
Inspiracją do stworzenia tomiku był jeden z wierszy Noblistki ☺  

Możliwości…
 KLASY 7A

„ …tylko co to takiego poezja.
Nie jedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy.” 
                                    W. Szymborska



Wisława Szymborska
       Możliwości

Wolę kino.
Wolę koty.
Wolę dęby nad Wartą.
Wolę Dickensa od Dostojewskiego.
Wolę siebie lubiącą ludzi
niż siebie kochającą ludzkość.
Wolę mieć w pogotowiu igłę z nitką.
Wolę kolor zielony.
Wolę nie twierdzić,
że rozum jest wszystkiemu winien.
Wolę wyjątki.
Wolę wychodzić wcześniej.
Wolę rozmawiać z lekarzami o czymś innym.
Wolę stare ilustracje w prążki.
Wolę śmieszność pisania wierszy
od śmieszności ich niepisania.
Wolę w miłości rocznice nieokrągłe,
do obchodzenia na co dzień.
Wolę moralistów,
którzy nie obiecują mi nic.
Wolę dobroć przebiegłą od łatwowiernej za bardzo.
Wolę ziemię w cywilu.
Wolę kraje podbite niż podbijające.

Wolę mieć zastrzeżenia.
Wolę piekło chaosu od piekła porządku.
Wolę bajki Grimma od pierwszych stron gazet.
Wolę liście bez kwiatów niż kwiaty bez liści.
Wolę psy z ogonem nie przyciętym.
Wolę oczy jasne, ponieważ mam ciemne.
Wolę szuflady.
Wolę wiele rzeczy, których tu nie wymieniłam,
od wielu również tu nie wymienionych.
Wolę zera luzem
niż ustawione w kolejce do cyfry.
Wolę czas owadzi od gwiezdnego.
Wolę odpukać.
Wolę nie pytać jak długo jeszcze i kiedy.
Wolę brać pod uwagę nawet tę możliwość,
że byt ma swoją rację.



Możliwości
Wolę wodę niż ogień
Wolę śmiech niż płacz
Wolę dzień niż noc
Wolę lato niż zimę
Wolę radość niż smutek
Wolę mieć cele niż ich nie mieć
Wolę mieć zaplanowany dzień niż go nie 
mieć
Wolę mieć ciszę niż hałas
Wolę być aktywnym niż być śpiącym
Wolę przyjaźń niż jej nie mieć
Wolę rozmowę niż milczenie
Wolę mieć rodzinę niż jej nie mieć
Wolę koty od psów
Wolę zabawę niż nudę
Wolę grać w tenisa niż grać w piłkę nożną
Wolę zajmować swój czas czymś dobrym 
dla mojej przyszłości niż
grami komputerowymi

Poezja dla mnie to natchnienie,
Wolność

Jakub



Wolę stoły
Wolę wyjść
Wolę leżeć niż siedzieć
Wolę pić niż jeść
Wolę czarny
Wolę poranek od wieczoru
Wolę lato od zimy
Wolę limonkę od cytryny
Wolę ciemne od jasnego
Wolę miasto od wsi
Wolę spać
Wolę siedzieć w domu niż być na polu
Wolę lekcje online od zwykłych lekcji  w szkole
Wolę głośno niż cicho
Wolę xboxa od playstation
Wolę jeździć niż chodzić
Wolę pierogi ruskie 
Wolę operę gx od chroma
Wolę gładkie płytki na chodniku

Według mnie poezją jest ryzen. 

Według mnie poezją jest Ave 
Park

Dawid



Kamila



 Wolę fantastykę od poezji
 Wolę przedmioty ścisłe od humanistycznych
 Wolę wieczór niż ranek
 Wolę siatkówkę niż koszykówkę 
 Wolę laptop od komputera
 Wolę produkty amerykańskie niż chińskie
 Wolę czekoladę gorzką od mlecznej
 Wolę spotify od yt music
 Wolę Rower niż hulajnogę
 Wolę długopis niż pióro
 Wolę dres niż kamizelkę
 Wolę lato od zimy
 Ale wolę ferie zimowe od wakacji
 Wolę ligę od sparingów
 Wolę morze niż góry
 Wolę aquapark niż basen
 Wolę tramwaje od autobusów
 Wolę stacjonarnie niż online
 Wolę wolność od klatki

 Poezja jest dla mnie wirem. Będąc w 
środku mam zawroty głowy.

