
 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
НАГРАЂЕНИ УЧЕСНИЦИ 

ПОЗИВНО-ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 

НА ТЕМУ: ''СЛАТКО ПИЈАНСТВО ЉУБАВИ'' 

 

ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА И ОПУС ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ 

Матија Бећковић – Вера Павладољска 

 

ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

Ђура Шефер Сремац, Рума – Тајанство љубави 

 

ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

Аћим Тодоровић, Власеница – Сусрет у зимској ноћи 

 

ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

Иван Гаћина, Задар - Јесења вечер 

 

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

Душан Мијајловић Адски, Ниш – Без тебе је тихо… 

 

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

Миливоје Трнавац, Прањани – Не затварај будне птице снова 

 

НАЈЉЕПША ПОЕМА 

Александар Кукуљев, Велес – ЏЕЗ (Поема) 

Милад Обреновић, Рогатица – Светлана 

Момчило Бакрач, Врбас –- Побећи из винске куће 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ 

Ратко Рале Белић, Суботица – Слатко пијанство љубави 

 

НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

1. Јован Н. Бундало, Београд – Како се лептири љубе 

2. Војислав Трумпић, Јагодина - Јутро 

3. Дамир Трогрлић, Сплит - Пјесма мојој љубави 

4. Биљана Китић Чакар, Прњавор - Кад сањам будна 

5. Јелена Вујановић, Нови Град – Жудња 

6. Јосип Матеј Билић, Источни Логор - Загрли ме... 

7. Љубисав Грујић Груја, Пожаревац - Прва Љубав (заборава нема) 

8. Миодраг Тасић, Житковац – Лидија 

9. Нада Јовановић Крупљанин, Нови Сад - Узалуд ми жеље 

10. Небојша Бошковић – Madame - Подгорица 

11. Саша Мићковић, Рача Крагујевачка – Љубав и сновиље 



12. Сњежана Јокановић, Приједор – Студен 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

1. Мирјана Трнавац, Прањани – Усахле витице (Глоса) 

2. Лидија Ћирић, Београд – Да је до песника  

3. Јован Бајц, Аранђеловац – Снежана 

4. Бисерка Гајић, Колар код Јагодине – Љубити песника 

5. Данило Тешановић, Добој – Пресвети дај ми њене очи (одломци из 

„Недовршене песме“) 

6. Милан Митић, Крушевац - Песма за моју црнокосу Ив 

7. Маријана Kис, Нови Сад - Ако одем 

8. Миомир М. Лакићевић, Јагодина - Песма је најлепша с неба скривалица 

9. Мирослав Павловић, Крњево - Ноћ кад се Ана играла са Месецом 

10. Слађана Бушић, Горњи Милановац - Да си 

 

НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Младен Цицовић, Аранђеловац – Никад ти нећу причати о љубави  

2. Александра Мариловић, Дервента – Поспанка 

3. Игор Дивковић, Загреб – Из ината 

4. Драган Поп Драган (Батинић), Kикинда - Одакле ти право 

5. Иван М. Петровић, Село Кланица, Дивци код Ваљева - Негација, негације 

6. Јелена Глишић, Зајечар - За њу (За тебе) 

7. Милош Петронијевић, Књажевац - Лидија 

8. Мира Ракановић, Павлиш - У знаку љубави 

9. Снежана Марко Мусинов, Земун - Без обмане 

10. Аниса Пашић, Горажде - Свјетло 

 

НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Радован Синђелић, Богатић - За Тару 

2. Љиљана Пантелић Новаковић, Београд - Једини 

3. Весељко Гајдашевић Шљарков, Фекетић - Трагом златне сенке 

4. Бранка Војиновић Јегдић, Подгорица - Теби 

5. Зоран Додеровић, Нови Сад - Ода сунцу 

6. Радојица Перишић, Нова Варош - Бесновље 

7. Жељко Топрек, Добој - Била си тиха 

8. Јефимија Марић, Петроварадин - Шта је љубав 

9. Сања Радовановић, Књажевац - Увек ћу те волети 

10. Сања Радуловић, Добој - Прстохват маслачка 

 

НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Драгана Ђурковић Тошић, Чачак - Адам и Ева 

2. Жаклина Манчић, Житковац - Сергеј 

3. Звјездана Херцеговац, Загреб - Кондор 

4. Здравка Бабић, Билећа - Мјесец је вајао жену 

5. Зоран Танкосић, Апатин - Моја си (мојој жени Бранислави) 

6. Немања Стевић, Врњачка Бања - Сећање 

7. Радмила Милојевић, Параћин - Река успомена 

8. Ружица Тешић, Добој - Кад јесен процвјета 

9. Сања Шкорић, Футог - Пусти ме 

10. Селма Шљука, Пљевља - Слатко пијанство љубави 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

1. Јелена Kочовић, Kрагујевац - Љубав 

2. Алма Мухаремовић, Тузла - Слатко пијанство љубави 

3. Вера Коропкин Ратковац, Дервента - Једном за увијек 

4. Верица Преда, Вршац - Рефлексија 

5. Марија Рожић, Мркоњић Град - Незаборавна љубав 

6. Драгица Бека Савић, Бачка Паланка - Љубавно пијанство 

7. Жељка Марковић, Теслић - Занос у љубави 

8. Живојин Андрејић, Рача Kрагујевачка - Плодно семе 

9. Мимица Стефановић Костић, Горње Стопање - У љубавном заносу 

10. Младенка Худи Хедра, Супетар, Брач - Љубав и вино 

 

НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Александар Милета Деветак, Врбас - Заљубљени поглед 

2. Ева Ранчић, Пирот - Сада 

3. Живадинка Веселиновић, Шабац - Једно 

4. Љиљана Тадић Амиџић, Франкфурт на Мајни - Ајде добро, љубавна... 

5. Љиљана Фијат, Нови Сад - Мостови од моје цветне хаљине Максиму Фијату, од 

једне госпођице (с тетином подршком). 

6. Милан Чорак, Вуковар - Пијане ноћи 

7. Миливоје Мићо Маловић, Лозница - Ода радости 

8. Нерина Саркотић, Сисак - Убити љубав 

9. Снежана Шолкотовић, Kорбово, Kладово - Волим кад ме будиш 

10. Соња Пендић, Београд - *** 

 

НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Анђелка Kорчуланић, Сплит - Екстаза 

2. Славојка Слава Војиновић, Плужине - Вјетар ми изјављује љубав 

3. Анела Сејарић – Вујиновић, Приједор - Сва у бијелом 

4. Весна Андрејић Мишковић, Славонски Брод - Конкубина у поодмаклој зрелости 

5. Виолета Пенић, Мачва - Загрли ме јако 

6. Зоран Антонијевић, Младеновац - Анђео чувар 

7. Зорка Чордашевић, Франкфурт на Мајни - Љубав је лијепа кад се краде 

8. Марко Јовановић, Нови Сад - *** 

9. Славица Турински Лазић, Осијек - Мелодија вечерње кише 

10. Милош Ристић, Крушевац - У Милице Једној песникињи 

 

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Ани Иванова, Пловдив - Старо вино 

2. Марија Белић-Бибин, Нови Сад - Соломонова љубав 

3. Вера Јелић, Крагујевац - По томе 

4. Љиљана Поповић, Књажевац - Зракосунчје љубави 

5. Марија Лесан, Београд - Допадаш ми се 

6. Марко Марун Миловановић, Сребреница - Нисам ја тај 

7. Мирјана Штефаницки Антонић, Нови Сад – Сенка твоје косе 

8. Периша Армуш Бели, Београд - Слова која би хтела да буду оне 

9. Сања Росуљаш, Брчко - Увијек све сам знала по боји кравате... 

10. Зорка Стојановић, Пожаревац - Два сунца (С.М.Цакију) 

11. Јована Раилић, Прњавор - Недоглед 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

1. Божица Михај, Вршац - Отишао си 

2. Витомир Стевановић, Добој - Дар или бреме 

3. Драгана Андрић, Чачак - Ноктурно 

4. Марио Ловрековић, Петриња - Створена за љубав 

5. Слободан Симић, Београд - Разлог 

6. Марина Касало, Ливно - Тајно благо 

7. Савко Пећић Песа, Дервента - Наша љубав 

8. Слободанка Ђукановић, Бања Лука - Чежња 

9. Сања Мркоњић, Пелагићево - Успомена 

10. Миломирка Вучић, Бања Лука - Не побијеђена 

11. Слободан М. Стефановић, Београд - Јутро 

 

НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Бојан Броћиловић, Бања Лука - Док ме негдје чекаш 

2. Иван Ивановић, Аранђеловац - Прећутано 

3. Марта Радосављевић, Јагодина - Чежња 

4. Мирјана Kомарица, Прибој на Лиму - Све је прошло међу нама 

5. Мирко Стикић, Нови Сад - Теби... 

