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Wierszyki o kwiatach

Drodzy Goœcie, chcemy prosiæ,
by nam kwiatów nie przynosiæ.
Buteleczka z zacnym trunkiem
bêdzie mi³ym podarunkiem.
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Jeœli to nie k³opot dla Was Goœcie mili,
prosimy byœcie zamiast kwiatów,
ksi¹¿kê lub wino nam sprawili.
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Goœcie drodzy, goœcie mili, byœcie kwiatków nie ranili,
ksi¹¿ki chêtnie poczytamy, na pami¹tkê zachowamy!
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Wszyscy daj¹ M³odym kwiatki:
ró¿e, fio³ki, chabry, bratki.
Dla nas najlepsz¹ atrakcj¹
bêdzie ksi¹¿ka z dedykacj¹.
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Od przyjació³ i rodziny nie o kwiaty dziœ prosimy.
Zamiast p³atków, co opadn¹, mo¿e dacie szóstkê ³adn¹?
Zamiast zatem ró¿, stokrotek, kupujemy Du¿y Lotek.
I do kartek z ¿yczeniami ma³y kupon dziœ wk³adamy!
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Bardzo chcemy wszystkich prosiæ
by nam kwiatów nie przynosiæ
St¹d wiadomoœæ ku publice:
Chcemy z winem mieæ piwnicê!
Nie koniecznie z winnic s³awnych,
za to pe³n¹ win pó³wytrawnych
Wina w³oskie, b¹dŸ te¿ z Chile,
zapewni¹ nam urocze chwile.

Bardzo chcemy Was prosiæ
by nam kwiatów nie przynosiæ
Radoœæ byœcie nam sprawili
w szczêœcie nasze inwestuj¹c,
kupon lotka nam daruj¹c :-)
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By nie niszczyæ wielu roœlin,
M³odzi prosz¹ Pañstwa Goœci:
Zamiast kwiatów karmê weŸcie
I tu do nas j¹ przynieœcie.
My j¹ piêknie spakujemy,
Do schroniska zawieziemy.
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Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami,
lecz my s³odyczy jesteœmy smakoszami,
wiêc jeœli macie ochotê podarowaæ nam kwiatki,
przynieœcie zamiast nich wino lub czekoladki.

16K

6K

Goœcie Drodzy, Goœcie Mili.
Radoœæ byœcie Nam sprawili
w szczêœcie nasze inwestuj¹c
kupon totka nam daruj¹c,
oszczêdzacie kwiatów moc,
co by zwiêd³y w jedn¹ noc.

Kwiatki choæ piêkne alergiê wzmagaj¹,
misie pluszowe kurzem osiadaj¹.
W zamian o wytrawne wino chcielibyœmy prosiæ,
którym zdrowie goœci
jesiennym wieczorem bêdziemy wznosiæ.
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Nasi Kochani Goœcie,
kwiatków nam nie przynoœcie.
Wolimy dostaæ pluszaki,
bêd¹ siê cieszyæ ma³e dzieciaki.
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Drogi Goœciu:
Proœba s³odka, abyœ zamiast kwiatka
Przyniós³ kupon Totolotka.
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Goœciu Drogi, Goœciu Mi³y.
Zamiast kwiatka z piêkn¹ wst¹¿k¹
obdaruj nas jak¹œ ksi¹¿k¹,
opatrzon¹ z wielk¹ gracj¹ osobist¹ dedykacj¹.
Albo dobrym winem w darze na pomyœlnoœæ M³odej Parze.
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Kwiatów mamy ju¿ dostatek, wiêc prosimy Was o datek.
Nie pieni¹¿ki ani czeki, lecz ksi¹¿eczki i gad¿ety.
Piêkne kredki lub mazaki, wszystko to do jednej paki.
To nie dla nas bêd¹ fanty, lecz dla biednej szkolnej bandy.
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Bardzo byœmy chcieli, by w tym dniu uroczym,
by³y uœmiechniête czyjeœ ma³e oczy.
A wiêc zamiast kwiatów do ¿yczeñ w Koœciele,
do³¹czcie artyku³y szkolne, b¹dŸ ksi¹¿ki nasi przyjaciele.
My do domu dziecka z nimi pojedziemy
i w Waszym imieniu dzieciom przeka¿emy
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By o kwiaty znieœæ frasunek, przynieœ Goœciu jakiœ trunek.
M³odzi barek skompletuj¹ i serdecznie podziêkuj¹.
Wino, whisky, likier, rum - wybór to ju¿ bêdzie Twój.
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Anna i Jurek peùni miùoúci
proszà Szanownych Goúci
by miast prezentów i kwiatów
zùoýyli na ræce swatów
drobne finansowe wspomoýenie
w podróý poúlubnà wyruszenie.

19K