Bartłomiej



Wolę psy niż koty
Wolę być na czas niż się spóźnić
Wolę być radosna niż smutna
Wolę być szczera niż kłamać 
Wolę radość od smutku
Wolę aktywność niż lenistwo
Wolę być odważna niż się bać

Hanna



„Możliwości”

Wolę samotność
Wolę wolność
Wolę księżyca blask
Wolę ciemność niż jasność
Wolę las
Wolę deszcz od słońca
Wolę konie
Wolę zieleń
Wolę książkę
Wolę prawdę
Wolę ciszę od hałasu 
Wolę porządek niż chaos
Wolę wszystko czego nie wolę

Ada

Poezja dla mnie to ludzka dusza.

Poezja dla mnie to prawda. 



Wolę radość niż smutek
Wolę szczerą miłość niż zdradę
Wolę mówić prawdę niż skrywać ją w sobie
Wolę mieć wspaniałe i szczęśliwe życie niż smutne i trudne
Wolę pokój od wojny
Wolę wodę od ognia
Wolę towarzystwo niż samotność
Wolę akceptacje niż pogardę
Wolę róże niż stokrotki

Poezja to dla mnie klucz do 
duszy człowieka

Poezja to dla mnie wielka układanka w 
którą wchodzi wiele elementów życia

Antonina



Wolę kino
Wolę myszy
Wolę sport
Wolę kolor czarny
Wolę historię od matematyki
Wolę stare czarno-białe zdjęcia
Wolę się ruszać niż leżeć
Wolę policjanta niż złodzieja
Wolę filmy od książek
Wolę „Gwiezdne wojny” od „Star trecka”

Tymoteusz



"Możliwości"
Wolę noc niż dzień.
Wolę prawdę niż kłamstwo.
Wolę słuchać niż mówić.
Wolę zostać zraniona niż zranić.
Wolę towarzystwo niż samotność.
Wolę koty niż psy.
Wolę zimę niż lato.
Wolę być sobą niż udawać kogoś innego.
Wolę ciemne niż jasne kolory.
Wolę słońce niż deszcz.
Wolę ciszę niż hałas.

Nina



Zosia



Możliwości  (Gdybanie)

Wolę…
Wolę nic nie wolę.
A może…
Wolę ludzi uśmiechniętych
Wolę przytulanie niż zmartwienie
Wolę bawić się zabawkami niż czyimiś 
uczuciami
Wolę milczek niż ranić moimi słowami
Wole być sobą niż całe życie udawać
Wolę spędzać czas z tobą niż z grą 
komputerową
Wolę Ciebie niż gwiazdy na niebie

Zawsze trzeba znaleźć jakiś 
klucz, aby  zrozumieć poezję .

Poezja jest jak puzzle. Jest to 
rozsypanka słów, lecz po złożeniu 
całości wszystko układa się w 
tekst, który z prostych słów staje 
się logiczny i mający sens .

Izabela



Poezja to możliwości…

Dominik

Wolę…
Bo mogę wybrać
Bo mam prawo
Więc…
Wolę i mogę wiele
Ale po co wymieniać?
Mogę wszystko
Co dobre dla mnie i innych
Mogę…
Mogę i wolę wolność



Wolę książki
Wolę psy
Wolę kwiaty na łące niż w mieście
Wolę
Wolę prawdę 
Wolę mieć zapasowy klucz
Wolę kolor niebieski
Wolę najpierw wysłuchać człowieka
Wolę zmiany
Wolę oszczędzać
Wolę wstawać wcześniej
Wolę rozmawiać z kimkolwiek niż z nikim
Wolę góry
Wolę lubić niż nienawidzić 
Wolę optymistów 
Wolę mieć nadzieję i marzenia
Wole pokój
Wolę wierzyć w lepszy świat wolny od kłopotów
niż szarą rzeczywistość

Poezja dla mnie to nadzieja na lepszą 
przyszłość i wierzenie, że jest zawsze 
jakieś wyjście z złej sytuacji.