6. Нада Станковић, Сремска Митровица - Слатко пијанство љубави  

7. Радојка Ушурел, Вршац - Спознаја 

8. Светлана Пешић, Власотинце - Птица у пламену 

9. Ђорђо Радић, Мркоњић Град - Играла је 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

1. Нађа Бранков, Вршац - Највећа је љубав 

2. Валерија Вечеи Фунда, Нови Сад - Ноћас сам 

3. Љиљана Глигоријевић, Житковац - Сањарим 

4. Милојка Јововић Бандука, Подгорица - Да се не дрзне нечија рука 

5. Мирјана Ђапо, Брчко Дистрикт - Постава љубавног капута 

6. Радинка Јанковић, Зворник - Слатко пијанство 

7. Селма Копић, Тузла - *** 

8. Слађана Обрадовић, Ниш – Снага љубави 

9. Тамара Сенић , Беране - Умјесто "заувјек" 

10. Здравко Згоњанин Баћо, Бијељина - Још једном 

 

НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

1. Милун Мишо Лубарда, Рогатица - На цвијетном извору 

2. Весна Лаудановић, Kрагујевац - Истинита песма 

3. Јасна Приморац, Сарајево - Ја и Ти 

4. Ђуро Стипановић, Мркоњић Град - Љубав, унутрашња слика 

5. Јелена Петровић, Подгорица - Грлим те 

6. Јоже Бренчић, Врхника - Сада је прави тренутак 

7. Маријана Станковић, Село Мала Бресница, Раброво - О теби 

8. Миланка Бурић, Бијељина - Тајном господару срца 

9. Светлана Папачек, Битољ - Дај ми да пијем 

10. Слађана Милијић, Сокобања - Моћ олује 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

1. Момчило Јањичић Момос, Инђија - Љубавни нектар... 

2. Мирослав Мишел Болтрес, Смедерево 

3. Ива Дамјановић, Загреб - Оплакујем те 

4. Жељка Игњатић, Добој - Чаробни тренуци 

5. Рада Јањушић, Добој - Тишина и прашина 

6. Божидар Ђуровић, Лазаревац - Kажи ми 

7. Хелена Химел, Ечка - За нас 

8. Рада Пауновић, Чачак - Не дозволи 

9. Дражен Суртов, Бања Лука - Мисао о теби 

10. Драгица Охаши, Kiyosu - Љубавна легенда 

11. Вера Павић, Горњи Милановац – Не остаде ништа 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

1. Будимир Стефановић, Рача Kрагујевачка - Жега 

2. Доброслав Петричевић, Брод - Разговор са тугом 

3. Јовица Ђурић Мајор, Ниш - Фота 

4. Љиљана Марић, Смедерево - Узалудност тражења 

5. Љутомир Рундић, Лозница - Ал’ ни тада драга 

6. Милан Љ. Обреновић, Крагујевац - Заборавио сам љубав једну 

7. Милен Шелмић, Нови Сад - Никад ме не питај 

8. Мирослав В. Блајић, Младеновац - Узалуд чекање 

9. Неда Дукарић Kостелац, Оточац - Ми... 

10. Слободан Јанићијевић, Краљево - Ваљда 

 

 

МЛАДЕ НАДЕ ПЈЕСНИШТВА 

 

ПЈЕСМА У ЦВАТУ ( ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА ЗА МЛАДЕ ) 

Сара Хускић, Ријека - Укруг 

 

ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Емилија Петрињац, Чока - Сети ме 

 

ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Марко Матић, Коренита, Лозница - Лето 

 

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Борис Ђорем, Источно Сарајево - Бајка 

 

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Владимир Зеленовић, Источно Сарајево - Изгубљена ти 

Дуња Цекић, Ниш - Странче 

Јована Гавриловић, Београд - Поведи ме 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Mилица Станојковић, Ниш - Госпи 

Стефан Младеновић, Пирот - Скулптура љубави 

Фарах Рамовић, Сарајево - Орден 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Аднан Авдагић, Подлугови - Београд 

Дијана Дурлевиќ, Скопје - Да наздравиме 

Рајко Мијић, Бања Лука - Пјесма о нама 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

Дајана Алексић, Билећа - Чекање 

Славица Станар, Мркоњић Град - Неко је за љубав палио свијеће 

 

НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Славица Ракита, Шипово - Ту си ми ти 

Душко Дражић, Адашевци, Шид - Опет 

Николина Благојевић, Александровац - Из ината љубав се рађа 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

Милена Станојковић, Ниш - Странац 

Нермина Субашић, Сарајево - Слатко пијанство љубави 

Стефан Ђурић, Бијељина - Једном ћу ти рећи 

 

НАЈРОМАТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Алекса Рајчевић, Чачак - Јер ти си поред мене 

Маида Алиспахић, Бановићи - Слатко пијанство љубави 

 

НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Маја Вујиновић, Требиње - Љубав 

Марија Гавриловић, Лазаревац - Kрвоток 

Сара Јовановић, Звездара - Згужвани 

Дајана Шебез, Мркоњић Град – Први пољубац 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О САМОЋИ 

Ирена Христова, Велес - Полноќна самотија, љубовта пламти! 

Оливера Драшко, Ниш - Да ли сам лопов? 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

Јелена Милић, Шабац - Погледи у тами 

 

 

СВИЦИ ЉУБАВИ ( ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА ЗА СВИЦЕ ПОЕЗИЈЕ ) 

Милица Радовановић, Невесиње - Слатко пијанство љубави 

 

ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Милица Здравковић, Бели Поток - У меки сутон  

 

ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Петар Лучић, Живинице - Опијаш ме погледом 

 

ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Адријана Ламбић, Бели Поток - Осмех који ми значи 

 

НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 



Ања Александра Василијевић, Бели Поток - Корeн  из нeпознатe 

Богдан Жиловић, Крагујевац - Заљубљени мрав 

Михаило Анђелић, Крагујевац - Заљубљени мрав 

 

НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Алекса Николић, Kрагујевац - Љубав не гоји 

Драгиња Кудра, Мркоњић Град - Слатко пијанство љубави 

Зорица Пекез, Мркоњић Град - Магла 

Ивана Самарџић, Власеница - Љубавна тајна 

Наталија Симић, Топола - Слатко пијанство љубави 

 

НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Белма Рамић, Живинице - У одаји срца свога 

Вања Арсић, Бели Поток - Љубав нeкад и сад 

Марко Јовановић, Београд - Љубав је чудна ствар 

Уна Бугарчић, Крагујевац - Прва љубав 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

Јован Станковић, Kрагујевац - Љубавна песма 

Мирјана Клепић, Мркоњић Град - Раскрсница 

Дуња Петковић, Смедерево - Тражим љубав 

 

НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

Милица Миждало, Бели Поток - Ђачка љубав 

Неда Тодоровић, Kрагујевац - Мајке ми, не лажем те! 

Нејра Kадрић, Живинице - Пијаница љубави 

Лука Максимовић, Ниш - Моја мама 

 

НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ 

Милош Самарџић, Власеница - Љубав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

''СЛАТКО ПИЈАНСТВО ЉУБАВИ'' 
ПОЗИВНО-ЈАВНИ КОНКУРС 

ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У МРКОЊИЋ ГРАДУ,   ФЕБРУАР 2016. ГОД. 

 



Говор на промоцији резултата конкурса љубавне пјесме на тему: - ''Слатко 

пијанство љубави'', 15.02.2016. године који је одржан у Скупштинској сали 

општине у Мркоњић Граду. 

 

Заљубљени и љубљени! 

 

Вечерас на завршетку XV конкурса љубавне поезије, Мркоњић Град обиљежава 

значајан јубилеј очувања и промоције љубавног пјесништва на ширем балканском 

простору.  

Пјесма над пјесмама као мотив постала је пут којим се пјесници љубавног пјесништва 

крећу у исписивању најљепших пјесама својим љубавима, а Мркоњић Град мјесто гдје 

те пјесме постају још познатије јер се на једном мјесту и са једним мотивом налазе 

једна поред друге. Љубав је једна врста пијанства. Кад човјек превали прву, другу 

чашу, отвори му се апетит, јави жеђ, и онда сручује чашу за чашом – рекао је 

Бранислав Нушић. 

 

За 15-ест година на овај конкурс своје пјесме послало је 1.825 пјесника са 6.000 пјесама, 

што нам је омогућило да направимо најљепше Зборнике љубавних пјесма под називом 

Пјесници који додирују љубав I, II, III, IV и V. 

 

Ово постаје највећа библиотека љубавних пјесама гдје равноправно једни поред других 

– познати пјесници и младе пјесничке наде, као и свици који у свом сагоријевању на 

првим стиховима пале бакље неугаслог пламена љубавног пјесништва. 

 

Сваке године задајемо тему у име љубави као основу око које ће пјесници да праве 

основу својих љубавних пјесама и на основу тога вршимо избор најљепших пјесама 

које су у духу конкурсне теме. 

 

Овогодишња тема: - ''Слатко пијанство љубави'' опило је 335 заљубљених душа који су 

послали 1.350 пјесама. 

 

Шифра као заштитни знак пјесме постаје препознатљив дио овог конкурса јер се и она 

такмичи за наоригиналнију форму која ће пратити пјесму на њеном путу до 

побједничког трона. 

Најљепша шифра припала је Анели Сејарић из Приједора за шифру: ''Босонога контеса'' 

и Маријани Станковић из Мале Бреснице за шифру: ''Сплеткарење са сопственом 

душом''. 

 

Трочлани жири у јавном дијелу конкурса сваку пјесму је пажљиво читао настојећи да 

одабраним пјесмама додијели и одговарајућу награду руковођени жељом да се пјесме 

везане за тему конкурса које одишу љепотом љубави обједине у једну нову збирку или 

зборник најљепших љубавних пјесама. 

Комисија или читачи пјесама у саставу: 

- Радмило В.Радовановић – предсједник, Ранко Павловић и Слободан Ћоћкало у 

својству чланова одлучивали су у име позивног дијела конкурса. 

