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TEKSTY DO ZAWIESZEK NA ALKOHOL 

Minimalne zamówienie to 20 sztuk. Można wybrać 1 tekst na 20 zawieszek (przykładowo – przy zamówieniu 

100 sztuk wybieramy 5 tekstów) 

Pod tekstem możemy umieścić Państwa imiona, datę ślubu itp.  

Krótkie, zabawne  

1. Niech moc będzie z Wami! 

2. Lubię mówić z Tobą! 

3. Z tym napojem dobry humor gwarantowany! 

4. Wódka dziś nie szkodzi, bo stawiają Państwo Młodzi! 

5. Żadna dobra historia, nie zaczyna się od zjedzenia sałatki! 

6. Wypijmy zdrowie idealnych mężczyzn, może kiedyś przyjdą! 

7. Gorzka wódka, smutna mina, ktoś tu polać zapomina! 

8. Za to, czego jutro nie będziemy pamiętali! 

9. Żegnaj mój rozumie, spotkamy się jutro! 

10. Udane wesele to toastów wiele! 

11. Co się zdarzyło na weselu, zostaje na weselu! 

12. Dziękujemy za przybycie, zaczynamy nowe życie! 

13. Grzech nie wypić w taką noc! 

14. Pijmy, bo pełnych butelek nie skupują! 

15. Wypijmy zdrowie pięknych pań, może w końcu przyjdą! 

16. Travolta, pokaż co potrafisz! 

17. W górę serca! 

18. Wódka dziś nie szkodzi, bo stawiają Państwo Młodzi! 

19. Niechaj męża kocha żona, a swą żonę kocha mąż! 

20. Nie siedź tyle, parkiet czeka! 

21. Instrukcje każdy zna - toast... i do dna! 

22. A Ty? Po ilu kieliszkach pójdziesz na parkiet? 

23. Wypij mnie! 

24. Pij, bo wódka stygnie! 

25. Będzie się działo! 

26. Gorzko..? 

27. Pijemy? 

28. No to po maluchu! 

29. Keep calm and drink vodka! 

30. Nie pijcie sami, zawołajcie nas! 

31. Buźka się śmieje, gdy winko się leje! 

32. Pijmy.. i na parkiet! 

33. kto nie pije, ten donosi! 

34. Polej, bo trzeźwieje! 

35. Czas życia krótki, napijmy się wódki! 

36. Ze mną się nie napijesz? 
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37. Na lewo, na prawo, w górę i siup! 

38. Polej sąsiadowi! 

39. Na drugą nóżkę! 

40. Pijmy, bo szkło korzenie zapuszcza! 

41. No to siup! 

42. Napój gaszący pragnienie 

43. Środek przeciwbólowy 

44. Płyn rozweselający 

45. Pijcie szybciej, bo szkłem przejdzie! 

46. Weselne procenty! 

47. Nektar Twojej odwagi! 

48. Chluśniem,bo uśniem! 

49. Raz, dwa i do dna! 

50. Jeszcze po kropelce! 

51. Gdyby Chopin żył, to by pił! 

52. Zaufaj mi, potrafisz tańczyć! - wódka 

53. Ja tu jestem od atmosfery! 

54. Po jednym.. i na parkiet! 

55. Do białego rana! 

56. Jest wódka, jest impreza! 

57. Zdrowie Pary Młodej! 

58. Zdrowie Pani Młodej! 

59. Zdrowie Pana Młodego! 

60. Zdrowie Gości weselnych! 

61. Za Marzenę i Łukasza! 

62. Za Rodziców! 

63. Za Teścia! 

64. Za Teściową! 

65. Zdrowie Świadków! 

66. Za Przyjaciół! 

67. Za Miłość! 

68. Za Radość! 

69. Za piękne Panie! 

70. Za zdrowie wasze i nasze! 

71. Za Marzenia! 

72. Za Szczęście! 

73. Za Zdrowie! 

74. Za nową przyszłość! 

75. Za dobrą zabawę! 

76. Za przystojnych Panów! 

77. Żebyśmy zawsze byli piękni, młodzi i bogaci! 

78. Sto lat! 

79. Cheers! 

80. Dziękujemy! 
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Dłuższe wierszyki 

 

81. 

Niechaj wszyscy Goście 

na zdrowie dziś piją, 

a Maja i Wojciech 

100 lat w szczęściu żyją!!! 

82. 

Wódka weselna 

niech słodka będzie! 

Niech Młodej Parze 

Sto lat w szczęściu przybędzie! 

83. 

Niechaj dzwonią kielichy, 

Niechaj dźwięczą puchary 

Na zdrowie i szczęście 

Dla Młodej Pary! 

84. 

W dniu dzisiejszym 

czujemy się młodzi,  

więc Wódka Weselna 

nikomu nie zaszkodzi. 

85. 

Niech kieliszki głośno brzęczą, 

bo to dźwięk dla ucha miły. 

Gdy się Goście tańcem zmęczą, 

trunek im przywróci siły!!! 

86. 

Pijcie Drodzy Przyjaciele,  

wszakże mamy tu wesele.  
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Zdrowie Młodych szybko wznoście, 

no i bawcie się radośnie! 

87. 

Drodzy Goście! Pijcie śmiało! 

Niech alkohol dziś się leje, 

jak będziecie mieli mało, 

to Pan Młody Wam doleje! 

88. 

Gość Weselny niech toast wznosi 

i sąsiada z boku do toastu prosi! 

89. 

Nowożeńcy pięknie proszą: 

niech toasty wszyscy wznoszą 

i za szczęście Młodych piją, 

za ich radość i za miłość!! 

90. 

Wypij dzisiaj Młodych zdrowie, 

wznoś toastów pięknych moc, 

bowiem każdy Ci to powie: 

grzech nie wypić w taką noc! 

91. 

Wódka weselna 

na stoły podana. 

Bawmy się wspaniale 

do białego rana. 

92. 

Jak wesele to wesele, 

Jedzcie dużo, pijcie wiele! 

Vivat, vivat Młoda Para, 

Dalej niech się bocian stara! 

Za ten bohaterski czyn, 
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Niechaj pierwszy będzie syn! 

93. 

Odrobina czaru, 

nieco namiętności, 

w weselnym toaście, 

sto procent miłości! 

94. 

Wznoście toast Goście mili, 

by Kasia i Jurek  

w szczęściu i zdrowiu 

bardzo długo żyli! 

95. 

Ta butelka ma zadanie 

dziś istotne niesłychanie, 

bo ma sprawić byście byli 

rozśpiewani, Goście mili! 

96. 

Tańcz, gdy grają, 

Pij, gdy leją, 

To jest najwłaściwszy rejon! 

Młoda Para też tu jest, 

najpierw toast za nią wznieś. 

97. 

Były zaręczyny, teraz jest wesele, 

udanej zabawy  

będzie jeszcze wiele. 

98. 

Czyś stary, czyś młody,  

kieliszek swój chwyć, 

za Młodą Parę  

czas toast pić! 
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99. 

Niechaj trunków nie zabraknie  

w tę dzisiejszą, piękną noc,  

a za zdrowie Młodej Pary  

niech toastów rozbrzmi moc!!! 

100. 

Już od wieków jest wiadomo, żeby miłość Młodych trwała, 

każdy musi wypić toast, gdy częstuje Młoda Para. 

101. 

Jesteś Brachu na weselu,  

pij więc zdrowo Przyjacielu,  

chciałbym Ciebie jednak prosić,  

bym nie musiał Cię wynosić. 

102. 

By nie zbrakło wódki, to mądry Pan Młody 

do każdego litra dolał kwartę wody. 

 


