
1.Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.

Stąd wiadomość ku publice:
Chcemy z winem mieć piwnicę!

2.Bardzo chcemy wszystkich prosić by nam kwiatów nie przynosić
Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę!

Nie koniecznie z winnic sławnych, za to pełną win półwytrawnych
Wina włoskie, bądź też z Chile, zapewnią nam urocze chwile. 

3.Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,

więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki. 

4.Zamiast kwiatów do wazonów,
Które uschną w naszym domu,

Propozycje mamy taką:
Byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili,

Niechaj rosną nam kwiateczki,
Wy przynieście wina z beczki. 

5.Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili

Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniale. 

6.Goście kochani,
Dobrze nas znacie, dlatego pomysł ten

Tak jak my, bardzo pokochacie:
Bibliotekę marzeń w domu założyć bardzo chcemy

Dlatego niezwykle uszczęśliwieni będziemy,
Jak w dniu Ślubu z Waszą dedykacją książkę dostaniemy! 

7.Zamiast kwiaty nam przynosić
Bowiem więdną z grawitacją
Dobrą książkę śmiemy prosić
Z własną wewnątrz dedykacją. 

8.Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,

przynieś prosimy, dobre wino lub książki. 

9.Goście drodzy, goście mili,



byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy! 

10.Goście Drodzy, Goście Mili.
Radość byście Nam sprawili
w szczęście nasze inwestując

kupon totka nam darując,
oszczędzacie kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.

11.Zamiast kwiatów przynieście
Nam kupon totolotka

Bo szczęście w miłości już mamy,
A może i w  loterii nas spotka…? 

12.Goście Drodzy, Goście Mili
Radość byście Nam sprawili,

Zamiast kwiatków – które zwiędną,
Cieszyć oczy krótko będą,

Niechaj każdy Gość jak może,
Szczęściu młodych dopomoże,

W kolekturze inwestując,
I kupon Lotto nam darując 

13.Od przyjaciół i rodziny
nie o kwiaty dziś prosimy.

Zamiast płatków, co opadną,
może dacie „szóstkę” ładną?
Zamiast zatem róż, stokrotek,

kupujemy Duży Lotek.
I do kartek z życzeniami

mały kupon dziś wkładamy! 

14.Fortuna kołem się toczy,
a dzień ten ma być uroczy

dlatego prosimy Was nasi Mili,
byście kupony Lotto kupili i

wypełnione zamiast kwiatków przynieśli,
a może tego dnia nam się poszczęści

Totolotka sami skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście

Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże. 

15.Zamiast kwiatów do wazonów, które uschną w naszym domu,



propozycje mamy taką: byście serca uchylili, konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni i przynieśli: misie, pieski, koraliki,

malowanki, kredki, farby, może wielbłąd być dwugarbny,
nakręcany samolocik albo cały stos łakoci.

Może słodkich krówek worek, może mały być traktorek.
Cukiereczki, czekoladki dla dzieciaczków z Dziecka Chatki. 

16.Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte czyjeś małe oczy.

A więc zamiast kwiatów do życzeń w Kościele,
dołączcie artykuły szkolne, bądź książki nasi przyjaciele.

My do domu dziecka z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu dzieciom przekażemy.

17.Drodzy Goście
dla nas kwiatów nie przynoście,
zamiast ozdób tych nietrwałych

prośbę do Was wszystkich mamy
o słodycze dziś prosimy, swoje szczęście podzielimy

w dniu tym dla nas najważniejszym
damy radość również innym

i słodycze które chcemy
na dom dziecka przekażemy! 

 18.Pragnąc przełamać tradycje stare,
By nie mieć na przykład żelazek parę
I zaoszczędzić przemiłym gościom

Łamania głów nad prezentów mnogością
Podpowiadamy: mile widziany i bardzo wygodny

Będzie bilecik ze znakiem wodnym. 

19.Aby ulżyć Wam udrękę
co za paczkę dać w prezencie

Młoda Para podpowiada i zarazem pięknie prosi,
zamiast kwiatów i prezentów,
by w kopertę włożyć grosik,

tyle, ile każdy może,
za co z góry

Szczęść Wam Boże!!!

20.Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek



młodzi proszą o pieniążek.  

21.Gościom nisko się kłaniamy,
na wesele zapraszamy.
Będą pląsy, tańce, bale
i jedzenia stosy całe.

Więc się nasi mili stawcie
o prezenty się nie martwcie.
By nie stawiać ich na stercie,

niechaj zmieszczą się w kopercie. 

22.Mamy prośbę, drodzy Goście wielkich paczek nie przynoście!
Po co dźwigać te ciężary, gdy istnieje sposób stary
na podarek co szeleści i się łatwo w portfel mieści. 

23.Drogi Gościu
Jeśli chcesz nam podarować

drobiazg mały w Dniu Tym Wielkim,
To nie kłopocz się szukaniem

lecz odpocznij przed hulaniem.
Twój pieniążek wraz z innymi
w jedną kieszeń dziś włożymy.

Po weselu zaś spokojnie domek sobie urządzimy.

 24.Będzie dla nas największą radością,
jeśli zaszczycicie nas Swą obecnością

Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć… 


