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·      

  

 

  

 

  Късметчета за питката за Бъдни вечер 2021 година
  

С нетърпение чакаме Бъдни вечер. Мигът, когато разчупваме ухаещата питка и търсим
късмета, който ни очаква през идващата година, е незабравим. По-долу ще намерите
списък на интересни късметчета, които да сложите в Бъдника.

  

 

  

Дядо Коледа обещава всичко да ти е като по мед и масло.
· Няма никакво съмнение – ще се сдобиеш с имение.
· С късмет и с пари Дядо Коледа ще те дари.
· Ще направиш добрини ти във бъдещите дни.
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· Знай, през Новата година екскурзия очаква те в чужбина.
· Ти старата си къща ще смениш и в нова ще се настаниш.
· През идната година от здраве няма да се отървеш.
· Каквото си посееш в твоята градина, това и ще пожънеш догодина.
· През Новата година то се знае – приятни изненади Дядо Коледа вещае.
· Дядо Коледа ще ти прати известие с екзотично пътешествие.
· Джобове, пълни със пари, ще имаш в бъдещите дни.
· Печалба от лотариен билет подарък щастлив ще е за теб.
· Във службата с изобретение гениално ще се прославиш ти похвално.
· В командировки и забави догодина досадната ти работа ще мине.
· Мечтаната отмяна в кухненския труд Дядо Коледа ще ти изпрати тук.
· Любов и щастие сърдечно в дома ти ще царува вечно.
· Красива къща и деца ще радват твоята душа.
· Мъдрост, здраве и късмет ще имаш в дните занапред.
· Щастието в бъдещите дни в дома ти светъл ще гори.
· Любов ще те съпътства догодина кат рози в цъфнала градина.
· С голяма радост в твоя дом прекрасен ще те споходи щъркелът крилат.
· Семейство, дом и младост ще ти даряват много радост.
· Постигнатото с разум ще съхраниш, богатството си ти ще удвоиш.
· С ум и хитрост на ума, куп парички във дома.
· Нова работа се очертава в сграда уютна и луксозна.
· Във кариерата нагоре ще се изкачиш ти скоро.
· Скъп подарък, нов късмет – всичко занапред ще е наред.
· Бизнес доходен се очертава с много професионална слава.
· В работата първи ще си ти със късмет и със пари.
· Ще започнеш бизнес свой и успешен ще е той.
· Знай, че трудните проблеми ще ти се решават с лекота.
· Враговете си ще победиш и завистниците ще сломиш.
· От непознат адрес ще получиш чудна вест.
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· Със семейство и кола ще пътуваш по света.
· Годината започва вече – ще стигнеш в нея надалече.
· Не се шегувам – ти печелиш: късмета скоро ще намериш.
· Ще бъде Коледа красива, годината за теб – щастлива.
· Дано наистина да ми се връща: ще заживееш в нова къща.
· С успех във спорта ще сполучиш. Тренирай – и ще ти се случи.
· Щом клончето от дрян се падна, знай – от здравето не ще избягаш, май!
· Пътуване до тайнствена страна, ще имаш през годината добра.
· Метличка – като домакиня, ще шеташ цялата година!
· Тук няма искаш и не щеш – във службата ще порастеш!
· Внезапно, като гръм във ясен ден, от любовта ще си сразен!
· Със детски рев се уреди, за щастие или беди!
· Стегни багажа!С комплимент – печелите апартамент!
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· Хазартът е във твойта кръв, при тез игри ще бъдеш пръв!
· Година, като пита с мед, ще изобилстваш от късмет!
· Любов сърцето ти ще грее, когато зима преспи вее.
· Джакпотът изтегли днес: ще подкараш Мерцедес!
· Зареди се със търпение – чака те учение!
· Кариера ще ти е приоритет: я министър, депутат – напред!
· Таз година работата ти се пада. Ала и парите – за награда.
· Приятел верен ти ще срещнеш, така животът ще е песен.
· Годината ще те омае, любов около теб витае!
· Таз година е щастлива, сила и здраве ще преливат!
· Стягай багажа за воаяжа!
· Ново късметче таз година, с колегите – сговорна дружина!
· Тук изпращаш таз година, в нова къща догодина!
· Държавна лотария, тото, на твоя страна е числото!
· С книжка, моливче, тетрадка, годината ще ти е сладка.
· В науките ще преуспееш, без знание не се живее.
· С игри, забави, песни годината ще е чудесна.
· Ранчо, копане, добитък и печалби във излишък.
· През новата година очаквай порив нов, на теб се пада голямата любов.
· Пада ти се днес парата – няма вече до заплата да се чудиш как двата края ти да
свържеш.
· Мързелът на теб се пада, той е твоята награда.
· Цялата година див купон ще има.
· С гадже във ръка ще се озовеш на острова на твоята мечта.
· През огън и вода ще минеш, но до целта заветна ти ще стигнеш.
· Голям късмет – през новата година! Чака те живот с мнооого мед!
· Цялата година ще имаш хляб за двамина!
· Приятел нов ще си намериш – да, но ако спреш да се звериш!
· Очаква ни Коледа красива! И много щастлива година!
· Не хвърляй късмета си на боклука и ще имаш голяма сполука!
· Сериозен курс ти предстои, с игри и танци до зори!
· Нова червена кола, може би не Ферари, но също толкова добра!
· Нова къща за теб ще има, и ще живеете в нея двамина-трима-четирима!
· Голяма компания, купон до зори, това е късметът ти, не го губи!
· Здраве и Здравец са твоят късмет!
· За детски плач се приготви и да не мигваш до зори това е голям късмет – така да
знаеш!
· А после ще има и да играеш и да се смеете трима пък после може и четирима!
· Ученето продължава, успешен край скоро се задава!
· За шефски пост се приготви! Е, пак ще бачкаш до зори …
· За нова работа се стягай! И от късмета си не бягай
· Много щастие и пари, всичко друго ще се нареди!
· Таз година люлка, догодина булка, мода в щастието има, щом те люби, да те
взима!
· Нова къща, нов късмет, римите от радост ще редиш, щом със кредит пак се
уредиш!
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· Здрава, здрава гърбина през бетонна пъртина, не изпускай влака, повишение в
службата те чака!
· Нови проекти и смели мечти, залавяй се бързо, не чакай, не спи!
· Бързо стягай си багажа в голям град да идеш, на голям стол да седиш, тлъсти
пачки да броиш.
· Живот като на кино, живот като на филм, във филмова продукция, ще дебютираш
като мим!
· Карибите те чакат, океанът ти шепти, ела да ме погалиш, поне в мечтите си!
· Околосветско пътешествие на тебе ти се пада, гледай кораба без теб да не отплава!
· Искаш да пътуваш по чуждите земи, като начало, драги, глобус си купи!
· Бляскави светкавици, весели наздравици, конкурси много ще спечелиш и в светска
суета ще се намериш!
· Коледа е тука, начало на сполука!
· Твоите пухкави паласки не ще се отърват от ласки!
· Нови любови, нови мераци нови надежди и секс в кадилаци!
· На сянка на чардака, почивка теб те чака!
· Изобилие от пари като дъжд над теб ще завали!
· Иди учи, учи, учи, че ученето е пари – богат, известен и напет, може да те вземат и за
кмет!

  

Изпратете картички за Коледа! Честита Коледа!
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