
ЉУБАВНА ПЕСМА                                                                                         

Као снега пахуљице 
Његово је бело лице. 
Славујски глас као сан 
с милином га слушам сваки дан 

Очи његове к'о бисери светле, 
поглед драгоцен је као злато. 
Увек на лицу, к'о птица јато, 
осмех пун чара. 
Нема никог достојног да се о њему стара. 

Љубоморна ја нисам, 
само сам тужна 
што у љубави остах дужна. 

Љубав неузвраћена је као рана 
што ме пече сваког дана. 
Као магла веома густа 
моја је љубав пуста. 

Софија Радовановић 53 

ОН 

Сваки пут кад сунце зас'ја, 
његово ме лице обасја. 
Тад осетим топлину у срцу свом 
и знам да љубав је к'о чудно пиће 
јер после дуго осећам лептириће 
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СИМПАТИЈА 

Ништа на свету не прија 
као кад те воли симпатија. 
Због тога на часу можеш да одлуташ у облаке, 
али пази да наставнику не паднеш у шаке. 
Симпатија је као најлешт цвет, 
неко са киме би обишао читав свет. 

 Анђела Цветковић 53 

 

ЉУБАВ 

Љубав је долазна, 
зато и пролазна. 
Веома лепа, 
понекад и слепа. 

К'о киша падне, 
па се осуши, 
ко бурна река, 
која пресуши. 

Љубав се негује, гаји, 
а понекада мора и да се таји. 

Љубав права је необична, 
а она лажна сасвим обична. 

Свако има љубав посебну, 
на свој начин занимљиву. 
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ЉУБАВНИ КУТАК 



 

 

 

 

 

 

 

ТИ 

О, лепа Ема, 
кад на тебе мислим 
мене хвата трема. 
Не знам шта да кажем, 
не знам шта да радим, 
не знам да л' да чупам 
или да садим. 

Имаш лепу косу, 
имаш лепе очи, 
а без тебе моје 
срце се кочи. 
Ништа не чујем, 
ни откуцај један, 
јер знам да тебе нисам вредан. 

 Ученик петог разреда 

 

 

ЉУБАВ 

Шта је то љубав 
стално се питам, 
распитујем се док скитам. 
и онда ми нешто изненадно сине –  
– љубав не може ни да се опише! 
Искрена љубав је осећај 
лептирића у стомаку 
и за њу мораш да средиш, 
да ти не штрчи – 
– баш сваку длаку. 
А да ли је то нешто више? 
Питање је сад! 
Права љубав је ипак нешто више 
него кад ти фризура пропадне од 
кише. 
Кад знаш шта је стварно лепота, 
љубав је најлепше осећање живота. 
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