
Новорічні тости 2013: як привітати з святом?

      

Новорічні тости 2013 варто вивчити ще перед ніччю на 1 січня. Так ти будеш впевнена,
що тобі буде що сказати в той момент, коли годинник проб’є 12, і зможеш повністю
віддатися іншій підготовці.

Новорічні тости 2013 – відмінний привід привітати своїх друзів оригінально. Адже кожен
скаже «За щастя в Новому році», а в тебе буде прекрасна можливість виділитися.
У кожні людині є негасима свічка його душі. Але свічка ця часто накрита непроникним
ковпаком. Так вип’ємо за те, щоб у новому році світло нашої душі безперешкодно
доходило до друзів.

***

Один мудрець сказав: “Саме дивне в людині те, що він нерідко сумує за втраченим
становищем, а що проходить його життя, він не засмучується”. Вип’ємо ж за те, щоб
яскраво і з користю пройшов кожен день нового року.

***

Нехай в Новому Році наше життя буде чистим, як крапля джерельної води, а щастя
грайливе, як шампанське в цьому кришталевому келиху!

***

З чого складається келих? З опори і чаші для напоїв. З чого складається людина? З тіла
– матеріальної опори і душі – чаші духовної. Вип’ємо ж за те, щоб у новому році наші
келихи частіше б наповнювалися прекрасним вином, а чаші душі – прекрасними
почуттями!
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***

Новий рік не розкіш, а засіб пересування в часі! Так давайте ж вип’ємо за його вічний
двигун!

***

Давайте вип’ємо за Діда Мороза та Снігуроньку: скільки себе пам’ятаю, – вони не
хворіють, не старіють і гроші на подарунки завжди є! За те, щоб ми теж були такими!

Новорічні тости 2013 в віршах:

У Новорічну ніч,

По-особливому ясну,

Я бажаю вам нових успіхів і друзів,

І щасливими бути,

І щасливими святкувати

Під сіянням шампанського,
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Очей і вогнів!

***

Багато свят є різних,

Але улюблений – Новий рік.

Кажуть, він дуже важливий,

Хто як зустріне – так і живе!

Краще зустріти його будинку,

За столом, у колі сім’ї,

Запросити друзів, знайомих,

Самих близьких з рідні.

Щоб жила сім’я в достатку,

На роботі успіх був,
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Зі здоров’ям все гаразд,

А кишені – без дірок.

На годиннику вже дванадцять,

Не уповільнити стрілок хід,

Попрошу я всіх піднятися,

П’ємо за нас, за Новий рік!

***

Нехай Новий рік Вас осяє,

Подарує Вам успіх,

І у Вашому будинку нехай звучить

Веселий, дзвінкий сміх.

Нехай поруч буде вірний друг
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І в свято, і в негоду.

І нехай до Вашої оселі, як сніг,

Завжди приходить щастя в Новий рік!

***

Нехай в новому році ми будемо в ладу з усіма, і насамперед – із самими собою!
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