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ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА 

 

Дечак и девојчица, 

Тако су нас звали. 

Ми се нисмо љубили, 

Јер то нисмо знали. 

 

Дечак и девојчица, 

То смо некад били. 

Сад те зовем вољена, 

А ти мене мили. 

 

Данило Брдар V3 

 

 

ЉУБАВ 

 

Љубав је кад неког волиш. 

Љубав је кад неко воли тебе. 

За љубав не треба да молиш, 

она долази сама од себе. 

 



Љубав је лепа 

као анђеоска крила. 

Кажу да је љубав слепа, 

њу нам дарује добра вила. 

 

Дарија Гранић V 3 

 

 

ЉУБАВ 

 

Љубав различита постоји 

и ње нико не треба да се боји. 

У љубави срећних, а и тужних крајева има, 

то треба да је јасно свима. 

 

Љубав је слична у свим правцима, 

али се мора неговати у корацима. 

Важно је да се љубав дели 

и да се једно другом све најбоље жели. 

 

А када се љубав годинама негује, 

после тога срећа и мир следује. 



Топла реч љубав чини већу, 

а то доноси слогу и срећу. 

 

И на крају, кад младост прође, 

старост дивна у љубави дође. 

И тако сваког дана једна реч се говори, 

која ће срце да отвори. 

 

Александра Мачкић V 3 

 

 

ТВОЈЕ ИМЕ 

 

Написала сам твоје име на небу 

али га је ветар одувао. 

 

Написала сам твоје име у песку 

али су га таласи однели. 

 

Написала сам твоје име у срцу 

и тамо ће бити вечно. 

Валентина Сечењи V 3 



 

 

ЉУБАВ МАЧКЕ И МАЧКА 

 

Волели се мачак и мачка, 

Баш у центру Чачка. 

Мачка је за Дан заљубљених добила млеко, 

Које јој је глатко низ грло текло. 

За 8. март је мачка добила црвену машну, 

А мачак црну ташну. 

Увече су се шетали поред реке, 

И певали песме неке. 

 

Небојша Чобанов V3 

 

 

ПРАВА ЉУБАВ 

 

Кад ти лепрша птица у грудима 

и кад облаци милују ти главу, 

тада не наликујеш другим људима, 

изгледа да си срео љубав праву. 



 

Пишеш најлепше стихове и риме, 

за досадну школу не мариш пуно, 

избегаваш добре другаре 

и заједничке несташлуке старе. 

 

Не тренираш више фудбал и џудо 

и све у свему, понашаш се лудо. 

У једну тачку сатима гледаш 

и ником у собу да уђе не даш. 

 

У машти видиш њену косу 

и ситне пеге по њеном носу, 

она је за тебе биће красно, 

страшно си заљубљен, то је јасно. 

 

Милош Бокић VII 1 

 

 

МОЈ ДИВНИ, МИЛИ, РАСКОШНИ ЦВЕТЕ 

 

У рану зору док цео свет спава, 



ја мислим на тебе, лудо моја мала. 

И моје мисли ка теби хрле, 

желим да твоје руке ме грле. 

Да мисли твоје ка мени лете, 

мој дивни, мили, раскошни цвете. 

 

Да твоје срце нађе срце моје 

да буде моје срце твоје. 

И ова зора већ нек заруди 

и сунце кроз прозор љубав ми буди. 

Да мисли твоје ка мени лете, 

мој дивни, мили, раскошни цвете. 

 

Тамара Боромбожин VII 1 

 

 

САМА 

 

Кад погледам испред себе, 

не видим свој живот без тебе. 

У њему био си све, 

а сада више немам те. 



 

Твоје смеђе очи 

заволела сам ја, 

више ни њих немам, 

остала сам сама. 

 

Често питам се зашто волим те толико, 

зашто у срцу мом не постоји више нико? 

Вечно остаћеш у њему ти, 

једина права љубави. 

 

Док ноћима на јастуку изливам тугу 

ти можда мислиш већ на неку другу, 

а срце моје све слабије куца, 

тебе нема, а оно пуца. 

 

Тамара Јовановић VII 1 

 

 

ЛЕПО 

 

У животу је лепо волети неког, 



лепо је и кад неко тебе воли, 

али ако то лепо није тако 

онда то јако може да боли. 

 

То лепо те бодри 

и снагу ти даје, 

не може нестати, 

то заувек траје. 

 

Како то лепо настаје 

нико не зна тачно, 

али као танка линија 

пружа се бесконачно. 

 

Ту реч не изговарам, 

она је само мисао, 

то лепо се именује 

тек кад има свој смисао. 

 

Дејана Милошев VII 1 

 

 



ДАЛЕКО ОД СРЦА 

 

Ово је била само трунчица 

у њиховој књизи живота, 

попут стопе у снегу 

коју ветар немилосрдно брише, 

али њихова љубавна прича нема краја 

и даље се пише. 

Иако још један пламичак наде 

у њима куца, 

таква је љубав: 

далеко од очију, далеко од срца. 

