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Toasty weselne
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Bądźcie dla siebie i ziarnem pieprzu, 

i szczyptą soli, i tym co cieszy,

i tym co boli. Trwajcie razem,

gdy miłość w rozkwicie

i gdy ku jesieni swe kroki skieruje życie.

***

Z Bożej woli połączeni węzłem, co dwoje serc tych splata,

żyjcie szczęśliwie tu na ziemi,

niech Wam w miłości płyną lata,

niech miłość, dobroć oraz ufność,

która dziś w sercach Waszych gości,

wraz z bożą łaską i pomocą

da Wam moc szczęścia i radości.

***

Sto lat, sto lat, młodej parze, niech wam los dziś składa w darze,

to co szczęściem się nazywa,

niech pieniędzy wam przybywa,

niech wam zdrowie dopisuje,

i niczego nie brakuje.

Młodej parze szczęścia życzmy,

Sto lat, sto lat, głośno krzyczmy.

(cała sala śpiewa sto lat)

Wypijmy za to, 

aby Młoda Para

miała tyle zmartwień,

ile kropli pozostanie

w naszych kieliszkach.
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Teraz Wy już nie samotni, teraz Wy we dwoje.

Na łzy, smutki i radości pójdziecie oboje.

Już Wam teraz droga życia łatwiejsza i lżejsza

O! bo miłość wszelkie trudy usuwa lub zmniejsza.

Niechaj złość i boleść u Was się nie zjawi,

Niech Wam zawsze Młoda Paro Pan Bóg błogosławi.

***

Za nic mowy wyuczone, poetyckie za nic ody.

Ja po prostu i serdecznie

sławię ojców Pani Młodej.

Niechaj żyją długie lata.

Tylko córki mieć nie sztuka,

więc niech para ich doczeka

i prawnuczki i prawnuka.

Niechaj im się wszystko darzy

i pociechy mają z córy!

Wiwat ojcze Pani Młodej.

Wnoszę kielich ten do góry!

***

Szczęśliwa Młoda Paro – życzymy Wam w uroczystym dniu ślubu miłości 

gorącej jak słońce,

szlachetnej jak złoto,

czystej jak łza,

słodkiej jak miód

oraz spełnienia pięknych marzeń

i wspólnych planów.
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Nie będziemy jeść

Nie będziemy pić

Nie będziemy tańcować

Póki Panna Młoda

Nie zacznie całować

***

Za oziębłych – żeby ich piwo rozgrzało

Za skłóconych – żeby pojednało

Za zmęczonych – żeby orzeźwiło

Za smutnych – żeby rozbawiło

Za obżartych – by im się łatwiej trawiło…

I za nas wszystkich tutaj zgromadzonych, którym nic nie brakuje

***

Prawie każdy wam to powie

Kto chce szczęścia młodej pary

Musi wypić za jej zdrowie

Tak jak każe zwyczaj stary

***

Szumigłówka dziś to sprawi

Że się każdy dobrze bawi

Płuczcie gardła aż do rana

Sala ma być rozśpiewana

Zapewniają o tym młodzi

Szumigłówka nie zaszkodzi
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Pijcie więc toasty do dna

Aby młodzi w zdrowiu żyli

Ich rodzina była zgodna

I szczęśliwi zawsze byli

***

Młoda para dziś częstuje

Trunków jest na stołach moc

Pijmy wiec za zdrowie młodych

Poprzez całą piękną noc

***

Już od wieków jest wiadomo

Że by miłość młodych trwała

Każdy musi wypić toast

Gdy częstuje młoda para

***

Była noc

Księżyc i cisza

On i Ona

On powiedział: Tak?

Ona powiedziała: Nie

Minęły lata

I znów noc, księżyc i cisza

On i Ona

Ona powiedziała: Tak?

On powiedział: Tak
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Ale lata już były nie te

Wypijmy za to, byśmy wszystko w życiu robili w porę!

***

A kto się w styczniu urodził, ma wstać, ma wstać, ma wstać!

Niech weźmie kielich w rękę swą i pije, i pije do dna!

Jak wypiłeś, to se nalej, a butelkę podaj dalej!

A kto się w lutym urodził…

(i tak dalej)

***

Brzęk, brzęk kieliszkami

I pełnymi pucharami

Kto wypije

Niechaj żyje

W jak najdłuższy czas

***

Wypijmy za to, aby Młoda Para miała tyle zmartwień

Ile kropli pozostanie w naszych kieliszkach


