ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΕΤΦΕ Ε ΟΛΟΤ
Μαζί με την απέραντη αγάπη μου, οι σκέψεις και οι ευχές μου
πάντα να σε συντροφεύουν. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα!
Τα όνειρα, τα σχέδια, οι σκέψεις και τα θέλω σου, είναι οι εγκάρδιες
ευχές μου για τη γιορτή σου!
Εύχομαι αυτή η ξεχωριστή μέρα να σου χαρίσει ό,τι επιθυμείς...
Για τη γιορτή σου, τις καλύτερες ευχές μου και ό,τι επιθυμείς!
Να έχεις υγεία, τύχη, καλούς φίλους και υπέροχες αναμνήσεις.
Εύχομαι αυτές οι ευχές να κρατήσουν μία ζωή!
Κάθε λουλούδι είναι και μια ευχή που σου εύχομαι, κάθε μία να
γίνει αληθινή!
Ένα μικρό δώρο με τις καλύτερες ευχές για Χρόνια Πολλά...
Εύχομαι αυτή η μέρα να είναι ξεχωριστή όπως εσύ. Χρόνια
πολλά!!!
Μέσα απ’ την καρδιά μου, μαζί με τις ευχές μου για τη γιορτή σου,
εύχομαι στη φετινή χρονιά να πραγματοποιηθούν οι στόχοι και οι
επιθυμίες σου…
Χίλιες ευχές και χρόνια πολλά για μια υπέροχη γιορτή!
Για την ονομαστική σου εορτή σου εύχομαι ολόψυχα Χρόνια σου
Πολλά!
Για την ονομαστική σου εορτή σου εύχομαι χρόνια πολλά, χρόνια
καλά, με υγεία, ευτυχία και ευημερία...
Να είσαι πολύχρονος και να 'ναι πάντα η ζωή σου γεμάτη ευτυχία!
Χρόνια Πολλά για την γιορτή σου, να 'ναι χαμόγελο όλη η ζωή
σου !!!
Σου εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά και δημιουργικά...
Χίλιες ευχές και χρόνια πολλά για μια υπέροχη γιορτή...
Σου εύχομαι χρόνια καλά (έστω και αν δεν είναι πολλά!!!) με υγεία,
ευτυχία και ότι άλλο επιθυμείς!
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Εύχομαι στη ζωή σου μόνο χαρές να έχεις και διπλά σου
ανθρώπους που σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Χρόνια Πολλά!
Για την ονομαστική σου εορτή σου εύχομαι χρόνια πολλά και όλα
τα όνειρά σου να πραγματοποιηθούν!
Ένα μπουκέτο λουλούδια… ένα μπουκέτο ευχές! Χρόνια Πολλά!
Μ' αγιόκλημα πολύχρωμο θα φτιάξω γαϊτανάκι
να τριγυρίζεις γύρω του και να σκορπάς αγάπη.
Μέσα στα φύλλα της καρδιάς μου το όνομά σου έγραψα
σήμερα για την γιορτή σου δεν στο κρύβω έκλαψα.
Μια ασημένια άμαξα μ’ άνθη θα την στολίσω
θα βάλω εκεί τα δώρα μου για να σου τα χαρίσω.
Πλεγμένο από γιασεμιά το καμουτσίκι θα 'ναι
κι όταν θα σε κρατώ στην αγκαλιά τα μάτια θα μιλάνε.
Λίγες γραμμές πολλές ευχές για μια ζωή όλο χαρές.
Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, νά 'χεις ζωή παραμυθένια,
δάκρυ ποτέ να μη γνωρίσεις και ό,τι αγαπάς να αποκτήσεις.
Σου εύχομαι τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγαθά του Ισαάκ...

ΕΤΦΕ ΣΟ ΓΟΝΙΟ ΟΤ
Με όλη μου την αγάπη, εύχομαι χρόνια πολλά στον άνθρωπο που
με έφερε στη ζωή! Ό,τι επιθυμείς να το αποκτήσεις!
Ελπίζω να βρισκόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα στο υπέροχο
τραπέζι της γιορτής σου! Χρόνια Πολλά κι ευτυχισμένα!
Μα καλά, νόμιζες ότι δεν θα θυμόμουν τη γιορτή σου; Αυτό
σηκώνει παρεξήγηση! Αλλά επειδή είσαι τόσο γλυκούλης σε
συγχωρώ! Ευχαριστώ για όλα όσα μου έχεις μάθει και συνεχίζεις
να μου μαθαίνεις, για τις συμβουλές σου (άσχετα αν δεν τις έχω
πολυακούσει), για την υπομονή σου και για τα φανταστικά παιδικά
μου χρόνια κατά τα οποία ξεφαντώσαμε! Χρονιά πολλά κ πολλά
φιλάκια!!!!
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ΕΤΦΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΟΤ
Εύχομαι τα φετινά γενέθλια να σου χαρίσουν υγεία, ευτυχία και
πρόοδο.
Πολύχρονος! Ευχόμαστε ολόψυχα υγεία και πρόοδο!
Χρόνια πολλά για την ονομαστική σου γιορτή. Με πολλή αγάπη,
οι γονείς σου.
Πολύχρονος! Χίλια κεράκια να σβήσεις και καλή πρόοδο!
Στο πιο χαριτωμένο κοριτσάκι ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλή
πρόοδο.
Στο πιο γλυκό αγοράκι ευχόμαστε χρόνια πολλά και πάντα
ευτυχισμένα.
Στο γλυκύτερο κορίτσι του κόσμου, Χρόνια Πολλά για τη γιορτούλα
του!

ΕΤΦΕ ΣΟ ΤΝΣΡΟΥΟ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ
Σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά χαρούμενα κι ευτυχισμένα
γενέθλια. Σ’ αγαπώ πολύ!
Αγάπη μου, για την ονομαστική σου γιορτή σου εύχομαι ολόψυχα
χρόνια πολλά και κάθε μέρα να είναι για σένα μια ξεχωριστή
γιορτή!
Χρόνια πολλά σε σένα που έχεις αλλάξει την ζωή μου...
Σε σένα που αγαπώ, μαζί με χίλιες ευχές, χρόνια πολλά για την
ονομαστική σου γιορτή!
Χρόνια Πολλά σε έναν άγγελο που κατέβηκε στη Γη μόνο και μόνο
για να αλλάξει τη ζωή μου…
Χρόνια Πολλά ζωούλα μου κι ελπίζω κάθε χρόνο να είμαστε μαζί…
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