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Gorzka wódka, gorzka wódka, trzeba ją osłodzić,

Młody Młodą pocałuje,

nie będzie nam szkodzić.

Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki,

pocałunek był za krótki.

Nie pijemy wcale, nie pijemy wcale,

pocałunek był niedbale.

Ona temu winna, ona temu winna,

pocałować go powinna.

On jest temu winien, on jest temu winien,

pocałować ją powinien.

Oboje są winni, oboje są winni,

pocałować się powinni.

U nas moda taka, u nas moda taka,

że całują na stojaka.

Nas uczyli w szkole, nas uczyli w szkole,

że całuje się na stole.

Młody nie bądź byczkiem, Młody nie bądź byczkiem,

weź pocałuj ją z języczkiem.

Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili,

chcemy, żeby nam teściowie

wódkę osłodzili.

Śmieszne przyśpiewki dla młodych
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Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili,

chcemy, żeby nam świadkowie

wódkę osłodzili.

Słodka wódka, słodka wódka, już będziemy pili,

bo nam wszyscy po kolei

wódkę osłodzili.

***

Para młoda ładna, ale gdy rok zleci,

to jeszcze ładniejsze będą mieli dzieci.

***

Suknię do podłogi i buciki białe,

jeszcze ci obiecał do kołyski małe.

***

Pewnoś pani młoda pomarańcze jadła.

Wtedyś to młodemu do serduszka wpadła.

***

A my wam zagramy raz jeszcze na chrzcinach,

zespół ( nazwa zespołu )życzy wam pierwszego syna.

Wam pierwszego syna, a drugiej córeczki,

byście w domu mieli wszystkie jaskółeczki.
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Dzisiaj jest wesele, jutro poprawiny

Teraz pani młoda czas na oczepiny

***

Moi mili goście,

dziś są oczepiny.

Za dziewięć miesięcy

przyjedziem na chrzciny

***

Oj chmielu, chmielu, ty bujne ziele,

Nie będzie przez cię żadne wesele.

Moi mili państwo, proszę się nie gniewać,

Bo teraz będziemy na czepeczek zbierać.

Dajcie że, dajcie i wy gospodynie,

Boście poprzedały na jarmarku świnie.

Dajcie że, dajcie i wy gospodorze,

Boście poprzedali na jarmarku zboże.

Trzeba jej dać, nie żałować,

Żeby miała swoje liczko czym okrywać.

Spojrzyj, dziewczyno, w górę, jak się gwiazdy smucą,

Dzisiaj, dzisiaj ci wieczorem twój wianeczek zrzucą.

Przyśpiewki weselne na oczepiny
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Zrzucą ci wianeczek z ziela zielonego,

A założą czepek z tiulu bielutkiego.

Nie będę ja w tym czepku chodziła,

Bo ja bym się swojej mamy wstydziła.

A nie wstydź się ty mamy, córuś,

Powieś wianek na kołysce, czepek włóż.

Dziękujemy wszystkim, coście wy tu dali,

Żebyście się do nieba dostali.

***

Panie Młody nie bądź Felek wykup Młodej pantofelek,

pantofelek jest malutki i kosztuje litra wódki.
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Kto w styczniu urodzony jest

Ma wstać, ma wstać, ma wstać!

Kieliszek swój do ręki wziąć

I wypić, aż do dna.

Jak żeś wypił to se nalej,

A butelkę podaj dalej.

Jak żeś wypił to se nalej,

A butelkę podaj dalej.

***

Dobry wieczór Państwu, ale nie każdemu,

Tylko pannie młodej i Panu młodemu.

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana,

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana

Na samym początku śpiewania mojego

Życzę parze młodej szczęścia największego.

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana,

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana

Przepraszam was, goście, proszę się nie gniewać,

Bo ja teraz będę do wianeczka śpiewać.

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana,

Oj dana, oj dana, oj dana, oj dana

Najpopularniejsze przyśpiewki weselne
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Do wianeczka śpiewać, do welonu grajcie

A wy mili goście proszę posłuchajcie.

Jak słoneczko chyli się ku zachodowi,

Młoda chyli główkę, by zdjąć wianek z głowy.

Zdejmuję ci z głowy ten biały wianeczek,

A teraz ci przypnę ten piękny kwiateczek.

Pożegnaj ją mamo, prawą rączką na krzyż

Bo po raz ostatni, na jej wianek patrzysz.

Policz młoda, policz gołąbki na dachu

Tyle będziesz miała pierwszą nockę strachu.

Ej pomyśl ty młody, czas ci to niewielki

Bo nadeszła chwila końca kawalerki.

Zdejmij że ty świadek, młodemu tę muszkę

Żeby już nie patrzył na inna dziewuszkę

Z kamienia na kamień przeskakuje żabka,

Z naszej pani młodej zrobiła się babka.

Życzę Państwu młodym wszystkiego dobrego

Byście byli dobrzy, jedno dla drugiego.

***
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Błogosław, błogosław prawą rączką krzyż,

Bo już ostatni raz na jej wianek patrzysz.

Biała sukienka, złoty pas,

Wychodźcie dzieci, bo już czas.

Wychodźcie dzieci za progi,

Obłapcie rodziców za nogi.

***

Jak obyczaj stary każe,

gdy los składa nam w darze,

dzień tak radosny, tak szczęśliwy,

dzień wesela, dzień jedyny,

Wznieś za młodych toast trzeba,

niech więc słychać aż do nieba,

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.

***

Niech dzwonią kielichy,

niech dzwonią puchary

na zdrowie i szczęście

dla młodej pary
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***

Płucz gardło, zaś do rana

cała sala ma być rozśpiewana

zapewniają o tym młodzi

nasza wódka nie zaszkodzi.

***

Czyś stary, czyś młody

kieliszek swój chwyć

za Młodą Parę

czas toast pić!

***

Niechaj trunków nie zabraknie

w tę dzisiejszą, piękną noc,

a za zdrowie Młodej Pary

niech toastów rozbrzmi moc.

***

Młoda Para dziś częstuje

trunków jest na stołach moc

Pijmy więc za zdrowie Młodych

Poprzez całą piękną noc.

***
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Już od wieków jest wiadomo,

żeby miłość Młodych trwała,

każdy musi wypić toast,

gdy częstuje Młoda Para.

***

Wszyscy w dniu dzisiejszym

czujemy się młodzi, więc

wódka weselna nikomu nie szkodzi.

Niechaj wszyscy Goście na zdrowie dziś piją,

… i … niech nam sto lat żyją!

***

Tańcz, gdy grają,

pij, gdy leją,

to jest najwłaściwszy rejon!

***

Młoda Para jest tu też,

najpierw za nią toast wznieś!

***

Drodzy Goście! Pijcie śmiało!

Niech alkohol dziś się leje.

Jak będziecie mieli mało,

to Pan Młody Wam doleje!
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***

Niech kieliszki głośno brzęczą,

bo to dźwięk dla ucha miły.

Gdy się goście tańcem zmęczą,

trunek im przywróci siły.


