Prośby dot. prezentów
Prośby o pieniądze zamiast prezentów
1.
Na wesele przybywajcie
o prezenty się nie martwcie,
By nie składać ich na stercie
niechaj zmieszczą się w kopercie.

6.
Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
Młodzi proszą o pieniążek.

2.
Na wesele zapraszamy
bez prezentów też wpuszczamy :)
jeśli jednak chcecie coś nam podarować
prosimy banknocik do koperty schować.

7.
Goście nasi ukochani
my już w domu wszystko mamy
chcecie coś nam podarować
dajcie śwince się radować.

3.
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.

8.
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!!

4.
Ku naszej radości
prosimy Szanownych Gości,
zaoszczędźcie nam dźwigania
i paczek transportowania,
do koperty włóż banknocik,
a rozwiążesz ten kłopocik,
lekko będzie w samolocie
no i będzie po kłopocie.
5.
Często się zdarza,
że prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki,
to pieniądze daj do ręki.

9.
Pragnąc przełamać tradycje stare,
By nie mieć na przykład żelazek parę,
I zaoszczędzić przemiłym gościom
Łamania głowy nad pomysłów mnogością,
podpowiadamy:
Mile widzianym i bardzo gustownym,
Będzie bilecik ze znakiem wodnym.
10.
Będzie dla nas największą radością
jeśli zaszczycicie nas swą obecnością.
Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć.

Prośby o butelkę wina zamiast kwiatów
11.
Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice,
chcemy z winem mieć piwnice.
Niekoniecznie z winnic sławnych,
za to pełne win wytrawnych,
wina włoskie, bądź też z Chile,
co zapewnią miłe chwile.
12.
Jeśli to nie kłopot dla Was Goście Mili,
prosimy byście zamiast kwiatów
wino nam sprawili.
13.
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam
kwiatki,
przynieście zamiast nich wino
lub czekoladki.
14.
Goście drodzy, Goście mili,
radość byście nam sprawili,
konwenanse odrzucili,
dali spokój z kwieciem w dłoni
i przynieśli wino włoskie lub też z Chile,
by umilić wspólne chwile.
15.
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.
Wina, które dostaniemy,
kiedyś z Wami wypijemy.
16.
Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków
nam wino sprawili
Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniałe.

17.
Prosimy kwiatów nam nie kupować,
lecz butelką wina nas obdarować.
18.
Drodzy Goście
będzie nam bardzo miło,
jeśli zamiast kwiatów
obdarujecie nas butelką
swojego ulubionego wina.
19.
Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino
chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.
20.
Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina
21.
Szanowny Gościu:
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
Prosimy przynieś wino lub książki
22.
By o kwiaty znieść frasunek
Przynieś gościu dobry trunek
Młodzi barek skompletują
i serdecznie podziękują.
Wino, wódka, likier, rum ?
Wybór to już będzie Twój.
23.
Mili Goście, kwiatów nam nie przynoście.
Kwiatuszki bardzo lubimy,
jednak o butelkę wina prosimy
24.
Kwiaty są piękne,
lecz szybko przeminą,
prosimy o książkę lub dobre wino

Prośby o książki/płyty z muzyką/filmy zamiast kwiatów
25.
Zamiast kwiatków do wazonu,
które uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili,
propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili,
zatrzymując czar tej chwili
Goście Drodzy, Goście Mili,
propozycję mamy taką:
Nie kupujcie kwiatka z wstążką
- obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją
osobistą dedykacją.
26.
Goście drodzy, Goście mili,
byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy!
27.
Kochani Goście,
Na naszej nowej drodze życia,
Życzenie wielkie mamy…
Biblioteczkę w naszym domu zakładamy,
By móc radować się czytaniem,
Większej wiedzy zdobywaniem,
By pokolenie nasze mądrzejsze było
W życiu głupot nie robiło
Dlatego wielką radość nam sprawicie
Jeśli książką z Waszą dedykacją nas
obdarzycie.
28.
Goście kochani,
Dobrze nas znacie, dlatego pomysł ten
Tak jak my, bardzo pokochacie:
Biblioteczkę w domu założyć bardzo chcemy
Dlatego niezwykle uszczęśliwieni będziemy,
Jak w dniu Ślubu z Waszą dedykacją książkę
dostaniemy.
29.
Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Aby nam dużo radości przysporzyć,
prosimy płytę CD w nasze ręce złożyć.
Z muzyką raźniej upłynie nam życie,
będziemy się przy niej bawić znakomicie.