Награда Пјесма над пјесмама, на XV Међународном конкурсу љубавне поезије за 

2016. годину припала је Матији Бећковићу из Београда, за његово цјелокупно љубавно 

пјесништво, а посебно поему ''Вера Павладољска'' 

 

 



За јавни дио конкурса, Комисија у саставу: 

 - Радмило В. Радовановић, предсједник, Слободан Ћоћкало у својству члана и 

обрађивача пјесма, пажљиво и стрпљиво читавали су и прочитали све пјесме, живјели 

са њима и на крају наградили све оне који су задовољили критеријуме конкурса. Они 

који нису награђени нека се не љуте, него да пјесме прилагоде теми конкурса. 

И ове, као и предходних година упознали смо много нових пјесника, који нам 

послаше пјесме из: 

 

Србије (Београд, Звездара, Рума, Власеница, Ниш, Прањани, Врбас, Суботица, 

Јагодина, Пожаревац, Житковац, Нови Сад, Петроварадин, Футог, Рача Крагујевачка, 

Аранђеловац, Крушевац, Крњево, Горњи Милановац, Кикинда, Ваљево, Зајечар, 

Књажевац, Вршац, Земун, Богатић, Фекетић, Нова Варош, Чачак, Апатин, Параћин, 

Врњачка Бања, Крагујевац, Бачка Паланка, Горње Стопање, Пирот, Шабац, Лозница, 

Кладово, Мачва, Младеновац, Пожаревац, Прибој на Лиму, Сремска Митровица, 

Пожаревац, Власотинце, Сокобања, Инђија, Смедерево, Лазаревац, Ечка, Адашевци, 

Лазаревац, Бели Поток, Топола). 

Хрватске (Загреб, Задар, Сплит, Источни Логор, Осијек, Супетар, Вуковар, Сисак, 

Славонски Брод, Ријека, Петриња, Оточац). 

Црне Горе (Подгорица, Пљева, Плужине, Беране). 

Босне и Херцеговине (РС: Бања Лука, Прњавор, Приједор, Добој, Нови Град, 

Бијељина, Пелагићево, Дервента, Горажде, Билећа, Невесиње, Требиње, Теслић, 

Мркоњић Град, Сребреница, Источно Сарајево, Александровац,  

Брчко дистрихт: Брчко;  

ФБиХ: Тузла, Илиџа –Сарајево, Подлугови, Бановићи, Живинице). 

Македоније (Скопје, Битола, Штип, Велес,). 

Бугарске (Пловдив) 

Њемачка (Франкфурт на Мајни) 

Словеније  Врхника ) 

Јапан (Kyiosu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Саопштење о добитнику књижевне награде ''Пјесма над пјесмама'' Клуба умјетничких 

душа за 2016. год. поводом XV Међународног конкурса љубавне поезије, на тему: 

''Слатко пијанство љубави''. 

Трочлани жири у саставу: Радмило В. Радовановић, предсједник, Ранко Павловић и 

Слободан Ћоћкало, чланови једногласно су донијели Одлуку да овогодишња књижевна 

награда''Пјесма над пјесмама'' буде додијељена Матији Бећковићу, за поему ''Вера 

Павладољска''. 

 

Ова поема, написана и објављена 1960. год. постала је позната као пјесма прожета 

обожавању двоје људи, зачета као сјеме у Соломоновим пјесмама над пјесмама, може 

се спознати кроз безвремено сретање Матије и Соломона у пјесмама Вера Павладољска 

и Пријатељева и прјатељичина љубав. 

 

Пјевање Матијино и Соломоново 

 

Причали су да те зовем из свег гласа 

 

Лијепа ти си, драга моја, лијепа ти си! Очи су ти као у голубице. 

 

Чезнуо да цео дан пролазиш крај мене 

 

Смоква је пустила заметке своје, и лоза винова уцвала мирише.  

Устани, драга моја, љепотице моја, и ходи. 

 

Описивао очи једне жене месец дана 

 

Голубице моја у расјелинама каменијем, у заклону врлетном!  

дај да видим лице твоје,  

дај да чујем глас твој; 

јер је глас твој сладак и лице твоје красно. 

 

Словослагачи су срећни док ову песму слажу 

 

Усне су ти као конац скерлета, а говор ти је љубак; *као кришка шипка јагодице су 

твоје између витица твојих; 

 

Нико не зна где су слова твог имена 

 

Ти си врт затворен, сестро моја невјесто, извор затворен, студенац запечаћен. 

 

У рукопису звезда по некој самој води 

 



Ко је она што се види као зора, лијепа као мјесец, чиста као сунце, страшна као војска 

са заставама? 

 

Пјесма настала у једном времену наставља да живи у безверемну као путоказ којим нас 

љубав треба водити 

Слободан Ћоћкало, предсједник 

Клуба умјетничких душа 

 

Љубав жене и пјесника 

 

Ова поема је саздана од ријечи. Ријечи које остају и имају своју велику вриједност. 

Значење тих ријечи нишани према оном доживљеном, указује на њих али их и досеже. 

Ова љубав према вољеној жени је изнад ријечи, и зато је поема Вера Павладољска 

саздана од ријечи које ће надживјети и њеног аутора, и читати се, и вољети, и у неком 

футуру другом.  

Ово су истински изрази пјесниковог искуства и виђење и доживљај истинске љубави, 

ријечи које се не заустављају ни данас. 

Матијина поема објашњава саму себе. 

 

Ништа, осим ње, не може да каже оно што она жели да каже, а то је љубав жене и 

пјесника. 

 

 

У Мркоњић Граду, 29.01.2016. 

Радмило В. Радовановић, предсједник жирија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Матија Бећковић је рођен 29. новембра 1939. године у Сенти. Основну школу 

завршио у селу Веље Дубоко, ниже разреде гимназије у Колашину и Славонском 

Броду, а вишу гимназију са матуром у Ваљеву. Школске 1958/59, године уписао се на 

Филолошки факултет у Београду на групу за југословенску и општу књижевност. 

Прву песму је штампао као гимназијалац 1957. у „Младој култури“. 

 

Бећковићеви прозни и поетски текстови приређивани су за позориште и извођени на 

домаћим и страним сценама. У Народном позоришту у Београду је 1978. године 

изведена „Међа Вука Манитога“, а потом монодраме „Рече ми један чоек“ и „Не знаш 

ти њих“. 

 

У Загребачком театру „ИТД“, „Казалишту младих“, „Јазавцу“, „Театру ММ“, Српском 

народном позоришту, „Клубу М“, изведене су позоришне представе по Бећковићевим 

текстовима. 

 

У Савременом позоришту у Београду изведена је 1970/71. комедија „Београд некад и 

сад“, са истоименим комедијама Стерије и Нушића. 

 

Написао је двије телевизијске драме и двије једночинке за дјецу које је Телевизија 

Београд емитовала 1966. и 1967. године. 

 

Адаптирао је (са Бориславом Михајловићем Михизом) „Горски вијенац“, представа је 

изведена на сцени Народног позоришта у Београду. 

 

Драмска поема „Че - трагедија која траје“ (са Душаном Радовићем) преведена је на 

њемачки језик (Che-tragodije, Frankfurt am Main 1969) и енглески (Che: Permanent 

tragedy, New York 1970). 

 

Записи из књиге „О међувремену“ преведени су на енглески под називом „Random 

Targets“ 1970. године. 

 

За дописног члана САНУ изабран је 1983. год., а за редовног 1991. год. Члан је Српског 

ПЕН центра. 

Од 2009. године је Председник Фонда Слободан Јовановић у Београду. 

 

До сада објавио: 

Вера Павладољска (библиофилско издање Радомира Стевића, 1962); 

Метак луталица (Просвета, 1963); 

Тако је говорио Матија (Просвета, 1964. и 1965); 

О међувремену (Матица српска, 1968); 

Че - Трагедија која траје (Са Душаном Радовићем, независно издање Слободана 

Машића 1970, Рад, 1989); 

Рече ми један чоек (Просвета, 1970, 1976); 

Међа Вука Манитога (СКЗ,1976, 1978); 

Леле и куку (Просвета, 1980); 

Служба Светом Сави (Глас цркве, 1989); 

О Његошу (Глас цркве, 1988); 

Kажа, Српска књижевна задругам (1988); 

Чији си ти мали?, БИГЗ, Београд 1989. ; 

Надкокот, 

https://sr.wikipedia.org/wiki/29._%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%99%D0%B5_%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%95%D0%9D_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%95%D0%9D_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%99%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B


Служба, 

Сабране песме, 

Kосово - најскупља српска реч (1989) 

Ћераћемо се још; 

Kад будем млађи; 

Без ниђе никога, Завод за уџбенике, Београд 2007.  

Оли ми га дат, књига сабраних дјела, 2014. 

 

За своје пјесништво Бећковић је добио следеће награде: 

 

Октобарска награда Београда, 1970. 

Награда Милан Ракић (УКС), 1971. 

Змајева награда, 1989; 

Косово најскупља српска ријеч, Глас цркве, 1989. 

Седмојулска награда, 1989. 

Дисова награда 1990. 

Награда Вукове задужбине за уметност, 1997. 

Његошева награда за књижевност, 1998. 

Награда Десанка Максимовић, 1998. 

Награда "Драинац", 1999. 

Годишња награда Просвете 2001. 

Награда Жича хрисовуља 2001. 

Повеља Карађорђе 2005. 

„Награда Радоје Домановић“ за укупан допринос српској књижевној сатири 2006. 

Књижевни вијенац Козаре 2008. 