Poezja to dla mnie piękne słowa, które 
pozwalają człowiekowi spojrzeć na życie  
z innej perspektywy.

Marta



Możliwości

Wolę gdy słońce świeci niż gdy deszcz pada
Wolę gdy wiatr w drzewach szumi bardziej od spokojnego nieba
Wolę biegać i czuć się wolno
Wolę spotkać się z przyjaciółmi
Wolę być smutna w szczerości niż radosna w nieprawdziwości

Poezja dla mnie to... 

Alicja



Wolę z górki.
Wolę psy.
Wolę popcorn.
Wolę być na zewnątrz.
Wolę dzień.
Wolę niebieski.
Wolę zieleń.
Wolę rolki.
Wolę bez mięsa.
Wolę Sport.
Wolę Tennis.
Wolę Forehand
Wolę zimno  do spania.
Wolę śmieszne filmy.
Wolę Marvela.
Wolę rysować.
Wolę ukulele.
Wolę ssaki.
Wolę nadzieję.
Wolę filmy.
Wolę iść do przodu.
Wolę się nie poddawać.
Wolę próbować.
Wolę galerie .
Wolę Brendy Mevile.
Wolę prawdę .

Małgosia



Wolę radość niż smutek

                 Wolę przyjaźń niż samotność

                 Wolę lato niż zimę

                 Wolę ryzykować niż nie próbować wcale

                 Wolę robić to co ja chce niż to czego inni oczekują 

                 Wolę stawiać sobie wysokie cele niż nie mieć ich w ogóle

                 Wolę prawdę niż kłamstwo

                 Wolę rozmowę niż milczenie

                 Wolę śmiech niż płacz

                 Wolę nadzieję niż zwątpienie 

                 Wolę świt niż zmierzch

                Wolę spełniać marzenia niż o nich opowiadać

                Wolę szacunek

                 Wolę miłość

Poezja to dla mnie: 

Ekspresja emocji

Lena

Duchowe rozkołysanie





Poezja dla mnie to 
przygoda

Poezja dla mnie to 
wspomnienia

Adrian 

Wybór

Wolę koty od psów
Wolę herbatę
Wolę rower od hulajnogi
Wolę słońce od deszczu
Wolę morze od basenu
Wolę niebieski od zielonego
Wolę sobotę od poniedziałku
Wolę się śmiać niż płakać 



Eryk
 
Lubię nie wstawać za wcześnie
Lubię śmiać się a nie płakać nawet we śnie
Lubię dobrze zjeść wtedy kiedy trzeba
Nie lubię smarować masłem kromek chleba
Lubię dużo pływać i trenować ciało
Tego nigdy  nie jest dla mnie mało
Lubię śniegi w Alpach i jazdę na nartach
O swoich upadkach opowiadam w żartach
Lubię moje pieski , kaczki i inne zwierzęta 
Lubię kiedy  w ogrodzie trawa jest przycięta
Lubię swoją mamę, dziadka , babcię , brata
Lubię kiedy w święta jest ich pełna chata
Lubię dobrych ludzi  bo zawsze pomogą
Lubię  samochodem z  dziadkiem pędzić drogą
Lubię czat na fejsie z miłą mi dziewczyną
Lubię gdy godziny lekcji  szybko miną
Lubię  dobre filmy , gry  na komputerze
Lubię służyć radą zawsze w dobrej  wierze
Lubię  wszystko co dobre  dla ludzi
Niech się mój optymizm u innych obudzi 
2021



„Preferencje”
 
Wolę koty od psów.
Wolę grać z przyjaciółmi 
niż samemu.
Wolę lato.
Wolę świeże maliny 
niż mrożone.
Wolę wodę gazowaną.
Wolę witaminę C do picia
niż w tabletce.
Wolę chodzić boso
niż w kapciach.
Wolę morze od gór
i  wiele rzeczy których tu nie wymieniam, 
a powinienem.

