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JOANNA SYGUŁA 

 

OCZEKIWANIE 

Mieszkam w mieście, gdzie nic się nie dzieje, 

czekam na wielkie wydarzenie.  

Oczy mam szare, wielki brzuch, włosy falowane. 

Czekam tak długo, że nie wiem już, ile mam lat, 

zasypiam na walizce pełnej nudy. 

Boję się. 

Co będzie potem? 

Czas płynie, jak rzeka o wolnym nurcie, 

obija się żałośnie o brzeg 

jakby chcąc uniknąć spotkania z morzem. 

Ale to nastąpi, czy rzeka chce, czy nie. 

 

 

ZUZIA MAZUREK 

 

SATYSFAKCJA 

Jestem gotowa poświęcić wszystko, 

aby dobrze wykonać powierzone zadanie. 

Daję radość, dumę, zadowolenie 

i nigdy się nie poddaję. 

 

 

 

 

 

 

 



HANNA OLEJNICZAK 

 

DUMA 

Mieszkam we fioletowej wieży 

na ulicy Motylej. 

Jestem bardzo wysoka, 

piękna, długowłosa, bogata, 

w mojej walizce mam koronę, 

bo chcę zostać 

królową świata. 

 

Lubię się chwalić,  

lepszych od siebie nie lubię, ale  

męczy mnie już moje piękno i wieczne brawa, 

potrzebuję odpoczynku od tego,  

jaka jestem śliczna, mądra i utalentowana 

 

Czasem chcę po prostu zakląć, 

lecz to mi mnie przystoi. 

Czasem chcę rzucić wszystko, pojechać na wieś 

i nie być już tą popularną i piękną sobą, 

tylko normalną szarą osobą. 

 

GABRIELA MAKOWSKA 

 

SPOKÓJ 

Mieszkam w pensjonacie człowiek, 

Czasem miesza mi się w głowie, 

Czy się ktoś o mnie się dowie? 

O tym decydujesz ty. 

Rzadko ruchliwy,  

lecz często leniwy, 

Gdy jestem obok ciebie, nie wychodzisz z siebie. 

Kim jestem?  

Na pewno nie pieprzem. 



ZOFIA PORĘBA 

 

GNIEW 

Jestem ostry jak ogień. 

Mam czerwono-czarne oczy, tatuaże 

i lubię gnębić ludzi. 

Lubię, kiedy się wściekają, 

rozśmiesza mnie ich płacz i złość. 

Czasem używam pazura orła, 

 by rozzłościć człowieka jeszcze mocniej. 

Mam w walizce czerwoną pomadkę  

i lekarstwo uśmierzające radość 

Nie lubię kwiatów i muzyki.  

Boję się aniołów, 

marzę o tym, by zawładnąć światem.  

Kiedy ludzie są szczęśliwi, 

płaczę. 

 

 

WIKTORIA MAKOWSKA 

 

ZGODA 

Do domu numer 666 zmierzam, 

aby odpocząć. 

- Tylko czy tam jest zimno? 

- myślę przed wejściem. 

- Bo ja zimno preferuję od lat i 

nienawidzę, gdy jest skwar. 

Moje znaki szczególne to blizna na kolanie  

i czerwona kropka pod palcem prawej dłoni. 

 

 

 

 

 



ANTONINA CHUDZIA 

 

WDZIĘCZNOŚĆ 

Jestem kwiatowa,  

otwarta, ciepła, słoneczna, 

zawsze kolorowa 

i rozśmieszają mnie małe owieczki. 

Mieszkam w Mieście Ogromnego Serca 

Tu cukierki rozdaję, każdemu po trochu, 

Ludzi doceniam, a nie oceniam, 

Bo każdy jest dobry taki, jaki jest. 

 

 

JULIA CELNY 

 

PRZYGNĘBIENIE 

Jestem tym, który zawsze jest z boku 

wiecznie strachliwy i ponury. 

Odrzucają mnie przez mój charakter i wygląd. 

