LISTA TEKSTÓW ZAMIAST KWIATKA

1

Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili
Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniałe

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

Prosimy kwiatów nam nie kupować,
Lecz butelką wina nas obdarować.

4

Szanowny Gościu!
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
Przynieś prosimy wino lub książki.

5

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
Lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
Więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
Przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

6

Zamiast kwiatków do wazonu, które uschną w naszym domu,
Goście Drodzy, Goście Mili, propozycję mamy taką:
Radość byście nam sprawili, zatrzymując czar tej chwili
Nie kupujcie kwiatka z wstążką – obdarujcie jakąś książką
Podpisując z wielką gracją osobistą dedykacją
Albo dobre wino w darze na pomyślność Młodej Parze

7

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!

8

Bardzo byśmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
Były uśmiechnięte jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów, do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków z nimi pojedziemy
I w Waszym imieniu schronisku przekażemy.

9

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.

10

Drodzy goście!
Prosimy nie przynosić kwiatów ani pluszowego kotka,
Będziemy wdzięczni za kupony z totolotka.

11

Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
Przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki.

12

Nasi Kochani Goście,
Kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
Będą się cieszyć małe dzieciaki.

13

Goście Nasi Ukochani!
My już w domu wszystko mamy, By nie pisać długich książek,
Wprost prosimy o pieniążek!
Również chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice: Chcemy z winem mieć piwnicę!

14

Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości
jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

15

Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

16

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

17

Kochani Goście,
Na naszej nowej drodze życia
Życzenie wielkie mamy
I 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.

18

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 fundacji „Dom w Łodzi”
Z góry dziękujemy!

19

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

20

Bardzo byśmy chcieli,
by w tym dniu uroczym,
były uśmiechnięte
jakieś małe oczy.
A więc zamiast kwiatów,
do życzeń w kościele,
dołączcie "jedzonko" nasi przyjaciele.
My do piesków
z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu
schronisku przekażemy

21

Zamiast kwiatków, mili Goście,
karmę dla psów nam przynoście,
niech zwierzaki radość mają,
że się ludzie pobierają.
Nie jest to też żaden żart,
Ale pomysł tynfa wart!

22

Kwiatom dni nie zabierajcie,
Niech dożyją wiek sędziwy.
A Nam kupon totka dajcie,
Na pewno będzie szczęśliwy!

23

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.

24

Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.
Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

25

Goście drodzy, goście mili,
byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy!

26

Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.

