***
1 Wolę RPG od FPS
2 Wolę HS'a od CS'a
3 Wolę stację od laptopa
4 Wolę metal od pop'u
5 Wolę rundkę w BeGone od zadań w Excela
6 Wolę basa od elektryka
7 Wolę Sabatona od Metallicy
8 Wolę kozę śnieżną od owcy
9 Wolę Skyrima od Dragon Age
10 Wolę arcymaga antonidasa od płomiennego lewiatana
Max Freund, kl. 2b Gim.

***
Wolę mięso
Wolę zegarki z tarczą
Wolę ludzi niskich, bo sam jestem niski
Wolę kino niezależne, od komercyjnej książki
Wolę wolę od niewoli
Wolę poznany nieład od nieznanego ładu
Wolę zapobiegać
Wolę plażę od morza
Wolę owoce
Wolę być pod opieką niż samowolkę
Jan Koźlik, kl. 2b Gim.

***
Wolę kino i wyprawy w nieznane.
Wolę koty.
Wolę tajemnice i zadania niż banalne odpowiedzi.
Wolę ciemny pokój z niespodzianką.
Wolę piękno ukryte od tego widocznego.
Wolę przyjaźń jako prawdę niż jako środek do celu.
Wolę dom pełen uczuć niż pustkę czterech ścian.
Wolę pomóc komuś wstać.
Wolę Tolkiena od Lewis’a.
Wolę koszmar chaosu od koszmaru porządku.
Wolę dobroć w czynach niż słowach.
Wolę biec trzymając za rękę kogoś dobrego i miłego
niż spacerować w samotności.
Wolę wyjątki i wyjątkowych od podobnych.
Wolę bunt od ślepej uległości.
Wolę romanse od dramatów.
Wolę dobre wieści od lekarza niż choroby i cierpienie.
Wolę powiew zimnego powietrza niż ciągłe siedzenie przy kominku.
Wolę uśmiech na twarzy niż smutek i łzy cieknące.
Wolę wiele innych rzeczy, które tu się nie pomieszczą ani tu, ani tam...
Jan Wójcik, kl. 2b Gim.

***
Wolę fps od rpg
Wolę battelfieldmod call of duty
Wolę tibie od margonem
Wolę minecraft od terrarri
Wolę grafikę od dialogów
Wolę prawdziwą nienawiść od fałszywej miłości
Wolę herbatę od kawy
Wolę fizykę od matematyki
Wolę być elektronikiem od bycia prawnikiem
Wolę wojnę od sztucznego pokoju
Wolę parki od morza
Wolę rower górski od BMX
Wolę Hearthstone od legue of legends
Wolę jagodę od jeżyny
Wolę pomidory od ogórków
Wolę PiS od PO
Wolę tablet od komórki
Wolę modem od routera
Wolę okłamywać siebie niż mówić o sobie prawdę
Wolę to, co jest od tego, czego niema
Wolę robić to co, lubię i jak lubię.
Kuba Kamiński, kl. 2b Gim.

***
Wolę dom od hoteli,
Wolę wstawać wcześnie,
Wolę jesień od lata,
Wolę słowa od przemocy,
Wolę rysowanie od malowania,
Wolę gałęzie od drzew,
Wolę fioletowy,
Wolę marzyć niż coś mieć,
Wolę morze od basenu,
Wolę ciemniejsze kolory.
Emil Andrzejewski, kl. 2b Gim.

***
Wolę grupę od tłum.
Wolę jesień.
Wolę Horde od Przymierza.
Wolę brata.
Wolę wilki.
Wolę muzykę.
Wolę teatr od kina.
Wolę wiatr od deszczu.
Wolę harleye.
Wolę dorosłych od dzieci.
Mateusz Mularczyk, kl. 2b Gim.

***
Wolę pióro od długopisu
Wolę ludzi, którzy mają własne zdanie
Od ludzi, którzy są obojętni
Wolę wiosnę niż zimę
Wolę wolność
Wolę jasny od ciemnego
Wolę owoce od warzyw
Wole matematykę
Wolę marzenia
Wolę sztukę
Michał Kozłowski, kl. 2b Gim.

***
Wolę pomagać niż prosić o pomoc.
Wolę motyle od pszczół.
Wolę nauki ścisłe.
Wolę zagadki.
Wolę stół od podłogi.
Wolę zeszyt od książki.
Wolę ruch od spoczynku.
Wolę ciepło od zimna.
Wolę prywatność.
Wolę naturę.
Mosae Kang, kl. 2b Gim.

***
Wolę zagadki od banałów
Wolę prawdziwych wrogów od fałszywych przyjaciół
Wolę mózg od serca
Wolę rękę od nogi
Wolę obserwować niż patrzeć
Wolę życie od śmierci
Wolę piękno od brzydoty
Wolę mądrych głupców od głupich mędrców
Wolę swoich od cudzych
Wolę myśleć i pisać
Niż nie myśleć i nie pisać
Grzegorz Gajewski, kl. 2b Gim.

***
Wolę zimę
Wolę jesień
Wolę zimno
Wolę szarość
Wolę kaszel od kataru
Wolę ciemność
Wolę ciszę
Wolę łóżko od podłogi
Wolę wygodę od niewygody
Wolę wolną wolę
Wolę?
Andrzej Michałek, kl. 2b Gim.

