1.
Aby ulżyć Wam w udręce, 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!!!
2.
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.
3.
Szanowni Goście jak sami wiecie
Nic tak nie cieszy na całym świecie
Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie
Więc niech nam nikt prezentów nie niesie
4.
Goście nasi ukochani
My już w domu wszystko mamy
chcecie nam coś podarować
dajcie śwince się radować.
5.
A że często tak się zdarza
prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki
to pieniądze daj do ręki.
6.
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.
7.
DROGI GOŚCIU WESELNIKU!!!
Jeśli w serca swego darze
prezent chcesz dać młodej parze
my podpowiedź małą mamy
do niej właśnie zachęcamy.
Pani Młoda i Pan Młody
dla gości i własnej wygody
proszą prezentów nie kupować,
lecz pieniążkiem obdarować,
by na szczęście męża, żony
każdy był zadowolony.

8.
Niech się goście nie obrażą,
że tak młodzi słowa ważą,
ale dzisiaj takie czasy,
że ci młodzi wolą kasy.
9.
Prezenty, choć do życzeń są miłym dodatkiem,
nie zawsze bywają trafionym wydatkiem.
Pieniędzy szukamy na mieszkania spłatę,
problem z prezentem macie z głowy zatem.
10.
Prezenty są ślubu miłym dodatkiem,
ale nie zawsze trafnym wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego mieszkania,
Wiec problem prezentów jest do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo gustownym,
Będzie bilecik ze znakiem wodnym..
11.
Rodzinkę nową zakładamy
i w naszych planach już ją powiększamy.
Chcąc dzieci całą pomieścić gromadkę
musimy szybko budować chatkę.
Jeśli goście nasi mili chcecie pomóc ją budować
zamiast trudzić się i czas marnować
włóżcie prezent do koperty, my będziemy się radować
Kupony lotto zamiast kwiatów:
12.
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.
13.
Zaś zamiast kwiatów do wazonu,
które szybko uschną w domu,
bardzo byśmy Was prosili,
byście totka nam kupili,
szczęściu przecież trzeba pomóc
a nasz pomysł: stos kuponów.
14.
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.

Prezenty
Prezenty dla dzieci:
15.
Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym
Były uśmiechnięte jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele
Dołączcie pluszaczki drodzy Przyjaciele.
My do domu dziecka z nimi pojedziemy
I w Waszym imieniu malcom przekażemy.
16.
Aby ulżyć Wam udrękę
Co za kwiatek nam dać w rękę
Para młoda podpowiada
I zarazem pięknie prosi
By ten grosik przeznaczony na kwiatka
Wydać na Pluszowego Puchatka
Za tyle ile każdy może
Za co z góry szczęść Wam Boże.
17.
Dzieci z Domu dziecka smutne minki mają.
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy
o mały souvenir by zmienić ich miny.
18. Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.
Inne:
19.Zamiast kwiatków do wazonu,
które uschną w naszym domu,
propozycję mamy taką :
Byście radość nam sprawili ,
Konwenanse odrzucili,
Nie kupujcie kwiata z wstążką,
Tylko obdarujcie jakąś książką
20. Szanowny Gościu,
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieść prosimy, drobne pamiątki lub książki
Dziękujemy.
21. Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice,
chcemy z winem mieć piwnice.