 

Светлана Мицић VII 1 

 

 

ЉУБАВНА ПЕСМА 

 

Сећање на тебе 

Никад неће престати 

Сузе капљу, сваки дан, чак и ноћи 

Ова туга никада неће проћи 



 

Лију сузе, траје туга 

Траје и љубав и она је дуга 

Трајаће вечно док ниси самном ти 

Једина и верна љубави. 

 

Сада кад смо ми толико далеко 

У твом срцу сигурно постоји други неко 

Моја љубав на теби још увек влада 

Знам то, јер увек постоји нада. 

 

Катарина Перц VII 1 

 

 

У НОЋИ 

 

Поноћ. 

Корачам улицом сама, 

а свуда око мене тама. 

Речи су сувишне, 

све полако нестаје, 

а бол у срцу ноћас не престаје. 



Гледам у звезде, 

размишљам о теби, 

заволеће те некад 

још говорим себи. 

Можда ће време излечити све, 

али сећање на тебе никада не. 

 

Бојана Бојић VII 2 

 

 

*ПРВА НАГРАДА – КАТЕГОРИЈА УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА*  

 

НЕМИР 

 

Не знам шта се збило 

у мом срцу тада, 

неки чудан немир 

што траје и сада. 

 

Привукле ме очи 

и та тамна коса, 

што се лепо сјаји 



к`о јутарња роса. 

 

Ноћима је сањам 

скоро целе зиме, 

лепа је к`о лутка, 

не знам јој ни име. 

 

У школи је виђам 

скоро сваког дана, 

можда неког чека, 

можда није сама. 

 

И сад кажем стварно 

прићи ћу јој сутра 

ако будем тако 

мислио до јутра. 

 

Дарко Крспогачин VII 2 

 

 

 

 



ШКОЛСКА ЉУБАВ 

 

Стева воли Милеву, 

Милева воли Стеву, 

то у школи сви знају, 

а њих двоје то не знају да сакрију. 

Од школе до куће 

он њену торбу носи, 

а она се тиме поноси. 

 

Она њему црта и пише задатке домаће, 

а он њој певуши и тихо шапуће: 

„Моја Милева лепу косу има, 

она се свиђа свима, 

али највише воли мене, 

где ја пођем, она за мном крене.“ 

На то Милева весело пева: 

„Најлепши је дечак мој Стева. 

Јуре га све девојчице, 

а он највише воли моје окице!“ 

 

Драгана Маринков VII 2 



ЉУБАВНИ РАСТАНАК 

 

Сваки човек бар понекад губи, 

али губи онај ко искрено љуби. 

Због туге свака душа вене, 

али остају увек успомене. 

 

У љубави победника нема, 

само чаше испијене 

и сећање на велику љубав, 

на прелепе дане изгубљене. 

 

Ако свему дође крај, 

опет волећу те знај. 

На растанку један пољубац 

одглуми ко на састанку. 

 

Још се борима са данима, 

са сликама и песмама. 

Борим се са уснама, 

са речима и сенкама. 

 



И где ћу сада 

овако сама? 

Ако те заборавим икада, 

пољупце твоје нећу никада. 

 

Марина Велисављев VIII 2 

 

 

ТВОЈЕ ОЧИ 

 

Звезде обасјавају небо 

као што ти обасјаваш овај сиви град својом лепотом. 

Добро сећам се дана када упознали смо се, 

а нисмо ни знали да ћемо се једном звати животом. 

Схватам да ме волиш и схватам љубомору твоју, 

али иза те љубоморе се крије туга, 

а иза туге бес који квари нашу дугу 

и мења јој боју, ствара стрес, напетост, 

али све је то љубав, веруј ми. 

Стави ми руку на срце, 

не, то нису откуцаји, то си ти. 

Гледам твоје лице, 



дал` је то дрхтав сјај у очима, 

погледам мало боље, па то сам ја. 

У чему је суштина? 

Одједном мој одраз се претвара у сузу, 

чудну смешу свих осећања. 

Тек онда схватих 

да ни моја љубав према теби није мања. 

Док су осећања долазила до мог срца, 

нисам ни трепнуо, а већ сам се нашао 

у топлоти твог загрљаја и пољупца. 

И ту две особе постају једно 

и од тад оба срца куцају заједно. 

 

Никола Ћелић VIII 2 

 

 

МОЈ САН 

 

Кад год погледам у твоје очи зелене 

и слатке усне румене, 

пожелим да ми се испуни сан 

да си крај мене и ноћ и дан. 



 

У мом сну као у бајци све је, 

бели снежак у њему веје. 

Ти и ја се држимо за руке, 

у моме сну то су слатке муке. 

 

У њему се не зна за боли и туге, 

наша љубав у свим је бојама дуге. 

Волим твоју косу меку, 

волим твоје очи што сећају на реку. 

 

У моме сну све делује тако стварно, 

у њему ништа није кварно. 

Кад год сањам да те љубим, 

ја се из мог сна пробудим... 

 

Рада Шућур VIII 2 

 

 

 


