
Ajmi, Czas na mi
Hluśniem bo uśniem, a wódka nam stygnie.
Za naszych młodych kielkiszki przechylcie.
Polej Pan! Polej Pan, póki nie odwykłam
za dużo czasu od poprzedniego kiliszka.
Znów kolejka i kolejne toasty..
Za drógą nóżkę niech przechyli każdy.
No to cyk się leje.. szkło niech pęknie!
Dzisiaj jest okazja, aby wypić za szczęscie
Opróżnijmy flaszkę - toast zdrowie wasze!
Ej ty przechyl kielich, a ty przechyl szklankę!
Nie patrz na zegarek, tylko napełnij miarkę
Młodej parze sto lat! sto lat! zdrowia.
Buch go w gardziel i wypij do dna,
gorzka wódka, a więc trzeba ją osłodzić..
To nie nasza rola to muszą zrobić młodzi
im to nie zaszkodzi my znów kieliszki w dłoni!
ref/ Za zdrowie za szczęscie 
i za przyszłość toast!
Kieliszek za kieliszkiem, do rana raz po raz.
To jest właśnie wasz dzień to jest wasze szczęscie!
Za wami najbliższi, przed wami dni lepsze!
To największe szczęscie dzielą z wami bliscy.
Ci którzy wybaczyli wam te wszystkie krzyki
To wasi rodzice i szczęście wszystkich niech ich radość wynagrodzę te wszystkie złe godziny!
I spójrzcie na niebo, tam też wszyscy na was patrzą,
Ci których na liście gości dzisiaj zabarkło.
W wyobraźni puste krzesła i miejsca przy stole.
Pamięć już zatarta, ale ja ją dziś uwolnie.
Ich dzielona radość i ciepły promyk wzroku.
byłyby dla was wsparciem otuchą światłem w mroku.
Chociaż mija tyle czasu oni ciągle są obecni
Są tu dziś z nami na pewno nie odeszli!
Wierzą w Was, w Wasze szczęście i.. w przyszłość!
Są daleko i być może tego już nie usłyszą,
ale patrzą na was z góry i dzielą z wami szczęscie
pomogą wam każdego dnia i będą z wami co dzień.
ref/ Za zdrowie za szczęscie 
i za przyszłość toast!
Kieliszek za kieliszkiem, do rana raz po raz.
To jest właśnie wasz dzień to jest wasze szczęscie!
Za wami najbliższi, przed wami dni lepsze!
Życzeń masa się nasówa, zdrowia szczęscia to jest chulba..
Brak porblemów i wyrzeczeń, w Was z całego serca wierzę!
Dziś miłości też wam życzę w takiej masie, że nie zliczę!
By wspierała Was rodzina, kilku córek no i syna.
By łączyła.. Was swa jedność.. Która niesie.. mądrość trzeźwą..
...
A serca były dla Was  schronieniem..
I miłość widziało całe otoczenie.
Dziś miłości też wam dużo życzę, w takiej masie, że nie zliczę!
W imię miłości sto lat młodym! 
Niech sto serc usłyszy o tym!
Sto lat! Sto lat! wiwat wznieśmy..
Za młode serca, miłość i jej wdzięki!
...
(sto lat.. sto lat, niech żyje żyje nam!)
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