
Poniżej przedstawiamy zbiór tekstów, 
które mogą zostać umieszczone na Państwa zawieszkach na alkohol.

Pamiętaj, aby wysłać wiadomość z adresu e-mail, który został podany
 podczas składania zamówienia!

Gość weselny 
ma obowiązek:

dobrze się bawić,
poczęstować sąsiada butelką

wyskokowego napoju
i stuknąć się kieliszkiem

oraz wznieść przynajmniej 
jeden toast za Parę Młodą.

Gość weselny ma prawo:
pić i jeść w dużych ilościach

ale bez szkody
dla siebie samego.

Jesteś brachu na weselu,
pij więc zdrowo Przyjacielu.

Chciałbym Ciebie
jednak prosić,

bym nie musiał
Cię wynosić.

Niech wszyscy Goście
na zdrowie dziś piją,
a Sabina i Dominik 
niech 100 lat żyją!

Ta butelka ma zadanie
dziś istotne niesłychanie.
Bo ma sprawić byście byli
rozśpiewani, Goście mili!

Nowożeńcy pięknie proszą,
wszyscy niech 

toasty wznoszą.
I za szczęście 
Młodych piją,

niechaj się kieliszki biją!

Gościu!
Jeśli Ci zaszumi w głowie,

lub się w oczach 
będzie dwoić,
nie martw się 

o swoje zdrowie
i spokojnie daj się spoić.
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Sto lat! Sto lat! –
 dzisiaj śpiewaj,

pij toasty jednym łykiem,
baw się długo i nie ziewaj,

tańcz i swawol,
 ale z szykiem!

Prawie każdy 
Wam to powie,

kto chce szczęścia 
Młodej Pary,

musi wypić za jej zdrowie,
tak, jak każe zwyczaj stary.

Wódka Weselna
niech słodka będzie!
Niech Młodej Parze

100 lat
w szczęściu przybędzie!

Każdy się dzisiaj raduje 
i Wódka Weselna

wszystkim smakuje.
Niechaj wszyscy Goście

na zdrowie dziś piją,
a Państwo Młodzi
niech 100 lat żyją!

Toasty wznosicie
za pomyślność Młodej Pary!

Kielich pierwszy: 
za Młodych szczęście

drugi:
za dziecka poczęcie,

trzeci:
za zdrowie Gości,
każdy następny: 

dla przyjemności!

“Szumigłówka”
dziś to sprawi,

że się każdy dobrze bawi.
Zapewniają o tym Młodzi,

“Szumigłówka”
nie zaszkodzi.
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Niech dzwonią kielichy,
niech dzwonią puchary,
na zdrowie i szczęście

dla Młodej Pary!

Zdrowie Państwa Młodych!
Za ich miłość

i wspólną drogę życia,
wybraną dzisiaj, 

a która trwać
będzie wiecznie!

Gość Weselny
niech toast wznosi, 

i sąsiada z boku,
do toastu prosi!

Pijcie Drodzy Przyjaciele!
Wszakże mamy tu wesele!

Zdrowie Młodych 
szybko wznoście,

no i bawcie się radośnie!

Sabina już mnie piła,
powiedziała,

żem wspaniała.
Dominik też mnie pił,

tańczył ile sił!

Nowożeńcy pięknie proszą:
niech toasty

wszyscy wznoszą,
i za szczęście

 Młodych piją,
za ich radość i za miłość!
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Wszyscy w dniu dzisiejszym
czujemy się młodzi,

więc Wódka Weselna
nikomu nie zaszkodzi.

Niech wszyscy Goście 
na zdrowie piją, 

a Państwo Młodzi  
niech 100 lat żyją!

Wznoście toast
Goście mili, 

by Państwo Młodzi
w szczęściu i zdrowiu

bardzo długo żyli!

Wódka Weselna
Karoliny i Rafała
na stoły podana,

bawmy się wspaniale
do białego rana!

Szczęśliwa Ona, 
Szczęśliwy On,
dziś Im radości  

zadźwięczał dzwon!
Wódka na stoły 
pięknie podana,

tańczmy i śpiewajmy
 Młodym do rana!