 

Wyjechałem, aby odpocząć od wiecznej rozpaczy. 

Nie myśleć 

to mój plan na najbliższe dwa tygodnie. 

W walizce mam ołówki i kartki, 

lubię rysować. 

 

Mam heterochromię. 

Moje lewe oko jest brązowe,  

a prawe niebieskie. 

Moja skóra jest szara. 

 

Jestem samotny i wstydliwy, 

potrzebuję wsparcia.  

Boję się pająków i hałasów, 

rozśmieszają mnie zabawne historie. 



MICHAŁ KOZIOŁ 

 

RADOŚĆ 

Jestem ruchliwa, potrzebuję dużo miejsca, 

jestem życzliwa i dowcipna, 

a moja największa moc to uśmiech.  

W walizce mam leki na smutek 

i wszystko, czego człowiekowi  

do szczęścia potrzeba. 

Chcę dawać siebie innym, 

więc daję prezenty,  

robię kawały. 

Mieszkam w słońcu, 

kolor oczu mam jaskrawy,  

moje włosy się świecą. 

Najbardziej boję się  

braku światła na świecie. 

 

 

MARYSIA MICHALSKA 

 

CHĘĆ ODWETU 

Ja jestem ta,  

która do węża charakter ma podobny. 

Ja jestem ta,  

która nigdy nie płacze. 

Ja jestem ta,  

która nigdy się nie uśmiecha  

i o zemście zawsze marzy. 

Ja jestem ta,  

która rachunki zawsze wyrównuje 

 i słowa danego sobie  

dotrzymuje. 

 

 



ZOFIA FILUS 

 

SMUTEK 

Jestem pustką, którą każdy ma w sercu,  

prędzej czy później  

i tak ci przeszkodzę. 

Możesz mnie spotkać gdziekolwiek: 

w tramwaju, w szkole  

lub nad morzem. 

Kolor oczu mam wyblakły,  

w walizce bóle i problemy, 

pozbyć się mnie nie można. 

 

Płaczę po nocach. 

Każda, najmniejsza nawet blizna, 

to ból, gorycz i przerażenie 

wykłute na skórze. 

Codziennie swoimi łzami 

zalewam niejedną duszę. 

Mój świat pusty, jak ja sam. 

Zamykam się w nim 

trwam. 

 

 

 

MIKOŁAJ KOPEK 

 

AKCEPTACJA 

Przyszedł czas, abym zagościła i w tym człowieku. 

Dzień dobry. 

Mam tak dużo lat,  

że nawet nie wiem, ile. 

Mój wzrost jest unikatowy, 

koloru oczu pan nie zapamięta,  

bo co minutę będzie inny. 



Rozpozna mnie pan po moim znaku szczególnym 

- innym dla każdego człowieka, bo każdy opisze mnie inaczej. 

Mój bagaż składa się z równości i wolności,  

ale żeby się przydał, 

potrzebuję dobrej woli ludzi.  

Ja lubię każdego człowieka, 

 moim marzeniem jest zjednoczenie całego świata. 

Płaczę przez przemoc, 

ucisk i smutek. 

Wydaje mi się, że moją największą siłą jest pozytywne myślenie, 

a moją słabością – naiwność. 

Ale lepiej, żeby pan o tym nikomu nie mówił. 

 

 

KLARA KARBOWNICZEK 

 

PODNIECENIE 

Mam lat tyle ile cały świat, 

mieszkam w wielkich falach, 

które przypływają i zaskakują swoją wizytą. 

Moim spojrzeniem czaruję każdego, na kogo spojrzę. 

Oczy mam błękitne  

widać w nich czas i rozgorączkowanie. 

 

Nie znoszę samotności, więc w domu z fal 

przyjaźnię się z delfinami, które pomagają mi w pracy. 

Nie umiem stać w miejscu, wciąż biegam, 

rośnie we mnie energia. 

To ona pozwala mi jeździć na dużych, dzikich i wolnych falach, 

w które wplątują się moje długie włosy. 

 

 

 


