
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА РОЖДЕН ДЕН НА 14 ЯНУАРИ 2023
Събота, 31 Декември 2022 12:17 - Последна промяна Събота, 31 Декември 2022 18:49

  

 

  

От сърце ти пожелавам
Да си весел и засмян
След рождената ти дата
Всеки ден е сладък блян!
................................................
Да си вихреш в буен танц
Феерично настроение
и безкрайните мечти
да намерят вдъхновение!
................................................
Без проблеми и сълзи
да почерпиш всички нас
В чудна форма да бъдеш ти
В този ден и в този час!
...........................................

  

Честит рожден ден!
Приятели твои да са
непрекъснато наблизо
И полезни всеки ден
в сърцето ти навлизат!

  

 

  

...........................................................
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Подарявам ти тази книга-тихия приятел, мъдър съветник и търпелив учител.Честит
рожден ден!

  

................................................................

  

Надявай се и бъди успешен! Надежда в бъдещето-това не може да се забрани!

  

....................................................................

  

Спомените за прекарани дни заедно е раят, откъде не могат да ни изгонят.Честит
рожден ден!

  

...........................................................

  

Усмихвай се, днес е твоя ден!

  

.........................................................

  

Не се страхувай се от застоя, не се плаши от бавното напредване, животът е пред теб!

  

...........................................................
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Бъди щастлив! И старостта има своя прелест-красива душа!

  

...........................................................

  

Обичай и бъди обичан!Това освобождава от всички тегоби на живота.

  

................................................................

  

Търси истината в науката, а красотата - в изкуството. Твори и съзерцавай

  

.................................................................
Тези червени рози, символ на любовта, са за теб. Ароматът им е върху ръката ми.

  

...................................................................

  

Да бъде гладък пътят ти към целта, ако усетиш тръни под краката си, бързай бавно!

  

.................................................................

  

Честит рожден ден!Да има изоболие в дома ти!

  

..................................................................
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Не се плаши да се промениш-ти си едно късче от Вселената. Успех в бизнеса!

  

...............................................................

  

Честит Рожден ден, върши само големи неща, достойни за възхищение и остани Човек!

  

..............................................................

  

Хвърчи нависоко, гледай нашироко и ще постигнеш замисленото. Да е честит Рождения
ти ден!

  

..............................................................

  

 

  

Рискувай, който не рискува- не пие шампанско.Наздраве!

  

..............................................................

  

Честит рожден ден - да имаш много приятели, защото слънцето не изгрява за едного.

  

.............................................................

  

Прощавай, ако съм сгрешил.Било, каквото било. Пожелавам ти весело прекарване на
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Рождения ти ден!

  

.............................................................

  

Ще бъда кратък: много думи пари не струват.Здраве, щастие, късмет и дом, пълен със
смях!

  

............................................................

  

От все сърце те поздравявам, успех и здраве пожелавам! Честит Рожден ден!

  

 

  

 

  

ПОЗДРАВЕТЕ РОЖДЕНИКА С КАРТИЧКИ ОТ  ТУК
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