Награда Повеља Мораве 2010. 

Награда Ђура Јакшић 2012. 

Уметнички венац 2014. 

Златни кључ Смедерева 2015. 

''Иво Андрић'' за животни допринос српској књижевности 2016. 

''Пјесма над пјесмама'' за поему Вера Павладољска, Мркоњић Град, 2016. 

‘’Вукова награда’’ Београд, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%99%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/2005
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%98%D0%B5_%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5


ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА И ОПУС ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ 

 

Матија Бећковић 

 

Вера Павладољска 

 

Кукавица је хтела да ме надлукави 

Пунио се месец у августу као локва 

Испаљиване пуне дуге преко језера и глава 

На радилиштима у рудницима боксита 

Убеђивао сам непознате људе 

У твоје име 

Вера Павладољска 

 

Грешиле су пијане птице у простору 

Препелица је кљуном горе окретала 

Свест је мрчала међу литицама 

Гоњен точилима кршима и губом 

До грла у живом блату мислио сам 

Kолико си ме волела 

Вера Павладољска 

 

Мрак је у мраку сјао као животиња 

Гром у ланцима чамио за брдима 

Молио сам за слух физичких радника 

Дивио се њиховом суровом апетиту 

Заклињао једног глувонемог младића 

Да изговори твоје име 

Вера Павладољска 

 

Цео дан у небу изгорео месец 

Под лажним именом лечи свој пепео 

У мрцави међу двојницима 

Док музика снег у уши убацује 

Kлео сам се у обе руке нарочито десну 

Да те нисам волео 

Вера Павладољска 

 

Удварао се непознатој девојци 

У кањону Таре код Kолашина 

Говорио истине на свим језицима 

Жарио и палио да их поверује 

Док је ћутала сећао сам се 

Да си ми најкрупније лажи веровала 

Вера Павладољска 

 

Певао је славуј са грлом грлице 

Све на свету ме на те подсећало 

Хвалио сам се да си луда за мном 

Цела плажа да ти се узалуд удвара 



Kако те терам да идеш из главе 

И како нећеш 

Вера Павладољска 

 

Kуло црног жара под слепим очима 

Заразна звезда све и свашта сажди 

Док ми се падобран није отварао 

И кад сам у завичајне бездане падао 

Причали су да те зовем из свег гласа 

Ал нисам признавао 

Вера Павладољска 

 

Ронио у најдубље бежао у горе 

Да те гласно зовем да нико не чује 

Био сујеверан – питао пролазнике 

Kако твоје лице замишљају 

Чезнуо да цео дан пролазиш крај мене 

Па да се не окренем 

Вера Павладољска 

 

На љубавној промаји између две звезде 

Невидљиви ухода има нешто против 

Жеђ за ракијом је слична фантазији 

У теретном камиону који јури снегу усред лета 

Биле су две усне неписмених жена 

По угледу на твоје 

Вера Павладољска 

 

По невремену сам ловио на руке 

Мед златних меридијана у води 

Описивао очи једне жене месец дана 

У возовима без реда многе сапутнице у пролазу 

Убедио да су ми све што имам у животу 

Мислећи на тебе 

Вера Павладољска 

 

Пита за мене метак луталица 

Сада ме погрешно тражи око земље 

Вучен тајним магнетом мог чела 

Напија месец да проказе где сам 

Злоставља мора куша ваздух и подмићује 

Ти ћеш ме издати 

Вера Павладољска 

 

Траје монотона биографија сунца 

Све сијалице горе усред дана 

Словослагачи су срећни док ову песму слажу 

Ваздух не схвата да сам себе бомбардује 

Један од влашића склон је пороцима 

И једни и други ветрови те оговарају 



Неколико држава тврди да си њина 

Ти си на своје име љубоморна 

Kаблограми се у дубокој води кваре 

Нико не зна где су слова твог имена 

У мртвим и лажним језицима у погрешним 

нагласцима 

У рукопису звезда по некој самој води 

Kо ће ухватити сјај самогласника 

Kоје птица кука 

Вера Павладољска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Ђура Шефер Сремац – Шифра: ''Пијан од љубави'' - Рума 

 

Тајанство љубави 

   

Ниси ти моја Шехерезада, 

не смишљај тајних љубави приче. 

Некад ми беше срећа и нада... 

Зашто обмане на бајке личе?! 

   

Нисам још знао ни веровао: 

мисао вреба заблуда клета! 

Амор се с душом поигравао –  

пламтео љубав, лепоту света. 

   

Узалуд песме твојих славуја, 

незнанко суђена слепог ми вида, 

пољупци страсти у славу бруја 

уздаха твојих  лажнога стида. 

   

Ниси ми само божанска муза, 

варљива Жено уклета рода! 

Исконски цвет си еденских суза, 

најгорча магија смоквина плода. 

 

Моћ поезије, жртву највећу, 

приносим теби на олтар части. 

Не даш ми да ти дарујем срећу, 

драгуље Љубави, земаљске страсти. 

   

Оданост моја залуд још светли 

љубављу Ромеа, безгрешним пламом. 

Кад запевају последњи петли –  

загрлићу те вечности тамом. 

 

Шехерезада ти моја ниси 

да гугучеш ми бајке лукаве. 

Пијанство љубави вечне ми ти си, 

Усуд тајанства, коб сна и јаве? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Аћим Тодоровић – Шифра: ''Вук'' – Власеница 

 

Сусрет у зимској ноћи 

 

Када сам те синоћ изненада срео,  

беше мркло вече, а улице пусте. 

Север је белину паперјасту плео, 

кроз пахуље беле, мекане и густе.. 

Непознатом студи дрхтале су сене, 

светлуцавом зеном кадила си мене . 

 

Где ме стаза моја требала да води, 

нисам више знао под опсеном чуда. 

Све намере, хтења пред'о сам слободи, 

могао сам кренут' твојим трагом свуда? 

Непознатим летом изгубљене птице, 

гнездио сам с лица твога пахуљице.  

 

Привиђење, санак, или пуста нада 

што одавно бије кроз озебле груди. 

К'о два ждрала бела сретосмо се тада 

на размеђу жеља, кроз занос и блуди. 

А, онда је зора открила нам стопе, 

отишли смо скупа где се студи топе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Иван Гаћина . Шифра: ''Принц романтик'' - Задар 

 

Јесења вечер 
 

Ноћас се улице с лишћем заиграле, 

скрили се људи у топле домаће кутке, 

јесење кише прве сњегове су звале, 

душа је уздисала потајице, шутке. 

 

Даљина се скрила на крају старе цесте, 

дугине боје разлијевају се, зраче, 

о злаћана доба куд срећу однијесте, 

узбуркано срце у грудима ми скаче. 

 

У мислима хода лијепа, бајна дјева, 

сузне су јој очи чемером преплетене, 

с тоновима тужним јесен за нас пјева 

док негдје у даљини љубав наша вене. 

 

Одвела ме сјећања у малену валу, 

сјене се изгубише у немирној ноћи, 

валови су плесали на морскоме жалу, 

остао сам вјеран тек јесењој самоћи. 

 

Растанци су смјеса од чемера и боли, 

успомене су пуне позлаћених слова, 

оживљава их душа која страсно воли, 

прва љубав почива у дубини снова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Душан Мијајловић Адски – Шифра: '' Љубав је слатка и болна рече зец и сиђе са 

јежа'' -Ниш 

 

Без тебе је тихо… 

 

Можда си постала сањар на обали реке Дрине 

Или ходаш пољима где миришу тамјан и молитве 

Знам да су ти небеска врата одмах откључана 

Можда већ гладнима камен у хлеб претвараш 

 

Можда си тамо где небо образ наслања 

Или у неком свевидећем оку посматраш свет 

За сваки случај ослушкујем пој и крик птица 

Или си у некој цветној ливади пуној лептира 

 

Можда си у неком раном сунчевом зраку 

Или те Ерато учи како се пишу љубавне песме 

Можда нови дан најављујеш у раздање  

с првим петловима 

Док ја припит и дремљив због непознанице зебем 

 

Можда јагњад на пропланцима чуваш од вукова 

Пратим и облаке свих могућих густина и боја 

Можда си на нашем неоствареном кућном прагу 

(Знам да плачу они који су те добро познавали ) 

 

Можда престижеш све оне који су те  

у животу спотицали 

Или путујеш бистрим потоцима слушајући  

у обалама славује 

Можда си у шумном лишћу високих јабланова 

Или ме у предвечерје дана посматраш посрнулог 

 

Од мене свакако побећи не можеш 

Свуда си где крочим погледам ил’ ослушнем 

Нема мог немира  који само теби посвећен није 

После Тебе и име своје кад чујем не осврћем се 

 

Не желим да признам да је наш сан завршен 

Морам да наставим да сањам због Тебе и себе 

Све док зрелу пшеницу ветар пољима њише 

Знам да постојиш и да ми се на свој начин јављаш 

 

Без Тебе је тако тихо и муке се  брзо множе 

Више не маштам о срећи а од несреће не зазирем 

Имам права да те замишљам на  сваком  месту  

Кад год то пожелим и кад ми се срце  

у грудву бола претвори 



ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Миливоје Трнавац –Шифра: ''Ванеса Аталанта'' – Прањани 

 

Не затварај будне птице снова 

 

Вртове Семирамиде градим у венама, 

 Мој из несна у сну ми несмирени смирају, 

Испредамо ли нит разасјану по свемиру, 

 Евенка ниси, огледа ми се у зенама. 

