich gości,
będzie tort, dużo pyszności,
Dumnie zdmuchnę pierwszą świeczkę,
Pomożecie mi troszeczkę?

