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ЗІ СВЯТОМ ШАНОВНІ ЖІНКИ! 

        8 березня перше весняне свято – Міжнародний жіночий день, який у народі 

називають просто Жіночим днем, або ще простіше – святом 8 березня.  

       Зі святом, рідні, кохані, шановні, прекрасні. Нехай весна живе у вашому 

серці. Щодня, за будь-якої погоди та при будь-якому настрої. 

     Від щирого серця хочеться привітати всіх наших красунь та розумниць. Не 

інакше - день Жінки - має бути особистим святом кожної свідомої людини. 

 
Шановні і милі жінки! В цей день весняний,  

В цей день святковий. Бажаємо щиро, бажаємо радо  
Безхмарного неба, сонця в душі . 

Здоров'я міцного, дитячого слова  
Натхнення, кохання й краси. 

  Чоловічий колектив   

КУ ˮММНВКˮСМР 

 



     Що жінці потрібно для повного 

щастя, 

    Навряд чи мужчинам збагнути це 

вдасться, 

   Та все ж, щоб життя вам здавалося 

раєм, 

   Сьогодні від щирого серця бажаєм: 

   Здобутків у праці! Погоди ясної! 

   Здоров’я міцного й любові палкої! 

  Дітей дуже чемних і завжди 

слухняних, 

   Щоб в школі не мали оцінок поганих. 

    Свекрух, щоб жили якомога подалі, 

    А дім обминали всі біди й печалі. 

     І щоб чоловік не хропів цілу нічку, 

     Роботу робив, цілував ніжно в 

щічку. 

     Обідів у ліжко! І вражень полярних! 

     І цих...ну..., що звуться на “м”, – 

регулярних! 

     Кохання палючого, як в серіалі, 

     Не менш як п’ять фільмів – на 

кожнім каналі! 

    Сусідів – і знизу, і зверху – 

безшумних, 

    Романів курортних і вчинків 

бездумних! 

    Колготок – із лайкри! Ні дня – без 

обнови! 

   Щоб був у вас спонсор з грішми і 

впливовий! 

    На книжці – побільш грошових 

заощаджень! 

   Для чоловіків – дуже довгих 

відряджень, 

   Бо користі в хаті з них й так небагато, 

   То краще їх бачити лише на свята! 

   Відпусток щороку на Чорному морі, 

   Тістечок смачненьких – без зайвих 

калорій. 

   Щоб завжди стрункими й бадьорими 

були 

   І про целюліт ви ніколи не чули. 

   Аби, як модельки, ви мали фігури 

   І вас залюбки малювали з натури. 

   Духів – від Діора! Вбрання – від 

Версаче! 

   Машин – іномарок, щоб везли на дачі. 

Коханців – жагучих, в любові – 

зразкових, 

 

   Щоб був після них завжди настрій 

святковий! 

   І аби начальство ваш труд цінувало 

   Та вас за роботу не раз відзначало, 

   Платило постійно пристойну 

зарплату, 

   Аби вистачало на хліб і на хату. 

    Й за те, що гаруєте тяжко, мов 

бджілки, 

    Хай вам UMC подарує мобілки! 

    І з євроремонтом квартири придбати, 

   Щоб можна було в них на конях 

гасати! 

    Прикрас, діамантів на сорок каратів, 

    Щоб вуха не в’янули ваші від матів! 

    Ну, мабуть, пора вже підводити 

риску, 

   Ще зичимо всім вам нормального 

тиску, 

    Щоб сонечко ясно світило із неба! 

    Ну що ще для повного щастя вам 

треба? 

    Якщо щось забули, ви нам вибачайте 

     І подумки самі до всього додайте. 

    А нам залишилось фужери розлити 

    І все, що бажали, скоріш закріпити! 
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