
 

*** 

 

Wolę kawę gorzką niż polaną mlekiem i miodem  

Wolę wybory  

Wolę wielkie przegrane  

Wolę teksty na zimno  

Wolę emocje ujarzmione  

Wolę dramatyzm niż śmieszną komedię  

Wolę patrzenie w gwiazdy od spoglądania w dół od zamykania oczu  

Wolę stare filmy i puste drogi  

Wolę miękkie szepty  

Wolę dworce pełne Romów od dworców bez śpiewu  

Wolę wierzyć w siebie niż nie wierzyć w nic 

 

Ania Balcer, kl. 2a Gim. 

 
 

 

 
*** 

 

Wolę wolę. Własną. 

Wolę karty na stole. 

Wolę brudne okno z prześwitami świateł świata. 

Wolę mieć za sobą psa niż tysiące rozkojarzonych ptaków. 

Wolę kawę. 

Wolę dziecko, nie chcę sama go grać. Ale też chce nim być. 

Wolę być sprzeczna, niż przepisana. 

Wolę myśleć, wolę wiedzieć. 

Wolę Czerwień z Bielą niż zmieszane barwy niejasne. 

Wolę róże niż bratki, czy stokrotki. 

Wolę siebie. 

 

Agnieszka Pelc, 2a Gim. 

 

 

 

 



*** 

Wolę, ludzi 

Od samotności 

Wolę, uczucie  

Od pustki w sercu 

Wolę przygodę 

Wolę porządek 

Od chaosu 

Wolę ciekawość 

Od braku zainteresowania 

Wolę prawdę 

Od zakłamania 

 

Gosia Majewska, kl. 2a Gim. 

 
 

 

 

*** 
 

Wolę dziwactwo niż ślepotę, 

Wolę jednostki niż rzesze, 

Wolę śmiech od dezaprobaty, 

Wolę osobę od jej zdjęcia, 

Wolę lisy niż tury, 

Wolę drewno od plastiku, 

Wolę rzekę od zegara, 

Wolę zamysł od chaosu, 

Wolę dystans od hałasu, 

Wolę zrozumienie od autorytetu. 

 

Michał Mrugała, kl. 2a Gim. 

 
 

 

 
 

 



*** 

Wolę książki od filmu 

Wolę prozę od liryki 

Wolę psy 

Wolę różnorodność 

Wolę wsie od miast 

Wolę technologię 

Wolę przedmioty ścisłe od humanistycznych 

Wolę spokój 

Wolę zagadki od oczywistosci 

Wolę okna 

  

Mikołaj Dziemieszkiewicz, kl. 2a Gim. 

 

 

 

*** 

Wolę radość niż smutek 

Wolę  weekend od tygodnia  

Wolę  miłość od nienawiści  

Wolę ciepło niż zimno  

Wolę dom  

a nie szkołę  

Wolę książkę od obrazu  

Wolę spokój od chaosu  

Wolę wiedzieć niż nie wiedzieć  

Wolę myśleć niż nie myśleć 

Wolę zdrowie od choroby   

 

Marianka Grzywacz, kl. 2a Gim. 

 

 

 

 



 

*** 

Wolę spędzać czas z przyjaciółmi niż siedzieć samotnie przed telewizorem. 

Wolę wolność. 

Wolę kolory ciemne. 

Wolę słodkie niż słone  

Wolę mieć wiedzę niż jej nie mieć. 

Wolę spontaniczność i dobra zabawę.  

Wolę proste niż skomplikowane. 

Wolę się uśmiechnąć niż być smutna. 

Wolę zapamiętać niż zapomnieć. 

Wolę korzystać z życia niż czekać na odpowiedni moment. 

Julia Cieplik, kl. 2a Gim. 

 

 

 

*** 

Wolę coś od niczego 

Wolę krzyczeć w samotności niż wśród ludzi 

Wolę zrozumieć niż nie wiedzieć 

Wolę deszcz od wiatru 

Wolę księżyc od słońca  

Wolę łzy od gniewu  

Wolę prawdę od oszustwa  

Wolę nie pokazywać niż  być odrzucona 

Wolę spokój w chaosie niż chaos w spokoju  

 

Dominika Kozłowska, kl. 2a Gim. 

