
TEXT 1 

Salut, 
mă numesc ..... 

şi împreună cu părinţii mei 
..... şi ..... 

vă invit pe data de..... să mă vedeţi cu fac băiţă 
în apa sfinţită de la Biserica ..... la ora ..... 

unde mă vor ţine în braţe naşii mei..... 
Petrecerea va avea loc la Restaurantul ..... la ora ..... 

Vă aştept! 

 

TEXT 2 

Salutare, 
Sunt noua venit 

..... 
şi împreună 

cu părinţii mei 
..... şi ..... 

pe data de ..... să mă vedeţi 
cum fac băiţă în apa sfinţită 
de la Biserica ..... la ora ..... 

Petrecerea va avea loc la Restaurantul ..... 
Vă aştept! 

 

TEXT 3 

Bună! 
Eu sunt ..... 

Am venit pe lume în ..... 
spre bucuria părinţilor mei. 

Acuma abia aştept să vă cunosc şi pe voi, de aceea vă invit 
la botezul meu ce va avea loc în data de ....., ora..... 

la Biserica ..... 
şi la cheful de după la Restaurantul ....., ora..... 

Vă aştept cu nerăbdare şi vă pup! 

 

TEXT 4 



Salutare, 
Sunt noua venit 

..... 
şi împreună 

cu părinţii mei 
..... şi ..... 

pe data de ..... să mă vedeţi 
cum fac băiţă în apa sfinţită 
de la Biserica ..... la ora ..... 

Petrecerea va avea loc la Restaurantul ..... 
Vă aştept! 

Bună! 

 

TEXT 5 

Sâmbată ..... , fiica noastra 
..... 

îsi face simtita venirea în lume , 
prin binecuvântarea pe care i-o da Dumnezeu 

în Biserica ....., la ora ....., 
Nemarginita bucurie va fi marcata prin sarbatorirea 

la Restaurantul ..... , începând cu ora ..... 
Evenimentul va fi onorat de participarea naşilor 

..... 
Va aşteptam cu drag! 

 

TEXT 6 

Eu sunt 
..... 

Am apărut ca dintr-o poveste 
ca să vă fac viaţa mai frumoasă. 

O sa încerc sa nu dorm la Biseica ....., ora ..... 
Adresa o ştiţi, .....< 

 

TEXT 7 

Mă numesc 
..... 

Ochişorii mei au văzut lumina zilei la data de ..... 
Sunt foarte cuminte. 



Mama şi tata 
..... şi ..... 

sunt complet topiţi de fericire, 
ca şi naşii mei 

..... 
De aceea vă invit să sărbătoriţi minunatul eveniment 

la Restaurantul ....., începând cu ora ..... 
Va aştept cu drag! 

 

TEXT 8 

..... şi ..... 
Cu bucurie în inimi vă anunţăm 

sosirea printre noi a fiicei noastre 
..... 

Vă invităm să împărtăşim împreună 
binecuvântarea botezului în ziua de ..... la ....., ora ....., 

iar apoi vom sărbători minunatul eveniment 
la Restaurantul ....., începând cu ora ..... 

Va aşteptam cu drag! 

 

TEXT 9 

O raza de soare a poposit în casa noastră 
şi cu multă dragoste îi urăm bun venit lui 

..... 
Vă invităm la primul eveniment din viaţa fiicei noastre 

care va avea loc la ..... în data de ....., ora ..... 
Cu mândrie împreuna cu dumneavoastră noi 

..... si ..... 
şi naşii 

..... 
vom ciocni paharele la Restaurantul ..... începând cu ora ..... 

Va aşteptam cu drag! 

 

TEXT 10 

Distinsă şi frumoasă doamnă şi stimate domn, 
Sunt bebe ....., 

cel mai scump şi mai frumos, cel mai dulce şi gustos, 
cel mai mic şi armonios membru al familiei..... 



şi împreună cu simpaticii mei naşi, ..... 
vă aşteptăm să participaţi la ceremonialul magic, 

când voi primi taina botezului, 
la Biserica ..... sâmbăta ....., ora ..... 

Deşi cel mai probabil eu nu voi putea veni, 
deoarece sunt alintat, mofturos şi somnoros, 

părinţii mei dau o petrecere la Restaurantul ....., începând cu ora ..... 
şi sunteţi poftiţi să beţi un pahar de şampanie în cinstea fericitului eveniment, 

care este apariţia mea în viaţa lor. 
Vă pup dulce şi vă doresc distracţie plăcută! 

..... 

 

TEXT 11 

Eu sunt ..... 
şi va invit la ..... un biberon cu lapte eu, 

un pahar cu sampanie voi, ..... la o gustare voi, 
un biberon cu lapte eu, apoi... 

eu voi dormi, voi veţi dansa ..... împreună cu naşii mei ..... 
şi cu părinţii mei ..... şi ..... 

la Restaurantul ..... pe data de ....., ora ..... 
Botezul va avea loc la Biserica ..... ora ..... 

Vă aştept cu drag! 

 

TEXT 12 

Daţi-mi voie să mă prezint sunt fiul familiei ..... 
mă cheamă 

..... 
Odată cu venirea mea pe lume vă spun "Bine v-am găsit!" 

