Przykładowe wierszyki - zamiast kwiatów
Tekst 1
Zamiast kwiatów totka skreślcie
w Dniu Wesela nam przynieście.
Któryś celnie traﬁć może
Gniazdo uwić Nam pomoże.

Tekst 3
Chcemy naszych gości prosić,
by nam kwiatów nie przynosić.
Szybko zwiędną piękne kwiatki
w zamian młodzi proszą zdrapki.

Tekst 5
Zamiast kwiatów przynieście
Nam kupon totolotka
Bo szczęście w miłości już mamy,
A może i w loterii nas spotka…?

Tekst 7
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.

Tekst 9
Wszyscy dają Młodym kwiatki:
róże, ﬁołki, chabry, bratki.
Dla nas najlepszą atrakcją,
będzie książka z dedykacją.

Tekst 11
Zamiast kwiaty nam przynosić,
bowiem więdną z grawitacją,
dobrą książkę śmiemy prosić,
z własną wewnątrz dedykacją.

Tekst 13
Kochani Goście,
Kwiatków nam nie przynoście,
tylko o książki Was prosimy
swoją biblioteczkę pomnożymy!

Tekst 2
Niech wiadomym się stanie,
iż równie mocno jak róża,
tulipan czy stokrotka ucieszą nas
kupony Dużego Totolotka.

Tekst 4
Kwiaty są Ślubu miłym dodatkiem,
jednak nie zawsze trafnym wydatkiem.
By zamieszaniu temu zaradzić
z bukietu zdrapek będziemy radzi.

Tekst 6
Kwiatom dni nie zabierajcie,
niech dożyją wiek sędziwy.
A nam kupon lotka dajcie,
na pewno będzie szczęśliwy!

Tekst 8
Aby nam jeszcze więcej radości przysporzyć,
prosimy zamiast kwiatów kupon lotto
na nasze ręce złożyć.

Tekst 10
Goście drodzy, goście mili,
byście kwiatków nie ranili,
książki chętnie poczytamy,
na pamiątkę zachowamy!

Tekst 12
Drodzy Goście!
Zamiast kwiatów prosimy książeczkę,
która wzbogaci naszą biblioteczkę.

Tekst 14
Szanowny Gościu,
zamiast na kwiaty wydawać pieniążki,
przynieś prosimy, drobne pamiątki
lub książki.
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Tekst 15
Nasi Kochani Goście
Kwiatków nam nie przynoście.
Wolimy dostać ﬂaszeczkę wina
będzie się cieszyć cała rodzina.

Tekst 17
Bardzo chcemy Was poprosić, by nam kwiatów nie przynosić.
Stąd wiadomość ku publice: chcemy z winem mieć piwnicę.
Niekoniecznie wina sławne, lecz półsłodkie lub półwytrawne.
Wina, które dostaniemy, kiedyś z Wami wypijemy.

Tekst 19
Kwiatki choć piękne alergię wzmagają,
misie pluszowe kurzem osiadają.
W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić,
którym zdrowie gości jesiennym wieczorem będziemy wznosić.

Tekst 21
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.

Tekst 23
Bardzo chcemy wszystkich prosić, by nam kwiatów nie przynosić
Stąd wiadomość ku publice: chcemy z winem mieć piwnicę!
Niekoniecznie z winnic sławnych, za to pełną win półwytrawnych.
Wina włoskie, bądź też z Chile, zapewnią nam urocze chwile.

Tekst 25
By o kwiaty znieść frasunek
przynieś Gościu dobry trunek.
Młodzi barek skompletują
i serdecznie podziękują.
Wino, whisky, likier, rum
- wybór to już będzie Twój.

Tekst 27
Prosimy Was Nasi Mili
Abyście zamiast kwiatków
nam wino sprawili.

Tekst 16
Ci, którzy szczęście przyjdą dzielić z nami
Niech nie biorą kwiatów – te zerwiemy sami
Kupon totolotka i butelkę wina
Niech dla Młodej Pary każdy w ręku trzyma.

Tekst 18
Winorośl, co roku dorodnym gronem się obradza,
by sokiem swym cierpkim napełnić świata winnice.
Młoda Para Państwu skromnie doradza,
aby zamiast kwiatów winem nas obdarować,
byśmy mogli w winiarnię, zamienić swą piwnicę.

Tekst 20
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,
więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,
przynieście zamiast nich wino lub czekoladki.

Tekst 22
Pięknie prosimy by kwiatów nie kupować,
lecz butelką wina nas obdarować.

Tekst 24
Młoda Para pragnie szczerze
No i prosi goście mili,
Na wesele nie z kwiatami,
Lecz byście z winkiem przybyli.

Tekst 26
Wszyscy dla Młodych kwiatki:
róże, ﬁołki, chabry, bratki
Dla Nas jednak tą atrakcją,
będzie książka z dedykacją
albo dobre wino w darze
na pomyślność Młodej Parze.

Tekst 28
By nie niszczyć wielu roślin,
Młodzi proszą Państwa Gości
zamiast kwiatów weź słodkości
by przyprawić nam radości.

Przykładowe cytaty
Tekst 1
„Serce, które raz szczerze pokochało, nigdy nie zapomni,
ale równie mocno będzie kochać do końca.”
Thomas More

Tekst 3
„Jedno jest tylko w życiu szczęście
kochać i być kochanym ...”
George Sand

Tekst 5
„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,wszystko przetrzyma,
tą miłością, która nigdy nie zawiedzie.”
Jan Paweł II

Tekst 7
„Są dwa serca - ich nieustanne bicie, zdaje się
w dwóch jestestwach jedno tworzyć życie.”
George Byron

Tekst 9
„Jedną z najstarszych ludzkich potrzeb
jest mieć kogoś, kto zastanawia się,
gdzie jesteśmy kiedy nie wracamy
wieczorem do domu.”
Margaret Mead

Tekst 11
„Serce, które raz szczerze pokochało,
nigdy nie zapomni,
ale równie mocno będzie kochać do końca.”
Thomas More

Tekst 13
„Nie wystarczy pokochać,
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie.”
A. Bekannte

Tekst 2
„Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem,
lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.”
Antoine de Saint- Exupéry

Tekst 4
„Oto jest miłość.
Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem,
a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.”
Vitor de Lima Barreto

Tekst 6
„Dotąd dwoje choć jeszcze nie jedno.
Odtąd jedno choć nadal dwoje.”
Karol Wojtyła

Tekst 8
„... Niech słowo „kocham” jeszcze raz z ust Twych usłyszę,
niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę ...”
Adam Mickiewicz

Tekst 10
„Jeśli gdzie była jedność z dwojga utworzona,
jeśli kiedy kochała męża swego żona,
Jeśli miłość ta była jej odwzajemnioną —
Myśmy byli tym dwojgiem, tym mężem, tą żoną.”
Anne Bradstreet

Tekst 12
„Miłość jest nie tylko uczuciem,
nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się.
Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną
odpowiedzialnością za siebie.”
Ks. Jan Twardowski

Tekst 14
„A może rzeczywiście wszystko się nam przyśniło,
stangret, kareta, wieczór, mój frak i twój tren,
i nasze życie twarde i słodkie jak sen.
Nie byłoby małżeństwa gdyby nie nasza miłość."
K. I. Gałczyński

