Bileciki Wkładki do Zaproszeń

Z prośba o…
pieniądze
1. A że często tak sie zdarza
prezent lubi sie powtarzać.
By uniknąć tej udręki
to pieniądze daj do ręki.
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. Abyście wiele sie nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili,
gdy zobaczycie żelazek parę
lepsze pieniążki - dajcie nam wiarę.
4. Gościom nisko sie kłaniamy,
Na wesele zapraszamy,
Będą tańce, pląsy, bale
I jedzenia stosy całe.
Wiec sie Nasi Mili stawcie,
O prezenty sie nie martwcie,
By nie stawiać ich na stercie,
Niechaj zmieszczą sie w kopercie.
5. 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.
6. Ku naszej radości
prosimy Szanownych Gości,
zaoszczędźcie nam dźwigania
i paczek transportowania,
do koperty włóż banknocik.
o rozwiążesz ten kłopocik
lekko będzie w samolocie
no i będzie po kłopocie
7. Będzie dla nas największą radością,
jeśli zaszczycicie nas swą obecnością
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Gdybyście jednak chcieli
prezentem nas uraczyć
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć.
8. Na wesele zapraszamy
bez prezentów też wpuszczamy,
jeśli jednak chcecie coś nam podarować
prosimy banknocik do koperty schować
9. Prezenty są ślubu miłym dodatkiem,
ale nie zawsze trafnym wydatkiem.
Sponsorów szukamy naszego mieszkania,
więc problem prezentów jest do rozwiązania.
Mile widzianym i bardzo gustownym
będzie bilecik ze znakiem wodnym
10. Goście nasi kochani
My juz w domu wszystko mamy
chcecie nam coś podarować
dajcie śwince sie radować.
11. Wszystkie podarunki radość nam sprawiają,
jeśli zbiór papierów wartościowych wzbogacają.
12. Szanowny gościu !
Oto zagadka do podarowania:
lekkie jak piórka, łatwe do schowania,
szeleszczące i kolorowe .... to pieniążki papierowe.
13. 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!!
14. Nie pragniemy stosować wykrętów,
Ale lepiej nam będzie bez prezentów.
Przed nami przyszłość świetlana,
Waszą gotówką usłana.
15. Szanowni Goście jak sami wiecie,
Nic tak nie cieszy na całym świecie,
Jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie,
Wiec niech nam nikt prezentów nie niesie.
16. 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
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włóżcie prezent do koperty,
my będziemy się radować.
17. Gdy dostaniesz zaproszenie
przetrzep wszelkie swe kieszenie
schowki, szafy i szuflady
wszak nie jesteś bez ogłady
wiesz na pewno ile trzeba kasy,
by przychylić nieba gościom
na weselu hucznym,
by nasz uśmiech nie był sztucznym
poczuj się zobowiązany,
zastaw meble i firany,
ale gościu nasz kochany
DAJ KOPERTKĘ Z PIENIĄŻKAMI!
18. Jeśli koniecznie z prezentem przyjść chcecie,
spytajcie o listę - przecież możecie.

książki:
19. Szanowny Gościu.
Zamiast na kwiaty
wydawać pieniążki,
przynieś prosimy,
drobne pamiątki
lub książki.
20. Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, fiołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.

kupony lotto:
21. Jednocześnie Goście Mili
Radość byście Nam sprawili,
Zamiast kwiatków, które zwiędną
Cieszyć oczy krótko będą.
Niechaj każdy z Was jak może
Szczęściu młodych dopomoże
Zamiast róż albo stokrotek
Sprezentuje Duży Lotek
22. Drodzy Goście, Państwo mili
Byście radość nam sprawili:
Po co dźwigać bukieciki lepsze będą kuponiki.
23. Goście Drodzy , Goście Mili
Radość byście Nam sprawili,
Zamiast kwiatków - które zwiędną,
Cieszyć oczy krótko będą,
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Niechaj każdy Gość jak może,
Szczęściu młodych dopomoże,
W kolekturze inwestując,
I kupon Lotto nam darując
24. Aby nam jeszcze więcej radości przysporzyć,
Prosimy zamiast kwiatów,
kupony totolotka na nasze ręce złożyć.
25. 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
26. Drodzy Goście, Państwo Mili
Byście radość Nam sprawili
Mamy pomysł całkiem nowy
Naszym zdaniem odlotowy
Po co dźwigać bukieciki
Lżejsze będą kuponiki
27. Totolotka sami skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście
Któryś celnie trafić może
Gniazdo uwić Nam pomoże

prezenty dla domu dziecka:
28. 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.
29. 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.
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My do domu dziecka z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu dzieciom przekażemy
30. Nasi Kochani Goście,
kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać pluszaki,
będą się cieszyć małe dzieciaki.
31. 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!
32. Aby ulżyć Wam w udręce
co za kwiatek dać nam 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.
33. Kwiaty szybko wysychają,
a zabawki radość dają.
Wielu dzieciom ich brakuje,
więc kto nam je podaruje,
uśmiech malcom sprawi,
gdy bez kwiatka się pojawi.

jedzenie dla schroniska:
34. 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.

wino:
35. Bardzo chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice: chcemy z winem mieć piwnice!
Niekoniecznie z winnic sławnych, za to pełną win wytrawnych.
Wina włoskie lub też z Chile zapewniają miłe chwile.
36. Zamiast kwiatków do wazonu,
które zwiędną w naszym domu,
o butelkę winka prosimy,
może kiedyś winnice otworzymy
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37. Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście
wolimy dostać flaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina
38. Zamiast kwiatów do wazonów,
które uschną w naszym domu,
propozycje mamy taką:
byśmy razem wino pili,
konwenanse odrzucili,
niechaj rośną nam kwiateczki
Wy przynieście wina z beczki.
39. Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o półsłodkie wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości jesiennym wieczorem będziemy wznosić.
40. Winorośl, co roku dorodnym gronem sie obradza,
by sokiem swym cierpkim napełnić świata winnice
Młoda Para Państwu skromnie doradza,
aby zamiast kwiatów winem nas obdarować,
byśmy mogli w winiarnię, zamienić swa piwnice.
41. Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków nam wino sprawili
Wina wytrawne, czerwone i białe
Umilą nam wspólne chwile wspaniałe