30.
Goście Drodzy, Goście Mili
radość byście Nam sprawili,
w przyszłość Naszą inwestując
książki lub słodycze Nam darując,
oszczędzając kwiatów moc,
co by zwiędły w jedną noc.
31.
Będziemy bardzo wdzięczni,
jeżeli zamiast kwiatów
podarujecie nam Państwo książkę
32.
„Kochani Goście,
Dla nas kwiatów nie przynoście,
tylko o książki Was prosimy
swoją biblioteczkę pomnożymy”
33.
Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją
34.
Drodzy Goście
będzie nam bardzo miło
jeżeli zamiast kwiatów
podarujecie nam
swoją ulubioną książkę,
film lub płytę z muzyką.
35.
Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
prosimy, przynieś drobne pamiątki
lub książki.
36.
Zamiast kwiaty nam przynosić
Bowiem więdną z grawitacją
Dobrą książkę śmiemy prosić
Z własną wewnątrz dedykacją.
37.
Drodzy Goście
zamiast nietrwałych kwiatów bardzo prosimy
Was o podarowanie nam
swojej ulubionej książki.

Prośby o kupony Lotto zamiast kwiatów
38.
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
39.
Zamiast kwiatów do wazonu,
Które szybko uschną w domu,
Bardzo byśmy Was prosili,
Byście totka nam kupili.
Wówczas może – w dzień uroczy,
Wielkie szczęście nas otoczy
Szczęściu przecież trzeba pomóc.
A nasz pomysł? Stos kuponów!
40.
Drodzy goście, Państwo mili
Byście radość nam sprawili:
Po co dźwigać bukieciki,
lepsze będą kuponiki.
41.
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.
42.
Niech wiadomym się stanie,
iż równie mocno jak róża,
tulipan czy stokrotka,
ucieszą nas kupony Dużego Totolotka.
43.
Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.
Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

44.
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.
45.
Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów
obdarujecie nas kuponem lotto.
46.
Zamiast kwiatów przynieście
Nam kupon totolotka
Bo szczęście w miłości już mamy,
A może i w loterii nas spotka...?
47.
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!
48.
W liczbach szczęścia spróbować chcemy
Dlatego z kwiatów na ślub rezygnujemy.
Więc nasz Miły Gościu
zamień te lilie, róże lub stokrotki
na trafne kupony – Duże Lotki!
49.
Prośbę małą tutaj mamy,
więc podpowiedź małą damy,
zamiast kwiatów prośba słodka,
dać nam kupon totolotka.
50.
Drogi Gościu: prośba słodka, abyś zamiast
kwiatka przyniósł kupon Totolotka.

Prośby o maskotki dla dzieci zamiast kwiatów
51.
Kwiatki choć piękne szybko przekwitają,
dzieci z Domu Dziecka smutne minki mają.
My zamiast kwiatków serdecznie prosimy
o drobną maskotkę by zmienić ich miny.
52.
Kwiaty szybko wysychają,
a zabawki radość dają.
Wielu dzieciom ich brakuje,
więc kto nam je podaruje,
uśmiech malcom sprawi,
gdy bez kwiatka się pojawi.
53.
Zwracamy się do was z prośbą, aby zamiast
kwiatów, podarować nam misie, którymi
obdarujemy dzieci z Domu Dziecka.
54.
Bardzo byśmy chcieli, by w ten dzień uroczy,
uśmiechnięte były czyjeś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele,
dołączcie pluszaki Drodzy Przyjaciele.
My do biednych dzieci z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu im je przekażemy.
Niech z naszego szczęścia one też coś mają
i z małym misiem uśmiechy rozdają.
55.
Zamiast darzyć nas kwiatami
darzcie dzieci zabawkami.
Wszystkie podarowane maskotki
przekażemy dzieciom z Domu Dziecka.
56.
Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas
kwiatami, prosimy aby zechcieli zamienić ten
gest na podarowanie przyborów szkolnych,
które przekażemy dla Domu Dziecka.

57.
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.
58.
Drodzy Goście dla nas kwiatów nie
przynoście, zamiast ozdób tych nietrwałych
prośbę do was wszystkich mamy, o zabawki
dziś prosimy, swoje szczęście podzielimy w
dniu tym dla nas najważniejszym damy
radość również innym i maskotki które
chcemy na dom dziecka przekażemy!
59.
Mili goście nasi mamy prośbę wielką
zamiast kwiatów, które zwiędną,
byście nam przynieśli
kredki, farbki, pluszaczki,
a uradujemy wspólnie kochane dzieciaczki.
60.
Drodzy goście!
Kwiaty są piękne, lecz tak szybko więdną…
Jeśli zatem chcecie z okazji naszego ślubu,
ofiarować coś co przetrwa znacznie dłużej niż
ulotną chwilę, prosimy o przybory szkolne –
kredki, farby, długopisy, mazaki, które z
pewnością ucieszą wychowanków Domu
Dziecka. Z góry dziękujemy!

