
Poniżej przedstawiamy zbiór tekstów/wierszyków dotyczących prezentów,
które mogą zostać umieszczone na Państwa zaproszeniach, jako wskazówki dla gości.

Pamiętaj, aby wysłać wiadomość z adresu e-mail, który został podany
 podczas składania zamówienia!
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Kwiatów prosimy nam nie kupować,
lecz butelką dobrego wina obdarować.
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Bardzo chcemy wszystkich prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.

Stąd wiadomość ku publice:
Chcemy z winem mieć piwnicę!

Szanowny Gościu:
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,

Przynieś prosimy wino lub książki.

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

więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.
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Nasi Kochani Goście, 
kwiatków nam nie przynoście. 

Wolimy dostać pluszaki, 
będą się cieszyć małe dzieciaki.

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.

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.

Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina.

Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili

Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniale.
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Mili Goście,
kwiatów nam nie przynoście.

Kwiatuszki bardzo lubimy,
jednak o butelkę wina prosimy.
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Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.

Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

Miło nam będzie zamiast kwiatów
przyjąć od Państwa zabawki,

które zostaną przekazane dzieciom z Domu Dziecka.

Wszystkich, którzy pragnęliby obdarować nas kwiatami,
prosimy, aby zechcieli zamienić ten gest na podarowanie

przyborów szkolnych, które przekażemy dla Domu Dziecka.

By nie niszczyć wielu roślin,
Młodzi proszą Państwa Gości: zamiast kwiatów karmę weźcie

I tu do nas ją przynieście.
My ją pięknie spakujemy,

Do schroniska zawieziemy.
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Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy Was drodzy Goście
o obdarowanie nas kwiatami doniczkowymi, które dłużej ucieszą nasze oczy.

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

niechaj zmieszczą się w kopercie.
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Na wesele zapraszamy
bez prezentów też wpuszczamy,

jeśli jednak chcecie coś nam podarować
prosimy banknocik do koperty schować.

Często się zdarza,
że prezent lubi się powtarzać.

By uniknąć tej udręki,
to pieniądze daj do ręki.

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.
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Zamiast kwiaty nam przynosić
Bowiem więdną z grawitacją
Dobrą książkę śmiemy prosić

Z własną wewnątrz dedykacją.

Kochani Goście,
Dla nas wyszukanych prezentów nie przynoście,

Tylko o książki Was prosimy
Swoją biblioteczkę pomnożymy!
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By uchronić drogich gości od wyboru słusznej złości,
gdy prezenty się dublują Państwo Młodzi informują:

„tuż po ślubie niezawodny na papierze znaczek wodny”!

By uchronić drogich gości od wyboru słusznej złości,
gdy prezenty się dublują Państwo Młodzi informują:

„tuż po ślubie niezawodny na papierze znaczek wodny”.

Prezent to jest zawsze kłopot,
Czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek
młodzi proszą o pieniążek.
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Do dzieła!
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Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,

przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

Będzie nam bardzo miło,
jeżeli zamiast kwiatów

obdarujecie nas kuponem lotto bądź książką.
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Nasi Kochani Goście, kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina, będzie się cieszyć cała rodzina

By o kwiaty znieść frasunek ,przynieś gościu dobry trunek
Młodzi barek skompletują i serdecznie podziękują.

Wino, wódka, likier, rum? Wybór to już będzie Twój.