 

 

 

 

 



 

 

*** 

Wolę dżunglę od Zoo 

Wolę nowoczesność niż średniowiecze 

Wole wieczną zabawę niż wieczny pogrzeb 

Wole koty od psów 

Wole walkę niż nudę 

Wole zbudowaną własnymi rękami chatę niż odziedziczony pałac 

Wolę metropolię od wsi 

Wolę normalność od fałszywej wielkości 

Wolę nowe od starego 

Wolę kraje podbijające od podbitych 

 

Bartosz Bogdański, kl. 2a Gim. 

 

 

 

 

*** 

Wolę kiedy sama wybiorę 

Wolę nie o innych 

Wolę jak o mnie mówią niż nie mówią wcale 

Wolę żywe 

Wolę kiedy gryzmolę 

Wolę schodzić ze szlaku 

Wolę noc od obnażonego dnia 

Wolę czasy nie moje 

Wolę mieć wybór 

Wolę dzielić się z ludźmi tym co mam w głowie 

 

Marta Sajewicz, kl. 2a Gim. 

 

 



 

 

*** 

Wolę psy od kotów 

Wolę dźwięk niż ciszę 

Wolę być tu i teraz 

Wolę ruch 

Wolę nie przeżywać smutku, płaczu 

Wolę żyć 

Wolę szczerość od niewinnych kłamstw  

Wolę mieć wybór  

Wolę być wierna sobie  

Wolę nie stać na próżno i wypatrywać się w moje własne odbicie 

 

Karolina Kędra, kl. 2a Gim. 

 

 

*** 

Wolę śmiech  

Od smutku, 

Wolę czarny  

Od białego,  

Wolę luz  

Od powagi, 

Wolę czerwiec  

Od lutego, 

Wolę schody  

Od windy. 

 

Julia Sroczyńska, kl. 2a Gim. 

 

 

 

 



 

*** 

Wolę życie, od problemów dotyczących świata. 

Wolę nie słuchać ludzi bo wiem, że wszystko jest kłamstwem  

Wolę wierzyć, że świat jest lepszy chodź często taki nie jest  

Wolę słuchać swoich myśli, niż sugestii innymi  

Wolę marzyć o miłości, niż udawać, że istnieje  

Wolę myśleć o szczęściu, ale nie zapominać o cierpieniu  

Wolę chwytać chwilę, bo życie jest tylko jedno  

Wolę znaleźć drogę, a nie błądzić w labiryncie  

Wolę czuć, niż być znieczuloną  

Wolę kołysać się w rytm piosenki, ale nie stracić kontroli.  

 

Ula Błaszczak, kl. 2a Gim. 

 

 

 

 

*** 

Wolę noc z gwiazdami 

Wolę ptaki 

Wolę zimną wiosnę niż jej brak 

Wolę widzieć uśmiech na czyjejś twarzy 

Wolę umieć słuchać 

Wolę zwyczajność, wtedy więcej może wydać się niezwykłe 

Wolę dłużej poczekać 

Wolę te dni, gdy wszystko wydaje się prostsze i można uwierzyć,  

Że tak naprawdę jest 

Wolę mieć sekrety 

Wolę nic nie zmieniać  

 

Oliwia Pordzik, kl. 2a Gim. 

 

 

 



*** 

Wolę ciszę, 

W kakofonii dźwięków się duszę. 

Wolę łąki, 

W lesie bym się zgubiła i pająki... 

Wolę pieski, 

Koty tylko perski i niebieski. 

Wolę biały, 

Czarny trochę wypłowiały. 

Wolę to, 

Wolę tamto. 

Wolę swawolę, 

I ja to wszystko w ogóle chromolę. 

Trzeba mieć wolę tylko, by BYĆ 

I ŻYĆ. 

 

Kaja Szadujko, kl. 2a Gim. 

 

 

 

*** 

 

Wolę gry komputerowe od zadań domowych 

Wolę czytać książki niż podręczniki 

Wolę słodycze od normalnego jedzenia 

Wolę przedmioty humanistyczne od ścisłych 

Wolę grać na komputerze niż siedzieć w szkole 

Wolę basen rekreacyjny od sportowego 

Wolę oglądać mecze piłki nożnej niż siatkówki 

Wolę psy od kotów 

Wolę oglądać sztukę niż ją tworzyć 

Wolę wiele więcej rzeczy które nie są tu wymienione 

 
 

Emil Więcek, kl. 2a Gim. 
 


