
1.Wszyscy Goście na tej sali, którym wódkę dziś podali
muszą toast mądry wznieść za zdrowie i Młodej Pary cześć!

2.Sąsiad obok Cię pogania, kręcą tutaj też nagrania, 
Młodej Parze więc się skłoń, szybko chwyć kieliszek w dłoń. 

3.Ta butelka – nie ozdoba, jak się skończy, będzie nowa
Raduj się więc z sąsiadami, dziel się śmiało butelkami.

4.Pijcie drodzy przyjaciele, wszakże mamy tu wesele,
Zdrowie Młodych szybko wznoście, no i bawcie się radośnie.

5.Czyś jest młody, czyś jest stary, pij za zdrowie Młodej Pary,
Lecz pamiętaj aby pić, pełnoletni musisz być.

6.Niech dzwonią kielichy, niech dzwonią puchary,
na zdrowie i szczęście dla Młodej Pary.

7.Niech wszyscy Goście, na zdrowie dziś piją,
a Ania i Andrzej niech 100 lat żyją!

8.Nowożeńcy pięknie proszą, niech toasty wszyscy wznoszą
i za szczęście Młodych piją, za ich radość i za miłość!

9.Wódka weselna na stoły podana, bawimy się wspaniale do białego rana.

10.Dzisiaj jest wesele, jutro poprawiny, za 9 miesięcy pójdziemy na chrzciny!

11.Ta butelka ma zadanie dziś istotne niesłychanie, 
bo ma sprawić byście byli, rozśpiewanie goście mili!



12.Jesteś brachu na weselu, pij więc zdrowo przyjacielu,
chciałbym jednak ciebie prosić, bym nie musiał Cię wynosić.

13.Odrobinę czaru, nieco namiętności, w weselnym toaście 100% miłości!

14.Nasi drodzy goście mili, byście się nie pomylili,
tenże napój to nie woda, czysta wódka zdrowia doda!

15.Wódka Weselna – przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do 
opakowania bądź skonsultuj się z Parą Młodą.

16.Kielich pierwszy- za Młodych szczęście, drugi- za dziecka poczęcie,
trzeci – za zdrowie gości, każdy następny dla przyjemności.

17.jak wesele to wesele, jedzcie dużo, pijcie wiele, vivat vivat Młoda Para, 
dalej niech się bocian stara, za ten bohaterski czyn, niechaj pierwszy będzie 
syn.

18.już od wieków jest wiadomo, żeby miłość Młodych trwała,
każdy musi wypić toast, gdy częstuje Młoda Para.

19.Gość weselny niech toast wznosi i sąsiada z boku do toastu prosi!

20.Za Młodej Pary Zdrowie, wszyscy toast wnoście, 
niech 100lat żyją Młodzi i dobrze bawią się Goście.

21.Nie omijaj kolejeczki, nie odmawiaj dziś wódeczki,
zdrowie Młodych to jest cel, a więc szczerze w gardło lej!



22.Drodzy Goście pijcie śmiało, niech alkohol dziś się leje,
jak będziecie mieli mało, to Pan Młody wam doleje.

23.Tańcz gdy grają, pij gdy leją, to jest najwłaściwszy rejon.

24.Tańcz i śpiewaj aż do rana i nie przejmuj zbytnio się,
jeśli jutro twa wybranka , pijaczyną nazwie Cię!

25.Wznieśmy toast goście mili, by nam Młodzi długo żyli,
niechaj zawsze się kochają i gromadkę dzieci mają!

26.No to siup!

27.Nie śpimy, polewamy!

28.Pijmy bo szkło korzenie zapuszcza!

29.Wypijmy za miłość!

30.Zaufaj mi – umiesz tańczyć. Wódka

31.Nie siedź tyle, parkiet czeka.

32.Człowiek nie wielbłąd , pić musi.

33.Na drugą nóżkę!

34.No to po maluchu!



35.Zdrowie pięknych pań i mojej żony!

36.No to po calaku!

37.Zdrowie tych co nie piją!

38.Zdrowie gospodarzy!

39.Zdrowie Teściowej!

40.Za zdrowie gospodarzy, niech zawsze mają takich fajnych gości!

41.Raz , dwa i do dna!

42.Ze mną się nie napijesz ?

43.Chluśniem bo uśniem!

44.Na lewo, na prawo, w górę i chlup!

45.Wypijmy zdrowie idealnych mężczyzn, może kiedyś przyjdą!  


