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Я Дід Мороз – червоний ніс. 
Всім гарну вісточку приніс: 
У цей казковий, дивний час 
Чарівний рік іде до нас!!!
Вітаю всіх! Вітаю всіх! 
Нехай лунає щирий сміх! 
Хай щастя йде у кожний дім 
Та буде затишно у нім.
Весела пісня хай дзвенить. 
А вам – нічого не болить, 
Здоров’я молодецьке буде, 
І всі щасливі стануть люди!
Хай дружба і любов єднає 
І бізнес щедро процвітає, 
Усяка рішиться задача, 
Нехай чекає вас удача!
Достаток буде в кожнім домі, 
Хай ваші друзі і знайомі 
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Вас щиро люблять від душі 
І вам присвячують вірші.
То ж з Новим роком вас вітаю 
І від душі усім бажаю: 
Здоров’я й радості багато, 
Щоб всім підвищили зарплату,
Та щиро вас усі любили 
І на руках весь рік носили. 
Щоб все омріяне збулося, 
І дуже добре нам жилося!
Хай рік цей щастя всім несе 
Та щоб збулося геть усе, 
Що мріялось і що хотілось, 
Щоб справді все оце здійснилось!
То ж хай здійсняться ваші мрії, 
Найкращі плани і надії, 
Великі задуми й величні, 
Прості, звичайні і незвичні.
Хай мир панує в кожній хаті, 
Щоб стали ми усі багаті 
І добрі, щирі та красиві, 
Здорові, радісні, щасливі.
Щоб успіхи були відмінні, 
Щоб був порядок в Україні. 
Усі здоровими були 
Й добро у серденьку несли!
ДІД МОРОЗ
З Новим роком!
Кришталевий келих наллємо по вінця. 
Хай вино іскриться й пісня хай дзвенить. 
Дід Мороз нам щедрі принесе гостинці, 
Бо настала гарна Новорічна мить.
З Новим роком, друзі! З Новим роком, рідні! 
Хай цей рік удачу й долю принесе! 
А всі дні у ньому будуть гарні й плідні 
І нехай вам душу звеселяє все.
Будьте всі щасливі, радісні й багаті, 
Хай здоров’я ваше йде з води й роси. 
І прийде достаток, буде лад у хаті. 
А у вашім серці – озеро краси!
Надія Красоткина


