TEXT 1
*prenume_mire+ şi *prenume_mireasa+
Liberi şi nesiliţi de nimeni,
fără opoziţie şi în consens unanim cu familiile,
vă invită la pecetluirea duhovnicească a cununiei lor,
ce se celebrează la *nume_biserica+,
în ziua de [data_nuntii], ora [ora_nuntii].
Petrecerea continuă la *nume_local+,
din [adresa_local], ora [ora_local].
Zvonul care circulă e adevărăt,
tinerii şi-au găsit şi naşii:
*prenume_nas+ şi*prenume_nasa+ *nume_nasi].
Vă rugăm să confirmaţi prezenţa domniilor voastre
până la data de *data_confirmare+.
Vă aşteptăm cu dragoste!

TEXT 2

În conformitate cu prevederile art. 1,
privind Codul Familiei este citat
cetăţeanul ....................................................
să se prezinte personal şi în haine festive la
Casa de Cultură a Studenţilor
(Calea Plevnei, nr. 61, în spatele Operei Române),
în data de 2 Septembrie 2006,
unde primirea va fi făcută de reprezentanţii organului de stat:
Angelica şi Ionuţ.
Citaţii prezenţi sunt obligaţi să audieze eventuale discursuri
şi să contribuie activ la petrecere cântând şi dansând împreună cu noi.
Deoarece cazul este deosebit de grav,
va trebui să ştiţi că întâlnirea o să fie de lungă durată.
În cazul neprezentării fără motiv legal citaţii
vor fi transportaţi cu forţa de către Poliţie la locul cu pricina.
În speranţa prezenţei dvs., vă mulţumim anticipat!

TEXT 3

Madame şi Monşerici! Dintr-o soţietate fără prinţipuri, care va-să-zică că nu le are, vă aşteptăm
negreşit pe data de ______ ______ ______cu mare veselie la cununie, pen’că bibicul ______ şi
duduia ______iubindu-se la nemurire de când s-au văzut întâiaşi dată pentru prima oară, s-au
hotărât să-şi puie pirostriile, ce-i drept după lupte seculare, ce au durat aproape 7 ani ! Jupânul
______, mare pişicher, parol, dimpreună cu consoarta, cucoana ______, va fi mare naş mare la
cununia religioasă de la Biserica ______, ______, orele ______, unde mirii se vor uni în faţa lui
Dumnezeu cu toată amoarea şi devoţiunea. Clondirele cu mastică primă, sărmăluţele, friptura şi
lăutarii, le găsiţi la local nene ! Ai, n-ai treaba, începând cu orele ______ seara trecute fix vino la
Restaruantul ______. Aşa că vă aşteptăm, la o adică, şi să nu ne lăsaţi cu onoarea nereperată, că
vitriol englezesc încă se mai găseşte! Ale Dumneavostră familii încuscrite şi fericite,______ şi ______
______ şi ____________ ______ ______ ______Pentru o mai bună organizaţiune ai parol şi
reperează până în ziua de..................., la tel. : 0724.............. – bibicul ; 0721..............- duduia

TEXT 4
În conformitate cu prevederile art. 1, privind Codul Familiei este citat cetăţeanul
....................................................să se prezinte personal şi în haine festive la------------------, în data de
---------, unde primirea va fi făcută de reprezentanţii organului de stat:--------- şi ---------. Citaţii
prezenţi sunt obligaţi să audieze eventuale discursuri şi să contribuie activ la petrecere cântând şi
dansând împreună cu noi. Deoarece cazul este deosebit de grav, va trebui să ştiţi că întâlnirea o să
fie de lungă durată. În cazul neprezentării fără motiv legal citaţii vor fi transportaţi cu forţa de către
Poliţie la locul cu pricina. În speranţa prezenţei dvs., vă mulţumim anticipat!

TEXT 5
Stimată victimă,.............................................împreună cu părinţii.................................................vin în
întâmpinarea temerilor dvs. conform cărora vă gândeaţi cu groază că o să fiţi invitaţi la nunta lor. Ei
elimină orice urmă de dubiu şi v-o pun pe hârtie. Zvonul care circulă e adevărat. Tinerii şi-au găsit şi
naşii:.................................................Picioarele şi spatele or să vă doară în timpul cununiei religioasela
Biserica "Sf. Constantin şi Elena", ora 18:00, pe data de .....Banii o să-i daţi la Restaurantul
"Bogdăneasa" , Oradea începand cu ora 19:30 şi sperăm să nu vă pară rău. Vă aşteptăm cu drag!

TEXT 6
Reţetă din bătrâni – Nunta Ingrediente de bază: Doi tineri îndrăgostiţi:
...Naşi:..................Părinţi:........................Rude şi prieteni se întâlnesc la Casa Tineretului, la ora 11:15.
Se amestecă în mod natural. Se binecuvântează la Biserica...., ora 17:00. Se adaugă flori, muzică, voie
bună, surprize şi… ceva noroc să fie bine! Totul este servit la …. ora 20:00, la data de ....Vă aşteptăm
cu drag!

TEXT 7
Cireşica are mere,
Cireşel vine şi-o cere,
Cireşica spune DA...
Nu credeţi? Veniţi încoa'
Sâmbătă ............................, ora .............. şi un pic
Restaurant .....................................
Pentru rezervări sunaţi
la .......................... sau ...........................
Oferta valabilă până la ........................

TEXT 8

Ai auzit?
Ce?
În sfârşit, se iau!
Cine?
Cum cine?
.....................
Ce spui, dom’le? E sigur?
Da părinţii lor ştiu?
Ştiuuu, le-au spus!
Şi fam. ......................... şi Fam. ..............
Şi când se iau?
Păi, sâmbătă pe .................
Anul ăsta?
Da, dragă, normal că anul ăsta!
Păi unde? La care biserică?
La biserca “..............” .
Şi la ce oră?
La ora ......... trecute fix.
Şi nunta unde e?
Care nuntă?
Petrecerea, dragă!
Aaaa… La.......... la ora ..... trecute fix

Şi cine vine?
Păi deocamdată sigur vin naşii.
Care naşi?
Naşii lor,
....................
Şi mai cine?
Nu ştiu...da’ oare pe noi ne cheamă?

TEXT 9
EL: mă gândesc... oare o să-mi mai pot lăsa şosetele aruncate... (nu prea cred);
EA: ştiu eu... oare o să mă mai placă atunci când o să-mi fac o mască hidratantă şi o să alung
cearcănele cu doua felii de castravete... (mm…);
EL: şi... probabil... nici nu aş putea să mai beau o bere fără să mă întrebe "a câta e?"...(mai mult ca
sigur...);
EA: ca să nu mai zic... probabil că va vrea să-i calc, să-i gătesc... (brr...);
EL: şi totusi... îmi plac sporturile extreme... poate, căsătoria este un fel de bungee jumping: te arunci
şi inconştient şi descoperi senzaţii tari...
EA: până la urmă... să mă placă aşa cum sunt... nu m-aş vedea nicicum o "bubulină"... locul meu este
pe o plajă însorită...
EL: vezi să nu te arzi!
EA: poate o te las singur în faţa altarului – asta da sport extrem!
Radu-Gabriel şi Maria-Antoanela
Sâmbăta, 24 august 2010
PS: Mai bine, până la data de 01 august 2010,
sunaţi la numerele de telefon 0788/000000 şi 0721/000000
şi spuneti dacă puteţi veni la nuntă. Se ţine sigur!