Poezja dla mnie to:

Przeniesienie się w inną rzeczywistość
Poezja dla mnie to:

Uruchomienie wyobraźni

Krzysztof



       Wit 
„Możliwości”

Wolę teatr 
Wolę psy 
Wolę Wisłę
Wolę Dickensa
Wolę siebie lubiąc ludzi
Wolę spacer 
Wolę wiedzieć co czuję 
Wolę prawdę



,,Możliwości”
Wolę słońce niż deszcz.
Wolę dzień niż noc.
Wolę ciepło niż zimno.
Wolę jasność niż ciemność.
Wolę towarzystwo niż samotność.
Wolę lekcje w szkole niż online :)
Wolę porządek niż nieład. 
Wolę prawdę niż kłamstwo.
Wolę hałas niż ciszę. 

Maja

Poezja jest sztuką



poezja to dla mnie sposób wyrażenia siebie, sposób ucieczki przed codziennością, 
rozgrzania całej tej zimnej, ciemnej pustyni wieczności jaką musimy przejść zanim u 
kresu podróży ktoś wreszcie rozgniecie nas jak robaka.

Sonia

Wolę Dzień niż noc

Wolę Ciepło niż zimno 

Wolę prawdę niż kłamstwo 

Wolę  towarzystwo niż samotność 

Wolę porządek niż nieład

Wole Coca cole niż wodę 

Wolę konsolę niż komputer 



Wolę
Wolę psy
Wolę samotność 
Wolę zwierzęta od ludzi 
Wolę noc 
Wolę chaos 
Wolę ciemne oczy 
Wolę ciemne kolory 
Wolę kubki od szklanek 
Wolę muzykę 
Wolę lasy, góry 
Wolę czekoladę 

Aleksandra



Wolę słońce
Wolę koty
Wolę białe róże
Wolę herbatę od kawy
Wolę mieć jednego prawdziwego przyjaciela niż kilku na parę dni
Wolę czasami nie wiedzieć nic
Wolę ciepłe lody
Wolę kino od teatru
Wolę z kimś się spotkać niż siedzieć cały dzień na graniu
Wolę deszcz od śniegu
Wolę spokojne piosenki
Wolę domy od bloków
Wolę ciepłą wodę
Wolę owoce
Wolę domowe jedzenie
Wolę kubek od szklanki
Wolę tańczyć niż śpiewać
Wolę słuchać serca 
Wolę światło dzienne
Wolę spięte włosy od rozpuszczonych
Wolę worek od plecaka
Wolę liście zielone na drzewach na wiosnę
Wolę czytać 
Wolę obrazy 
Wolę kolorować 
Wolę być szczęśliwa

Niki



Wolę szkołę
Wolę spotkania z nauczycielami
Wolę kolegów na żywo
Wolę dzwonek w szkole
Wolę wcześniej wstawać
Wolę drogę do szkoły
Wolę spacer z kolegami
Wolę wf na boisku
Wolę spotykać się z ludźmi niż być zamknięty w 
domu
Wolę być zdrowy i chronić innych
Wolę… ale muszę dostosować się do innych

Poezja dla mnie to rzecz tak 
niepojęta jak słyszenie kształtu albo dotyk

Igor



Patryk



WYBIERAM……
Wybieram
Słońce-nie deszcz
Radość- nie smutek
Dobro- nie zło
Przyjaźń- nie samotność
Miłość- nie jej brak
Czy można wybrać 
piękne życie?

Poezja to zaduma, cisza i….. piękno 

Pani Iza



Pani Agnieszka

Wolę krótkie wiersze
Wolę wzruszenie serca niż wzruszenie ramion
Wolę więzi niż więzy
Wolę wiatr
Wolę to, co niewidoczne dla oczu
Wolę wolną wolę
Wolę przeżywać niż przeżyć
Wolę na miejscu niż na wynos
Wolę niedosyt
Wolę dżunglę amazońską niż miejską
Wolę piasek na plaży niż w klepsydrze
Wolę nie odkładać ludzi na jutro

Poezja to sztuka patrzeniaPoezja to uwalnianie prawdy
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