şi vă invit să mă vedeţi făcând baie în apa sfinţită 
..... la Biserica ..... la orele ....., 

unde ma vor ţine în braţe naşii mei: 
..... 

Pe dvs. vă voi cunoaşte în aceeaşi zi la orele ..... 
când vă invit la petrecerea care va avea loc la Restaurantul ..... 

Vă aştept cu drag! 

 

TEXT 13 



Sunt cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a făcut părinţilor mei 
şi mă numesc ..... 

Dornic să vă cunosc, vă invit împreună cu mama şi tata, 
..... şi ..... 

la botezul meu, în ziua de ....., ora ....., la ..... 
şi la petrecerea pe care o dau în cinstea mea 
la Restaurantul ....., începând cu orele ..... 

 

TEXT 14 

Dragi oameni mari! 
Mă numesc 

..... 
Pentru că încă nu ştiu să vorbesc, împreună cu mami şi tati, 

..... şi ..... 
vă invit să mă vedeţi cum fac băiţă în apa sfinţită la 

Biserica ....., duminică ..... la ora ..... 
Mă vor ţine în braţe naşii: 

..... 
Chiar dacă o să adorm, puteţi să mă sărbătoriţi de la ora ..... 

la Restaurantul ..... 
Vă aştept cu drag! 

 

TEXT 15 

Ne rugăm la Dumnezeu, 
Pentru sufletul tău, 

Ca din mic tu să creşti mare 
Din plăpând să te faci tare, 

îngeraşul te-nsoţească 
De rele să te păzească. 
Sunt cel mai frumos dar 

pe care Dumnezeu l-a făcut părinţilor mei 
şi mă numesc 

..... 
Dornică să vă cunosc, vă invit împreună cu 

mama şi tata, 
..... şi ..... 

în ziua de ....., ora ..... 
la Biserica ..... 

şi la petrecerea pe care o dau în cinstea mea 
la Restaurantul ....., începând cu ora ..... 

Sărut mâna naşilor mei, 



..... 
Vă aşteptăm cu drag! 

 

TEXT 16 

"Distinsă doamnă, stimate domn 
Eu, bebelu 

..... 
cel mai mic, cel mai frumos, 

cel mai dulce şi bengos membru al familiei ..... 
împreună cu mami şi tati, 

vă invit la cea mai importantă scăldătoare din viaţa mea... 
şi nu oriunde!! 

ci la Biserica ..... sâmbăta, ..... la ora ..... 
Apoi, de pe la ora ..... chiar dacă eu nu voi mai sta mult, 

obosit fiind şi cu multe alte griji, 
vă invit la chef, la Restaurantul ..... să vă faceţi de cap. 
Vă puuup dulce şi aştept o confirmare cât mai repejor!!! 

... PUNCT î 

 

TEXT 17 

"După nouă luni petrecute la dospit, eu - gogoşica ....., 
vă aştept la prima mea petrecere în data de ..... 

La început va fi ceva cu multă apă rece, într-un cazan maaaaaaaaaaaaaaaare 
la Biserica ..... unde îmi vor fi alături naşii mei 

..... 
Ceea ce urmează la ..... nu trebuie să rataţi! 

Eu, mami şi tati vă aşteptăm cu drag! 

 

TEXT 18 

"Micuţ sunt şi vă pot spune, 
Că sunt nou venit pe lume. 

Nu pot vorbi că sunt prea mic, 
Dar prin al meu tătic şi-a mea mămică, 

..... 
Eu vă spun: Bine v-am găsit. 

şi vă invit să mă vedeţi pe data de ....., la orele ..... 
făcând baie în apa sfinţită de la ..... 
unde mă vor ţine în braţe naşii mei: 



..... 
Apoi să petrecem împreună în cântec, joc şi voie bună la 

Restaurantul .....începând cu ora ..... 
De-o fi ca să vă mulţumesc, o fac când mare am să cresc, 

iar dacă veţi binevoi a mă susţine şi privi, 
eu am să vă aştept în prag, să vă întâmpin cu mult drag. 

 

TEXT 19 

"Cine v-a spus că aş fi grasă 
Abia ... kg pentru ... cm. Am venit pe lume în ..... 

De rest..... mama n-a avut nimic de zis. Simplu, este încântată! 
Cât despre tata..... se prăpădeşte după mine! 

Mi-au pus numele ..... 
Nu s-au putut hotărâ dar îmi place mult! 
Veţi putea să-mi ziceţi cum vă place... 

Mmmmm, e ora dejunului pentru mine... 
Mă scuzaţi că vă părăsesc în grabă! 
Pe foarte curând! La Biserica ....., 

ora ..... Restul la Restaurantul ....., ora ..... 

 

TEXT 20 

"Eu sunt 
..... 

m-am născut pe data de ..... 
de aceea pe dumneavoastră nu vă cunosc încă. 

Trebuie să rezolvăm această problemă! 
Pentru aceasta, mami şi tati, adica 

..... şi ..... 
împreună cu naşii 

..... 
vă invită să participaţi la botezul meu, 

care va avea loc la Biserica ..... 
în data de ..... ora ....., 

iar dacă mă veţi îndrăgi, sigur mă veţi onora cu prezenţa 
la petrecerea organizată la Restaurantul ....., ora ..... 

Vă mulţumesc pentru că mi-aţi acordat atenţie! 
Cu drag, 

..... 

 


