Wiersze Cytaty Zaproszenia Urodziny

Wierszyk 1
To nie Grecja ,to nie Chiny
dziś są moje urodziny
niech mi słonko piosnkę gra,
że dziś urodzinki mam.
Wierszyk 2
Kolorowych snów, uśmiechu od ucha do ucha,
pięknych bajek na dobranoc, własnego psa i kota,
co dzień nowych przygód, butów siedmiomilowych,
gwiazdki z nieba, wspaniałych przyjaciół,
i wesołej rodzinki tego chcę właśnie na Urodzinki.
Wierszyk 3
Urodziny dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcę złożyć Ci życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech Ci słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Ciebie przeznaczone.
Wierszyk 4
Dziś są Twoje urodziny!
Bądź radosny i szczęśliwy!
Nie bój się niczego,
tutaj nie ma nic strasznego.
Tylko prezentów gromada!
Od mamy, taty i sąsiada!
Kumpli jest już cała masa,
zaczynaj zabawę!
Na to czeka cała baza!
Wierszyk 5
Jestem KUBA rozrabiaka
i zapraszam by świętować moje 4 lata!
Wierszyk 6
Jestem KUBA co wesoło idzie przez świat
i zapraszam by świętować moje 5 lat!
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Wierszyk 7
Jestem Kuba, podążam na koniec świata
Ale dzisiaj mam przystanek i świętuję 3 lata!
Wierszyk 8
Urodziłeś się X lat temu.
To był wspaniały i cudowny dzień dla Twoich rodziców.
Wkroczyłeś w świat z płaczem.
Zrób wszystko, ażeby tego płaczu było jak najmniej na świecie wśród urodzonych.
Wierszyk 9
Urodziny - ważna sprawa,
Może dobra być zabawa
A to by się nie udało,
Gdyby ciebie brakowało
Wierszyk 10
Kochani,
Przyjmijcie zaproszenie dla całej Rodzinki
na moje ...trzecie... urodzinki
Ja zdmuchnę świeczkę urodzinową
Mama zaskoczy Was przemową
Tata otworzy szampana
Zapewniam, impreza będzie udana
Wierszyk 11
Dziś są moje urodzinki
Dlatego zapraszam Was
Chłopcy i Dziewczynki
Będą ciasta, truskaweczki
A na torcie aż ..trzy.. świeczki
Wierszyk 12
Świeczka się na torcie mieni
Obok wiśnia się czerwieni,
cudnie pachnie czekolada,
skrzy się w szklankach lemoniada,
baloniki wiszą w górze,
klaun oklasków zbiera burzę,
a to wszystko z tej przyczyny,
dziś są moje urodziny!

