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Тодоре, Тодоре, име юнашко,

  

носи го с гордост, и със сърце горящо!

  

Честит Имен ден, Тодоре!

  

 

  

Тодоре, ти на име случи,

  

желаем му и здраве да получи,
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на късмет всеки ден  да се радва

  

и купища благополучие в дома ти да стоварва!

  

Честит Имен ден!

  

 

  

Тодор е Божи дар!

  

Има осанка на цар,

  

Конете язди с ярка сила, сила завидна,

  

да извикаме дружно: Да имаш съдба дивна!

  

 

  

Желая ти ...
Толкова късмет,
колкото не можеш да понесеш,
толкова щастие,
колкото не си предполагала,
че може да имаш,
толкова здраве,
колкото не си очаквала
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и толкова поводи за усмивки,
че да хванеш мускулна треска на лицето!
---

Честит празник!
Бъди ни жив, здрав, влюбен,
но не загубен, а вечно обичан!
---

Пожелавам ти толкова радост,
колкото когато те видя;
толкова любов, колкото когато съм с теб;
толкова късмет, колкото имах, за да те срещна!
---

Честит имен ден!
Въпросът е "да се напием или да останем нетрезви".
Ти избери сам, а аз ще продължа да си пия
с бутилка в ръка и с твоето име на уста!
---

В мечтите си хората се надяват,
в живота си - очакват.
Късметлиите не влизат в сметката -
те живеят ден за ден.
Бъди най-големият късметлия!
---

Работи, сякаш не се нуждаеш от пари.
Обичай, сякаш никой никога не те е наранявал.
Танцувай, сякаш никой не те гледа.
Пей, сякаш никой не те слуша.
Живей така, сякаш на земята е рай!
---

Човек заради едното име живее
и заради него празнува!
Честит имен ден!
---

Вашите са знаели какво правят,
когато са те кръстили с най-хубавото име!
Честит имен ден!
---

Пожелавам ти здравето да е винаги с теб,
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щастието да те съпътства на всяка крачка,
любовта винаги да е под ръка,
а късметът да те чака зад всеки ъгъл.
---

Честит имен ден!
Ти знаеш, че малко мисля и много говоря.
На днешния ден обаче мислих дъъълго и го измислих:
Наздраве, да ти е живо и здраво името!

  

 

  

 

  

Поздравете именниците с картички от ТУК
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http://imen-den.blogspot.com
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