Przykładowe wierszyki - zamiast prezentów
Tekst 1
Szanowni Goście, jak sami wiecie,
nic tak nie cieszy na całym świecie,
jak dźwięk dukatów w skórzanej kiesie,
więc niech nam nikt prezentów nie niesie.

Tekst 3
Jeśli w serca swego darze, prezent chcecie 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.

Tekst 5
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.

Tekst 7
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.

Tekst 9
Aby ulżyć Wam w udręce,
co za paczkę dać w prezencie
Młoda Para podpowiada
i zarazem pięknie prosi
by w kopertę włożyć grosik.

Tekst 11
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!!!

Tekst 13
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.

Tekst 2
Prezent to jest zawsze kłopot,
czy ma zegar być, czy robot?
By nie pisać długich książek,
młodzi proszą o pieniążek.

Tekst 4
Abyście wiele się nie głowili
i oblicz miłych swych nie skrzywili,
gdy zobaczycie żelazek parę, lepsze pieniążki
- dajcie nam wiarę.

Tekst 6
By uchronić drogich gości od wyboru słusznej złości,
gdy prezenty się dublują Państwo Młodzi informują:
„tuż po ślubie niezawodny na papierze znaczek wodny”!

Tekst 8
Goście nasi ukochani,
my już w domu wszystko mamy.
Chcecie coś nam podarować?
Dajcie śwince się radować!

Tekst 10
Często się zdarza,
że prezent lubi się powtarzać.
By uniknąć tej udręki,
to pieniądze daj do ręki.

Tekst 12
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.

Tekst 14
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
włóżcie prezent do koperty, my będziemy się radować.
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Tekst 15
Szanowny Gościu!
Oto zagadka do podarowania :
lekkie jak piórka,łatwe do schowania,
szeleszczące i kolorowe … to pieniążki papierowe.

Tekst 17
Drodzy Goście, jeśli chcielibyście nam coś podarować,
najlepszym prezentem byłyby bilety
Narodowego Banku Polskiego,
które pragniemy przeznaczyć
na naszą podróż poślubną.

Tekst 19
Będzie dla nas największą radością,
jeśli zaszczycicie nas Swą obecnością
Gdybyście jednak chcieli prezentem nas uraczyć
miło nam będzie banknocik w kopercie zobaczyć.

Tekst 21
Dzwonią dzwony dzwonią, zwiastują wesele.
Nie kupujcie nam kwiatów i prezentów wiele.
Radość nam sprawi Panowie i Panie
kilka złotówek na nowe mieszkanie.

Tekst 23
Kochani Przyjaciele, bądźcie tacy mili,
już jesteśmy kompletnie urządzeni chcecie nam radość spełnić,
dajcie naszej skarbonce się napełnić.

Tekst 25
Prosimy Was Goście przemili,
abyście sie o prezenty dla nas nie martwili.
Najlepiej będzie go w kopertę spakować,
a my bedziemy się ogromnie radować.

Tekst 27
Drogi Gościu!
Jeśli chcesz nam podarować
drobiazg mały w Dniu Tym Wielkim,
To nie kłopocz się szukaniem
lecz odpocznij przed hulaniem.
Twój pieniążek wraz z innymi
w jedną kieszeń dziś włożymy.
Po weselu zaś spokojnie domek sobie urządzimy.

Tekst 16
Na wesele zapraszamy
bez prezentów też wpuszczamy :)
Jeśli jednak chcecie coś nam podarować
prosimy banknocik do koperty schować.

Tekst 18
Aby Wam oszczędzić trudu, w sklepach kilka godzin nudów
I rozterek przy wyborze: “Co się Młodym przydać może?”
Wszem i wobec ogłaszamy: przeciw złotym nic nie mamy!

Tekst 20
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.

Tekst 22
Nasi kochani Goście, prezentów nam nie przynoście.
Ważniejsze jest, abyście z nami byli i na naszym weselu się bawili.
Jeśli jednak zechcecie nam coś podarować,
prosimy prezenty ślubne do koperty schować.

Tekst 24
Szanowni Goście!
Będziemy wdzięczni,
jeśli zamiast tradycyjnych pakunków
prezenty ślubne zmieścicie w kopertach.

Tekst 26
Mamy prośbę, Drodzy Goście
wielkich paczek nie przynoście!
O kopertę poprosimy - mieszkanie urządzimy.

Tekst 28
Stos prezentów imponuje, tylko co się w nich znajduje?
Trzy roboty, odkurzacze, pięć żelazek - nie inaczej!
Nie uniknie sie powtórek, gdy prezentów jest pagórek!
Lecz my świetny pomysł mamy: do koperty coś wkładamy
i bez wysilania głowy upominek jest gotowy!