Ружичњаку твоме ноћу вртлар жудни бивам, 

Лакокрилим мачем отварам двери студеница 

И жеђ толим, тебе појим са бистра кладенца, 

Авај, да ли стварност је, или то само снивам! 

Цветања непочим-плама јаву несна славе, 

Вилинска врела два смо озвездана знамена, 

Одоцнели заручници непокор-пламена 

Венцима светлозарним крунишу снове плаве, 

Ератина кћери, прозоре душе отвори, 

Јество своје објави у споју огњевиту, 

Еј зрело жито моје у житу нажњевиту, 

Тајним писмом с вртларем сан у песму сатвори! 

Ако ти у очима зелене јутра нова, 

Трон прелести нас чека да разгоре снатре, 

Речи резбарим, у алке везујемо ватре, 

Не затварај у крлетку будне птице снова! 

Оклоп скидаш и облачиш, зид рушиш и дижеш, 

Намах нада у пламену расцвета па згасне, 

Арабеска из била врелих крене па спласне, 

Весталка ниси, огањ несна у ђердан нижеш! 

Испод аскетске маске пушташ вреже зелене, 

Вртови Семирамиде расту у венама, 

Аполинска ватра да стани у зенама, 

Ђутиш, а пробуђене птице снова вилене! 

Царска се не пориче – једна си мед женама! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ПОЕМА 

 

Александар Кукуљев – Шифра: ‘’Џез’’ - Велес 

 

ЏЕЗ 

(Поема) 

 

 

Када сакупим све мостове 

И звезде које падају 

По клупама заљубљених 

у аугусту 

И када отпрегнем 

Све откуцаје старих сатова 

И сва тешка дисања одмах чим те угледам 

Започцње ЏЕЗ 

 

Попут енглеског супер хероја 

Протресам све састојке од којих си створена 

У чаши 

Којој форензичком прецизношћу знам 

Да си поклонила свој кажипрст 

 

И упијам сва градска сванућа 

И јутра која су се родила у твоју част. 

Мало је сугласника 

Којим исказујем усхићеност 

Пред каменим осмесима 

Монументалних величина 

Рођеним, пре него што си се ти родила 

 

Валови изнад реке 

Рођени у корену маслачака 

Нису ништа друго 

Него 

ЏЕЗ 

 

Хајде да посејемо 

Позна пролећа свих јесени 

Заједно 

Како би сазнала 

Све о нерођеној ноти 

Која сасвим ненаметљиво 

Наговести 

ЏЕЗ 

 

Румени образи песника у децембру 

Невешто се скривају од погледа монотоних неона. 

Шаљем разгледнице 

Са искреним и лепим жељама 



Свим малим принчевима великих планета 

И као Лазар васкрснем 

У свим главним градовима земаља у развоју. 

 

Међународно-правно гледано 

Ти си ми све 

И не пада ми напамет да оспорим уговор 

Којим твоје очи 

Пресецају шарене балконе 

Препуне  петунијама. 

 

Вешто проналазим остеопорозу у ускличницима твојих речи 

Јер знам 

Да су само рубови од стакла 

Имуни на снове. 

 

Нема другачије 

И нема некада 

Увек када пишемо великим словима 

И клингонским рукописима. 

 

Ја сам микроорганизам у твојој лакрими 

Који стрпљиво чека сузе у  твојим очима 

Као орден за храброст 

Твојих образа 

 

Пошаљи поруке свим неплодним данима 

У којим ћеш љубазно отказати све посете 

Плавим универзумима 

 

Прати белу линију на асфалту и чуј 

тужну причу 

О онима који никада  нису стигли 

 

Искључи све зоне свих сумрака 

Који се утапају 

У тесне пукотине светских водовода 

 

Ја сам Алшар 

Од кога се напајаш сунчаном смиреношћу 

И враћаш се почетним нотама 

Државне химне 

 

Ево ме 

Стојим мирно 

Усред амброзија 

Све док зло не прође 

И док се на крају не појави 

Америчка коњица 

 



Обузимаш ме 

Црвено-белим клавишима 

Уморних и знојних од музике 

 

Подне је 

У ово доба засигурно 

Енглези пију чај 

Док се враћамо са 

Сахране 

Атома који су преживели и фисију и фузију 

 

Певаш о сенкама његовог ума 

Док се дискретно смешиш 

Трансмисијама иза источних граница 

 

Ведро је изнад швајцарских алпа 

Због пороја страсти 

У потоцима 

којима смо опрали властите грехе 

И туђе зломисли 

Нема светлијих ноћи 

У којима свитци изнад Светог Наума 

Опраштају сребрене температуре 

Непознатих погледа 

 

Лажу све карте света 

Све мапе 

Глобуси 

Тригонометри 

Картографи 

Курвиметри 

И радио локатори 

Твоја ласерска пристојност 

Је неокривена једначина 

По којој се љубе светови. 

 

Бацам анатему и фатву 

Ка онима 

Који никада нису љубили 

Који никада нису губили 

И никада додирнули нису 

Јужне стране планета у нестајању 

 

И аутобуси 

И тролејбуси 

И авиони 

И камиони 

И све лансирне рампе света 

Данас су окачиле 

Црвено бело ордење 



У част двадесет и првог дана дванаестог месеца 

Напољу свира 

ЏЕЗ 

 

 

Најдража 

Хајде да бебама дамо 

Награде за животно дело 

Што су се родили 

Исопод кишобрана планинских измаглица 

И прва су видела 

Беле висине 

Наших  емоционалних ролеркостера. 

 

То што ми одашиљаш поруке 

Са хепи енд-ом 

Радује и нај заборављеније рибе 

У морским дубинама. 

Ти најбоље знаш 

Да улепшаш тренутак у времену 

Које је и само заборавило зашто је стало. 

 

Тај твој осмех 

Је нова рекламна порука 

Између две изгубљене судбине 

Турских серија. 

Геометријски гледано 

Та крива затворена линија твоје оштроумности 

Претапа се у алгебарски количник 

За два француска пољупца у најави. 

 

И Париз и Оре 

Сакривени иза сенке поларних светлост 

Ноћас трепере у 

ЏЕЗ 

 

Хајде да рекапитулирамо 

Завијање хијена 

Које одлазе у срца живих вулкана 

Док се ми смејемо на киши 

Покисли као Фред Астер 

Загрљени 

Као непозвани гости 

На свадбеној свечаности 

За два скакавца 

Управо заклетих на  вечну љубав 

и 

Вечна времена 

 

Питам се 



Дали се и у Индонезији 

Полинезији и 

Микронезији 

Још увек слуша 

ЏЕЗ 

 

Као анестезија 

Којом ти озбиљни доктор 

Ампутира 

Најважнији угао осмеха 

Планираног за 

После кише. 

 

Озоном пунимо груди 

Да би пролебдели 

Изнад својих сенки 

Које се преклапају 

У зениту минулих дана 

 

Слободно заборави 

Онај бакарни пехар 

Из којег смо некада пили 

У част свим глумцима 

Погинулим на крају 

Филмова. 

 

Ти си још увек 

Тело 

За онај кишни мантил 

Којим је започело 

Пролеће 

У мом граду 

 

Са оног прозора у даљини 

чуо се 

ЏЕЗ 

 

Моја цигара догорева 

У средини два конзилијарна мишљења 

Која поуздано доказују 

Да те волим. 

Док се као игла пробијам 

Између два лица 

Својих постојања. 

 

Покорно се повлачим 

Пред раскошом возних редова 

За туристички разглед 

Сунчевих странпутица. 

 



Увучен у сребрну прашину 

Свих прошлих детињстава 

Весело одмахујем 

Свим нумерираним љубавима 

Безбедно замрзнутим 

На Антарктику. 

Вратиће се они 

Китовима селицама 

У јужна мора 

Халусцинирајући 

У ритму 

ЏЕЗ-а 

 

Као најскупља новогодишња јелка 

Са излога лондонског Хародс-а 

Самоуверено освајаш 

ћелију 

У којој ми 

Осуђени на живот 

Глодамо догорене крајеве среће 

За лаку ноћ 

И миран сан 

Свим радницима 

У свим трећим сменама на свету. 

 

Добри познаваоци тврде 

Да је прштао џез 

У једном париском тунелу 

Тридесетог аугуста 

 

Живела сва жуто-зелена јутра 

У којима реке Вавилонске 

Споразумно мењају своје токове 

И чврсто се одлучују на сеобе 

Од иза карпата 

У витринама за изгубљене ствари 

Локалног јавног саобраћајног предузећа 

 

Данас осмог марта 

Сви женски папагаји на свету 

Исписују безобразне графите 

На својим сипиним костима 

Захтевајући људска права 

за све животиње света 

уредно истакнутом декларацијом 

о бактериолошкој исправности 

немирних ветрова. 

 

Наш јоги душек 

Је само бојно поље 



Нових бородинских битака 

Док гутамо задње залогаје разумевања 

Између гороцвета и ножева 

 

Дођи, да се радујемо 

Јужним булеварима 

Гибралтарским протоцима 

И архипелазима сталих градских сатова. 

 

И   маскирани у референте менталне хигијене 

Да пометемо патину 

Са свих месечевих мена 

Као 

ЏЕЗ 

 

Хајде да забранимо 

Сва црвена спуштања мостова 

И сва плава грљења препуних бродова 

Па да мирно запловимо 

Пресушеним рекама 

Свих изречених недоречености. 

