
Tzk 1 
 

By o kwiaty znieść frasunek 

przynieś Gościu dobry trunek. 

Młodzi barek skompletują 

i serdecznie podziękują. 

Wino, whisky, likier, rum 

wybór to już będzie Twój. 

Tzk 2 

 
Gości, którzy planują obdarować nas kwiatami prosimy w zamian o wsparcie 

datkami wolontariuszy, którzy kwestować będą po mszy św. 

 

Tzk 3 
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. 

 

Tzk 4 
Będzie nam bardzo miło, 

 jeżeli zamiast kwiatów obdarujecie  

nas kuponem lotto bądź książką. 

Tzk 5 
 

Szanowny Gościu. 

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki, 

przynieś prosimy, drobne pamiątki lub książki. 

 

Tzk 6 
Nasi Kochani Goście, 

kwiatków nam nie przynoście. 

Wolimy dostać pluszaki, 

będą się cieszyć małe dzieciaki. 

 



 

Tzk 7 
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 

 

Tzk 8 

 
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. My do domu dziecka z nimi pojedziemy i w Waszym imieniu 

dzieciom przekażemy. 

Tzk 9 
Zamiast kwiatów prosimy Gości 

o książki, które umilą nam wieczory z herbatką 

Tzk 10 
Zamiast nietrwałych ciętych kwiatów prosimy was drodzy Goście o obdarowanie 

nas kwiatami doniczkowymi które dłużej ucieszą nasze oczy. 

Tzk 11 
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. 



Tzk 12 
Od przyjaciół i rodziny  

nie o kwiaty dziś prosimy.  

Zamiast płatków co opadną  

może dacie szóstkę ładną?  

Zamiast zatem róż, stokrotek  

kupcie może duży lotek? 

Tzk 13 
Wszyscy dają Młodym kwiatki:  

róże, fiołki albo bratki,  

a dla nas najlepszą atrakcją będzie kupon lotto z dedykacją. 

Tzk 14 
Drogi gościu prośba słodka 

abyś zamiast kwiatka 

przyniósł kupon toto lotka. 

Tzk 15 

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. 

Tzk 16 

 

Bardzo chcemy wszystkich prosić 

By nam kwiatów nie przynosić. 

Stąd wiadomość ku publice: 

Chcemy z winem mieć piwnice 

Tzk 17 

 

Ci, którzy szczęście przyjdą dzielić z nami, 

niech nie biorą kwiatów - te zerwiemy sami. 

Kupon lotka i butelkę wina, 

niech dla Młodej Pary każdy w ręku trzyma 



Tzk 18 

 

Zamiast kwiatów do wazonów, 

Które uschną w naszym domu, 

Propozycje mamy taką: 

Byśmy razem wino pili, konwenanse odrzucili, 

Niechaj rosną nam kwiateczki, 

Wy przynieście wina z beczki. 

 

Tzk 19 

 

Szanowny Gościu: 

Zamiast na kwiaty wydawać pieniążki, 

Przynieś prosimy wino lub książki. 

Tzk 20 

 

Kwiatki choć piękne alergię wzmagają, 

misie pluszowe kurzem osiadają. 

W zamian o wytrawne wino chcielibyśmy prosić, 

którym zdrowie gości jesiennym wieczorem będziemy wznosić. 
 

Tzk 21 
Istnieje zwyczaj przychodzenia z bukietami, 

 lecz my słodyczy jesteśmy smakoszami,  

więc jeśli macie ochotę podarować nam kwiatki,  

przynieście zamiast nich wino lub czekoladki. 

 

 


