
ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТА АННА - 9 ДЕКЕМВРИ 2020
Неделя, 06 Декември 2020 13:03 - Последна промяна Неделя, 06 Декември 2020 13:00

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Пожелания за имен ден:

Дълго младей, век поживей,
много се смей и във всичко успей!
Честит Празник!
---

Нека дните ти бъдат изпълнени с радост,
вечерите с топлина, а годините с младост!
---

Вярвай в трудните моменти, смей се когато тъжиш.
Лесно е глава да отпуснеш, трудно е да победиш.
Живота казват е игра, в която все някой побеждава.
Ако наистина е така, да победиш ти пожелавам!
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---

Бъди все така красива, весела, игрива!
Бъди винаги засмяна и в искри обляна!
Бъди нежна и добра и се отдай на любовта!
Честит празник!
---
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Честит празник! Пожелавам ти толкова радост,
колкото когато те видя;
толкова любов, колкото когато съм с теб;
толкова късмет, колкото имах, за да те срещна!
---

Нека изворът на щастието
ръси с кристалните си води
пътя на твоите мечти.
Честит празник!
---

Желая ти здраве - то е най-важното,
любов - защото е смисълът на живота
и пари - за да ти е по-леко!
---

Пожелавам ти да имаш всичко,
което не се купува с пари
и пари за всичко останало!
Честит празник!
---

Пожелавам ти много здраве, щастие, късмет и най-вече любов!
Нека всяка твоя съкровена мечта стане реалност!!!
Помни, че живота е като огледалото
и ако ти му се усмихнеш и той ще ти отвърне със същото!
Така че винаги бъди все същото усмихнато момиче!
---

Нека твоите желания бъдат мои пожелания
и помни никога не спирай да опитваш
и никога не опитвай да спреш!
---

На празниците хората си пожелават много неща,
но аз ти пожелавам само 2:Никога и Винаги!
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Винаги щастлив и никога нещастен!
---

Честит празник!
С пожелания за упоритост - за да следваш мечтите си,
смелост - за да ги отстояваш,
търпение - за да ги постигнеш и любов,
която да дава смисъл на всичко това.
---

Бъди добра, бъди щастлива,
върви с една звезда в нощта
и нека никога да не заспива
смеха на твоята устa.
Честит празник!
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Поздрави именниците с картички от  ТУК
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