 

Хајде да покидамо 

Све црвене траке 

Испред наших погледа 

И да наздравимо свим уморним кондуктерима 

Наших малих оргазмичких путовања 

Као џез 

 

Довољно је притиснути ЕНТЕР 

да се тај широки осмех 

Распрсне по  свим пукотинама света 

Како би оживели 

Брончани споменици 

Пријављени за београдски маратон. 

У циљној равници, поново свира 

ЏЕЗ 

 

Нека престану јутарњи програми 

И вести о проходности путева 

Време је да се невреме претвори у  време 

Време је за џез  у сновима 

 

Објављујем конкурс 

За најбољи сценски наступ 

Твојих уских зеница 

Које паралишу 

Све градске тргове и шопинг центре 

Оближњих галаксија. 

 



Ја сам Оскар 

За најбољу споредну улогу 

Твојих мисли 

Влажних  од  априлских реквијема 

Сунцу. 

 

Спуштам руку 

До дубоких дубина 

Пуних бисерних шкољки 

И Будим уснуле врхове 

Твојих сећања 

као последња  забрана 

снеговима и могућим маглама 

речних долина. 

 

Блажени су твоји безобразни кораци 

Калдрмама заборављених манастира 

Јер њихово је царство небеско 

 

Контроле летења 

Забрањују двобоје у 4 ујутру 

 

Рђавим флоретом подштапам мисли 

Очајно чекајући 

Да се одраз твог лица 

Појави на стаклу локалне сластичарнице 

Твоја сенка 

Заводљиво обузима 

Глупа  имена 

Оријенталних слаткиша 

Уроњених у шербете и источцне зачине 

 

Ванредне вести 

Са врхова трију синагога и две шарене џамије 

У Непалу 

Полетела је дузина љубичастих дирижабла 

Обојени у класичном ритму 

Џез-а 

 

Хидроцентралама наших темних заборављањима 

Кришом градимо кинеске зидове 

Ајфелове куле и кипове свих заробљених слобода света 

Као скроман поклон 

Свима четирима језицима 

На којим знам рећи 

Волим те 

 

Новине штампају насловне странице 

За ванредна стања 

У свим испијеним шољама кафе 



Из којих 

Панично беже предсказане судбине 

Свих изневерених 

Са посебним љубавним потребама. 

 

Најдража 

Дефицит млека у млечном путу 

Уопште не смета веселој разиграност жалосних врба 

Које заводљиво њишу куковима 

У ритму Џез-а 

Желим да знаш 

Волим те 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ПОЕМА 

 

Милад Обреновић – Шифра: ''Љубав је суштина живота'' - Рогатица 

 

Светлана 

 

Волео сам и ја једну Светлану 

а нисам Зубац Перо..а 

лиле су модре кише 

неколико дана и љубила ме 

Светлана и ја Светлану 

са Калемегдана. 

 

Киша је београдска лила, 

небо је додиривало земљу, 

 нисмо отварали ни врата мога 

стана, тих неколико дана.. 

ни када се чула врева градска, 

ни када је била поплава, јер 

варничила је љубав на све стране и 

по јастуку се простирала 

коса њена, плава. 

 

Севале су муње над Београдом, 

на улицама оглашавале сирене и трубе, 

никоме нисам морао 

да избијам зубе, јер 

само је мене, читавог дана, 

љубила Светлана 

са Калемегдана. 

 

Дан цели, гужвали су се ознојени 

чаршафи бели, а откуцаји срца и таласи 

душе, стапали су се са капима кише.. 

а ми смо хтели више, дубље и још више, 

тако, три ноћи снене и три бела дана 

љубила ме Светлана 

са Калемегдана. 

 

Ево и сада, седих власи и наборана лица 

не одлазим са београдских улица.. 

ни када лију кише, 

ни када су олује и поплаве и  

сада љубим увојке плаве и сваког дана  

у мислила ми је Светлана 

са Калемегдана. 

 

А цело, моје тело, и сада трепери од 

радости, 

прођу ме слатки жмарци, пред очима 

лебде чаробне виле, такве су биле и 

онога кишног дана, када ме први пута 

пољубила Светлана 

са Калемегдана. 

 

Испод срца ме и сада, нешто жига 

кад помислим шта би било да те нисам 

срео и да није падала киша оног дана, 

јер све би данас изгледало  

лошије, да те није и не бих гледао 

сваког дана, тебе и наша два сина 

љепотана.. 

моја Светлана, са Калемегдана. 

 

За разлику од Пере Зупца, моја 

Светлана 

није остала у Мостару, а ја нисам 

свио гнездо у Новом Саду, 

и сада живим у Београду, волим је и 

љубим 

и мене воли и љуби 

Светлана једна, са Калемегдана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ПОЕМА 

 

Момчило Бакрач – Шифра: ''Глоса'' - Врбас 

 

Побећи из винске куће 

За Ејми Вајнхаус 

 

Појавила се ниоткуд баш за мене  

та жар-црвена жена са пратњом лењих веслача  

што вуку на понтонском сплаву свирке  

њену тешку главу обојену подочњацима  

и даждевњацима црног смеха.  

Заволео сам је одмах, а страховито касно.  

Њена бити-ту маска као сунђер  

већ је посркала Египат и сва нилска сећања.  

Заиста, имала је лице као препун цепелин  

опојне измаглице. 

Она је кћер Ахенатенова, рођена превремено.  

Побачај у облику слепе кашике.  

Порасла је и уобличила се узана, сузна,  

у дечију чауру урасла,  

лепа као бескућничка принцеза. 

 

Kидао сам и гутао њено црно-бело певање  

с модрицама сенке у свакој дупљи.  

Понављала је да је неизлечива,  

а ја зажудех за њеним пауковским прстима  

и рањивим вратом, 

тајним местом где јој се воља слама,  

до нежности се сажалих  

на те заувек девичије бутине,  

на опијумски клецава колена,  

карлицу попут уске ћасе која неће умети да рађа.  

Она је слатки хлеб пустиње – режао сам,  

подмукло заносна сиротанка  

с гласом којим њишти густа сласт бола, 

или најдрагоценија јој успомена на стварну себе.  

Осећам да смо блиски,  

као падавичари који наизменично трепћу,  

као једнаки псећи мешанци.  

Непогрешиво ме поцепала пољупцем смрти  

негде по сраслој средини.  

Предао сам се радосно.  

Ниједна друга није умела тако огољено да рида  

пред бетонским лицем тамновања,  

нашим домаћином. 

 

Хтела је, зар не, на капији за бег из Винске куће  

одмах да се разлети као васиона, као напалм,  

као талас гласа слободног у празнини.  



Требало јој је много горива,  

огромно јато атома да се сабије у перо-лаком огртачу  

женског стаса.  

Зар је могла пристати да тек одлепрша  

као винска мушица,  

или одмили као шкољка  

неколико бесрамних векова касније. 

Није имала стрпљења да ме сачека,  

да би ме, као мисао, као реч на цедуљи,  

закуцала штиклом на врата подрума Винске куће,  

одакле бих споро као минерал исијавао љубав  

за њену младост од стакла,   

за њено лице млечне сијалице,  

удисао њен парфем међу драгим јој отровима.  

Није умела да верује у аветињски сусрет  

са једним од својих безброј љубавника  

што су дахтали под ритмом њеног заноса,  

завучени по плавичастим компјутерским рупама,  

изгубљени у простору без додира, без смисла. 

 

Наплесала се једне ноћи, па заронила  

међу до беса разигране снове.  

Винска се кућа растворила по шавовима,  

дахнула као запаљени гасовод.  

Угасила се уз ситан прасак волфрамовог влакна.  

Јутро је испрскала пена бившег дисања,  

сенке њених суза сасушиле се у зелено угљевље.  

Слутим, ја једини,  

да није било вина у подрумима Винске куће,  

ни буради,  

једино обручи, неупотребљиви, тесни.  

У њих се не може ништа улити, нико сакрити.  

Никога, ни мене, није могла звати у госте.  

Зато је оката онако озарена дивље бежала,  

бежала храбро,  

ка одласку скакала беспоштедно  

на гипким опругама младости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ 

 

Ратко Рале Белић – Шифра: ''0207'' – Суботица 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Слатко пијанство   љубавИ 

Лелуја. Ватрама   зоВ 

Амора дрхтури   из срцА 

Тајна. Снатрама,   душе поруБ 

Крајолик. Божури   надахнућУ 

Оаза среће.    Зашто даЉ 

 

Пољубац. Загрљај   увек нановО 

Изазов топлине,    тај искричаВ 

Јав. Плам свеће   колориТ 

Арија живота,   жудња вреС 

Нагота истине.   Кроз несаН 

Сазвучја кораком   изаткано, А 

Туђевањем броди   у жару поЈ 

Видокруга зраком   љубавИ 

Обзорје своди.   СлаП 

 

Љубави. А поклон   озвездано, дО 

Уснулих сећања,    тај криК 

Безбрига младости   и страсТ 

Акварел сећања,    круг из кругА 

Вртоглавица жеља   лепоте ваЛ 

Извор среће, весеља.  За све наС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Јован Н. Бундало – Шифра: ''Песма о лепоти'' – Београд 

 

Како се лептири љубе 

 

Лепота, као са разгледнице, 

пахуље веју, ја лето слутим, 

ветар их носи преко равнице 

у топлој соби о теби ћутим. 

 

Чаробно нешто у срце бану, 

ти као из снова, слутњо моја 

шаљем чежњу на адресу знану, 

носе је ветри до твога броја. 