Drodzy Goście!
 Pijcie śmiało!

Niech alkohol dziś się leje!
Jak będziecie mieli mało,

to Pan Młody Wam doleje!

Tańcz, gdy grają,
pij, gdy leją,

to jest najwłaściwszy rejon!
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Weselicho dzisiaj mamy,
zdrowie Młodych opijamy
By w spokoju długo żyli,
a z Rodziców Dziadków

 szybko uczynili!

Niech kieliszki 
głośno brzęczą,

bo to dźwięk dla ucha miły!
Gdy się Goście 

tańcem zmęczą,
trunek im przywróci siły!

Aby zabawa była szałowa,
a w dniu poprawin
nie bolała głowa!

 1oo lat !

Odrobina czaru,
nieco namiętności,

w weselnym toaście
sto procent miłości!

Jak wesele, to wesele
jedzcie dużo, pijcie wiele!
Vivat, vivat Młoda Para,

dalej niech się bocian stara!
Za ten bohaterski czyn,

niechaj pierwszy będzie syn!

Sabina i Dominik
wspólną drogę dziś wybrali,

wznieśmy za nich Toast,
aby zawsze się kochali!
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W maleńkiej obrączce 
uczuć świat cały,

miłość, obowiązek,
 wzniosłe ideały.

Maleńka obrączka,
 a znaczy tak wiele,

na całe życie 
włożona w kościele.

Pijcie zdrowie
Goście Mili,

by Państwo Młodzi
szczęśliwi byli! 

Niech nam 
Państwo Młodzi żyją!

Dla nich świat 
dziś nabrał blasku.

Goście niech ich zdrowie piją
i się bawią aż do brzasku!

Toast wznosicie moi mili,
by Państwo Młodzi

w zdrowiu i szczęściu żyli.
Niechaj zawsze się kochają

i gromadkę dzieci mają!

Tak od serca należycie, 
dziękujemy za przybycie. 
Żeście swoją obecnością
zaszczycili nam wesele,

pijcie zdrowie Przyjaciele!

Tańcz i śpiewaj aż do ranka
i nie przejmuj zbytnio się,
jeśli jutro Twa wybranka

Pijaczyną nazwie Cię!
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Niechaj męża kocha żona 
a swą żonę kocha mąż.
To nasz toast ulubiony,

który wznosić trzeba wciąż!

Nie omijaj kolejeczki,
nie odmawiaj dziś wódeczki!
zdrowie Młodych to jest cel,
a więc szczerze w gardło lej! 

Wznoście zdrowie
Młodej Pary,

za niepicie będą kary :)

Dziś jest wyjątkowy dzień,
tańczmy i weselmy się!

Gorzałeczkę popróbujmy,
z Parą Młodą potańcujmy!

Szczęśliwy ten, kto się żeni,
odtąd ma stróża 
serca i kieszeni.

Pijcie, Drodzy Przyjaciele!
Wszakże mamy tu wesele!

Zdrowie Młodych 
szybko wznoście,

no i bawcie się radośnie!
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Płucz gardło zaś do rana,
cała sala ma być

rozśpiewana, 
Zapewniają o tym Młodzi, 
nasza wódka nie zaszkodzi. 

Czyś jest młody, 
czyś jest stary, 
pij za zdrowie 
Młodej Pary!

Lecz pamiętaj: aby pić,
musisz pełnoletni być!

Tak od serca należycie, 
dziękujemy za przybycie. 

Drużbom, Drużkom,
Miłym Gościom,

żeście swoją obecnością 
zaszczycili nam wesele,

pijcie zdrowie, Przyjaciele!

Wesele
Sabiny i Dominika
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Dzisiaj każdy Wam to powie:
kto chce szczęścia

Młodej Pary
musi wypić za ich zdrowie,
tak jak każe zwyczaj stary!

Wódka weselna
to nie ozdoba –
jak się skończy,
będzie nowa!

www.weddingstore.pl     |     bok@weddingstore.pl

Do dzieła!
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