 

Пишем ти мила, зора већ свиће 

расцепљен цео к`о стара пруга. 

Греје ли ко то драго биће; 

 

ил` само топли ветрови југа. 

И питам зиму сред студи грубе, 

знали како се лептири љубе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Војислав Трумпић – Шифра: ''Трајање'' – Јагодина 

 

Јутро 

 

Ево и јутрос посматрам поља 

Што простиру се изнад села, 

Зелене се бујни кукурузи 

А на ободу дворишта бреза бела. 

 

Крај ове брезе посматрали смо звезде, 

Маштали о пространству изнад нас, 

Када би и наша љубав била велика 

И када би нам био срећан сваки час? 

 

Али не, протекло је много тога 

Путеви се наши разишли давно 

Тако си хтела, жеља ти била 

 

И ти си свима причала јавно, 

Па нека живот својим током тече 

Мада ме, искрено, то страшно пече. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Дамир Трогрлић – Шифра: ''Сунце'' – Сплит 

 

Пјесма мојој љубави 

 

Моја си радост и стрепња живота, 

Чежња горућег срца, опјевана 

Збором анђела и небеска мана, 

Души храна и божанска нота. 

 

Да сам уживалац рајских дивота, 

Мој немир не би био бол и рана, 

А љубав неизмјерна, обострана 

Била би наша темељита вреднота. 

 

О, Свевидећи, што свијетлиш нада мном, 

Док заносни дух ме савладава сном, 

Послушај молитву, твога слуге глас. 

 

Кунем се, да је то срећа и нада, 

Она коју љубим, ја препун јада, 

Својом пјесмом љубави, сади у нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Биљана Китић Чакар – Шифра: ''Небоснивање'' - Прњавор 

 

Кад сањам будна 

 

Гледам ти лице, снено, уморно 

И плаво око, понор, дубоко 

У њему видим море мраморно 

Над којим лети мој сури соко 

 

Река си плаха, прича без краја 

У трену вечност, снага у болу 

И преко пакла, стаза до раја 

Песма у дуру, никад у молу 

 

Да све ми узму, тебе ми неће 

Име ти кријем, звездама кујем 

Животом браним то парче среће 

 

О теби будна и дању снујем 

Извор си бистри, ту лице мијем 

Из твоје руке ја љубав пијем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 
Јелена Вујановић – Шифра: ''Сибир 93'' – Нови Град 

 

Жудња 

 

Жудим ове ноћи да пољубим врело 

усне твоје меке, и да моје тијело 

заигра по такту њежне твоје руке, 

један ноћни валцер отмено и смјело. 

 

Онда уз откуцај старог зидног сата, 

што га доби мајка прије прошлог рата, 

да ме спустиш њежно и шапнеш ми нешто... 

а ја ти с кикотом паднем око врата. 

 

Жудим да ми дођеш и да онда, тако, 

гледамо се дуго и да ми полако 

прелазиш прстима по грудима нагим. 

 

Па да опијена поноћном идилом 

скријем се од свијета под твојим крилом 

и усним спокојно на грудима драгим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Јосип Матеј Билић – Шифра: ''Мостарац'' - Источни Логор 

 

Загрли ме... 

 

Твоје руке на мом врату; 

као да је стало вријеме. 

Баш к'о казаљке на сату, 

додирују се двије сјене. 

 

Пусте снове будан снивам 

у ноћи што нема краја. 

– Kад би знала, све бих дао 

за тренутак загрљаја! 

 

Kад би знала како боли 

судба што је крута била 

према срцу – које воли – 

 

одмах би ме загрлила! 

– Kад би знала како боли, 

одмах би ме загрлила! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Љубисав Грујић Груја – Шифра: ''ГР-ПО-16'' - Пожаревац 

 

Прва Љубав (заборава нема) 

 

Свим парама света  бих да платим, 

да живот започнем поново од бебе, 

па нежну ручицу твоју да ухватим, 

да у јаслицама додирнем још тебе! 

 

Сво злато бих дао, злато целог света, 

да сам пољубио прво усне твоје, 

па за мене никад не би била штета 

да ни једне друге више не постоје! 

 

Сва богатства света за мене не вреде, 

колико да усне опет љубим твоје - 

постао бих богат, ти богатство моје ! 

 

Сад смо у сутону, косе већ нам седе, 

али да те волим престати ја нећу. 

Можда, али тек кад, запале ми свећу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Миодраг Тасић – Шифра: ''Певац'' - Житковац 

 

Лидија 

 

Ти ниси вредна да због тебе патим 

Јер немаш душу, а срце ти је камен, 

А треба мало, само један пламен, 

Из очију твијих да се теби вратим. 

 

Крај ногу би твојих живот да прекратим 

Твој осмех сваки ко судбине знамен, 

Прихватам - споља чврст и стамен, 

А у срцу јадан, и како да схватим 

 

Да ме нећеш никад, то су твоје речи: 

Никад, никад више, други ти је пречи, 

Ја сам за тебе још један у низу 

 

Пролазан и бивши, сад и напаст мучна 

Коју и не видиш, осорна и бучна, 

Сад си далеко, а била си близу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Нада Јовановић Крупљанин – Шифра: ''Сапфо'' – Нови Сад 

 

Узалуд ми жеље 

 

Поред мог, већ одавно јастук празан. 

Нема тебе да га згужва, да зашушти. 

Дуги и мучни су самачки минути... 

а ноћас ми треба макар поглед мазан. 

 

Ноћас ми недостају и њежни додири, 

пољупци и загрљај да их памтим. 

Узалуд ми жеље! Од њих више патим, 

јер због њих ми се вршљају немири. 

 

Разум срцу, јасно, држи опијело, 

а оно ко душа једнако рањено... 

опет је све исто, беживотно, бјело. 

 

Цури празно вече, глуха ноћ отишла. 

Новом дану, добро јутро желим, 

а не знам, да л'да му се веселим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Небојша Бошковић – Шифра: ''Зрак праскозорја'' - Подгорица 

 

Madame 

 

Донела из далека света 

чари што се у природи крију, 

с њених пре много лета 

туга је капала из очију. 

 

Кораком је лепршавим ишла 

и смаградну осмехнула гору, 

к'о сјај звезда пришла 

и месец је блеснуо у мору. 

 

Пољуб сам јој сетан дао 

â немирна та коса плава 

у мојим се уснама уплиће. 

 

И тад, више нисам знао 

ни је л' се смркава 

или зора свиће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Саша Мићковић - Шифра: ‘’Хефест’’ – Рача Крагујевачка 

 

ЉУБАВ И СНОВИЉЕ 

 

Кануло је младо, голишаво вече, 

доба за кушање тананастих пића. 

Капљица се твоја заврела растече, 

и слаткаста прожму финоћом ужића! 

 

Раздрагана музо, богињо и жено, 

осетим да дахом засвежиш ми уста. 

У мах се учини, о замко, опсено, 

велелепним заром блесне душа пуста! 

 

А када се мисли сновиљем осаме, 

недохватне жеље маштаријом раме. 

Љубав, плес на ветру, самоникле руже, 

 

жарогорне искре лину длановима. 

Потајно смо срећни тек тихим сновима, 

образи у њима зрачком заокруже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПШИ ЉУБАВНИ СОНЕТ И ЦИКЛУС СОНЕТА 

 

Сњежана Јокановић – Шифра: ''Несаница'' – Приједор 

 

Студен 

 

Зима ми је! Дај, огрни на ме, 

б'јело шалче које сам ти плела. 

На њег' везла ружу и цикламе, 

ружу свилом да не би увела. 

 

Хладно ми је! Дај, на ме обуци, 

онај прслук који сам ти шила, 

што у мојој омекш'о је руци, 

да бих ти га меког поклонила. 

 

Студен ми је! Дај ватру потпали, 

к'о на сјевер да смо одлетјели. 

О јесмо ли љубави имали, 

 

зар се нисмо на вјерност заклели? 

Зар и свила може да увене, 

којом везох ружице румене? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Мирјана Трнавац – Шифра: ''Аурора'' – Прањани 

 

Усахле витице 

(Глоса) 

 

Моја ноћи, јеси скупља од века, 

Љута рано, непребол-удеснице, 

У зелен-луг окаснела паунице, 

Има ли већег јада од чекања! 

(Миливоје Трнавац: На грани из облака) 

 

У ока твоја цела душа стала 

Оне што пристала је да чека, 

Због тога у окове пала –  

Моја ноћи, јеси скупља од века! 

 

Усахле витице, и болне и радоснице, 

А месец, друг ми у игри стари, 

Издаде ноћас – неће са мном да сањари, 

Љута рано, непребол-удеснице! 

 

Док шума спава и у њој све снива, 

Летиш у туђе пределе, пакоснице, 

Зар срце се твоје ледом окива, 

У зелен-луг окаснела паунице? 

 

У оку зоре будна бесузна плакања, 

У чекању и чекање немо плаче, 

Има ли од тога ишта јаче, 

Има ли већег јада од чекања? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Лидија Ћирић – Шифра: ''Бео грађанка'' - Београд 

 

Да је до песника 

 

Да је до песника 

љубило би се и нежније 

ко што ти мене љубиш 

а нема те 

и све ми неки жмарци 

у језику жаре 

па крену низ врат 

а то не престаје 

спушта се међу груди 

и ваздуха немам 

јер то иде ниже 

ка језгру мог бића 

па ми савест мрачи 

нека жеља срамна 

да то не престане 

да ме боли 

док ми мисао гризе 

у јастуке 

у јауке 

што ниси ту 

да ти предам душу 

и сво њено благо 

за време  

кад те зима отме 

последња 

од мене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Јован Бајц – Шифра: ''Пијани од љубави'' - Аранђеловац 

 

Снежана 

 

Снег ми те у магновењу нанесе... 

У живот си ми крочила незвана... 

Твоја ме нежност очас занесе 

и милодух ме проже, Снежана! 

 

Немој ми рећи да има повода 

да ми занавек останеш незнана! 

Као псетанце на твој поводац 

привезан бићу... Знаш ли, Снежана!? 

 

Ех, што ме увек дистанцом раниш, 

стремиш да љубав буде отежана 

и што се мојим мукама храниш, 

када те много волим, Снежана!? 

 

Жудња ме мôри, док мрки шакали 

завијају на јата звездана... 

Над судбом мојом сви су заплакали, 

а ја се смејем наглас, Снежана! 

 

Ах, што ме плитким и трошним чиниш, 

робијо моја још неодлежана!? 

Што ми од душе направи ситниш 

и што си тајном уснула, Снежана!? 

 

Небо изгара као буктиња... 

Стазе су моје посуте чежњама... 

Свуд' око мене пружа се пустиња, 

а ти си моја оаза, Снежана! 

 

Ах, што су сузе из ока кануле, 

о, жељо моја, песмом сневана!? 

Све би нам зоре намах грануле 

кад би се мојом звала, Снежана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Бисерка Гајић – Шифра: ‘’Црна лептирица’’ – Колар код Јагодине 

 

Љубити песника 

 

Ако икада будем љубила, у теби уснулог песника, 

души ми неће бити лако, 

ти пред којим трепере душе и трепавице жена, 

уз риме ћеш ми дати, 

сате слатког смеха и вечност горких киша суза 

а заволећу те јако. 

Под плаштом ноћи загробно црне, 

уснама твојим бићу жигосана,  

твоје нестварне и бескрајне поеме,  

упијаће ми душа као дрхтај маслачка на ветру, 

док трага за зором верујући у бајку а 

као додир ватре пламти кожа,  

бићеш јој опијум и убод оштрице ножа. 

Из црног семена отровне песме, 

у мени кад никне благословена клица, 

на трону слабости постаћу јака,  

попут девице пречистог лица,  

краљица окруњена драгуљима  

и жена сиротог песника,  

свом богу света, безбожницима проклета,  

бела ждребица у пољу процвалог мака 

и у истом трену на месечини обљубљена, нага, у снегу,  

утопљена у вртлогу вреле крви, остаћу ти у наручју,  

а вечно сањати о бегу, 

остаћеш ми последњи љубићу те као да си први. 

Бићу ти Богиња и робиња,  

твоја непресушна муза, 

пијану од љубави, 

љубићеш ме пијан од стихова и вина, 

пожелећу тада да родим ти сина,  

већег од Јесењина, Лорке, Бодлера, Блока и Неруде 

а можда већи и од Нас самих буде? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Данило Тешановић – Шифра: ''Дан 

Гог'' – Добој 

 

ПРЕСВЕТИ ДАЈ МИ ЊЕНЕ ОЧИ 

ДРАГЕ 

(одломци из „Недовршене песме“)  

 

Она је била... Била је она 

Дама са стилом... Била је она 

(Не муцам ја већ израз тражим) 

У мојој глави примадона 

 

А ја сам био као и сада 

широког срца ал вечно збуњен 

Ма нисам ја био мутав и шмокљав 

већ пуно превише много заљубљен 

 

Она је била лепша од лепоте 

а још богата – типична грофица 

Имала је све осим мене 

ил неког другог сличног сирочића 

 

Нико није имао снаге и начина 

да њеној лепоти и висости приђе 

Мотали су се око ње типови боје разне 

жуте црне шућмурасте риђе 

 

На шанку у бару џин без тоника Питање 

Богу 

Пресвети Боже питам те што знаш 

Што си се стисн'о Видиш да сам свис'но 

Кад знаш да је волим што ми је не даш 

 

Бојим се пораза ја сам кукавица 

Дај ми Пресвети мало мушке снаге 

Бармену Џин дупли без тоника 

Пресвети дај ми њене очи драге 

 

О како ме је ухавтила у своју 

гравирацију 

Па ме врти врти врти 

Џин по џин уз ритмове блуза 

Карта за љубав ил трамвај смрти 

 

А ти и ти и ти  и сви ви 

што тим очима шервањите и шарате 

молим вас немојте и сто пут немојте 

кад је сретнете да се удварате 

 

Опрости бармену остаћеш без ногу 

дај боцу џина и ни кап тоника 

Видиш ли кроз ову таму ону усамљену 

даму 

Оно је моја моника 

 

Ви сами Ја сам Ми сами 

приђем замуцам уз сву кукавичку снагу 

О како би било лепо да ви и ја будемо 

ми 

Да имате драгог а ја имам драгу 

 

Она ме са смешком погледа у очи – 

Ви ја ми   Ви ја ми  Развуче усне 

нељубљене 

Јесте ли овде ради граматике 

и замјеница Или ради мене 

 

Привукох је на своје дрхтаве груди 

Милујем љубим шапућем у лице 

Од ноћас постојимо само МИ 

Мртве су остале замјенице 

 

Миришем њено тело врело 

Док заљубљено вртимо твист 

она све застаје па ми шапуће 

Ти си мој Бог мој мали Христ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Милан Митић – Шифра: ''Гавран 82'' - Крушевац 

 

Песма за моју црнокосу Ив 

 

Пролећни дан пролеће без мене. 

Гледа ме, маше ми, смеје ми се. Не чека ме. 

Оставља ме облаку, ветру и олуји, киши. 

Нека иде! Ја морам још да чекам. 

Ја морам њу да чекам, иако знам да неће доћи, јер не зна да је чекам. 

И данас, као и обично, надао сам се да ћу је срести. 

Нисам је срео. 

Две и по године лутам овим светом. 

Пуштам да пролазе дани, пролећа, лета, живот и људи. 

Све пролази! Сви пролазе! 

Само ја остајем. 

Стојим на истом месту, у исто време, у истом дану. 

У истом часу, у истој улици, на истој клупи, под истим облаком. 

Чекам њу, исту или мање исту. 

Чекам је а она не долази, иако понекад и прође. 

Али увек прође, увек оде. 

Kао пас сам, дању лутам, дан ме рањава. 

Ноћу завијам, лижем и видам ране. 

Посматрам људе, свакоме је већ дошао неко. 

Свако је дочекао онога кога је чекао. 

И сви се налазе и сналазе када се нађу. 

А она не долази, не долази мени.  

Можда је већ некоме дошла. 

Или је њој дошао неко. 

Нема је! 

Изгледам тако смешно. 

Чекам туђу жену која и не зна да је туђа, која и не зна да је чекам. 

Kоја не намерава да ми дође, да ме сретне. 

Имам ли права да је чекам, да је желим, да желим да је видим,  

да видим да ми иде, да идем када је нема, да ме нема када је нема? 

Желим је другачије, необично је желим.  

Чекам је инфантилно, лудо, сав исцрпљен и болестан. 

Мокар од кише, опаљен од сунца, ишибан ветром, изгажен од пролазника. 

Исмеван од деце. 

Грешник невинима. 

Утеха грешнима. 

Ја је не чекам да она дође мени и да од некога оде. 

Желим да је гледам, да слушам њен глас. 

Да помилујем њено лице, њену руку и косу. 

Тражим ли много? 

Али како да тражим кад не могу да је нађем. 

Иако је понекад и нађем. 

Шта ако је и нађем, и тражим то што тражим? 

Шта ако не да тај сусрет, тај разговор, ту косу, то лице, те руке, тај дан? 



Зашто не би дала оно што се даје, оно што би свако дао? 

Две и по године размишљам о томе, где год да се налазим. 

У парку, испред болнице, на аутобуској станици, на свим аутобуским стајалиштима у 

граду и предграђу, на зградама, у свакој улици, кафани, ресторану.  

Под сваком надстрешницом ја сам се склањао од кише, и чекао. 

Мислио сам, можда и она негде  кисне, можда ће доћи да се склони од кише, да 

поделимо надстрешницу. 

Али није дошла. Можда није ни кисла? 

И стално сам имао утисак да ми се сви смеју, да ми сви читају мисли, да сви знају кога  

чекам, зашто лутам, кога тражим, ко ми то не долази, кога то никако да нађем, иако 

понекад и нађем, али се никад не сналазим. 

Људи и жене, деца и старци, зграде, дрвеће, птице, небо...сви су знали кога чекам. 

Само она коју чекам није знала да је чекам, зато није ни долазила. 

А ја сам је чекао, али је никад нисам звао. 

А данас ми је дошло да је зовем, да вриштим тако гласно, да ме свемир чује. 

А да ли би ме она чула? 

Можда и није тако далеко. 

Ваљда је ту негде-близу као ово сунце, као ове звезде које се и виде и не виде. 

Kоје и јесу и нису ту.  

Надам се да је бар тако близу, ако није ближе. 

У Бога никад нисам веровао. 

Никад у реинкарнације, карме, предестинације, медитације. 

Никад у Kришне, Вишне, тројства, духове, васкрсења и спасења. 

Али у њу верујем, њен сам првоверник. 

Верујем у њу од првог трена кад сам је угледао,  

а гледао сам је дуго, не гледајући у њу. 

Верујем у њено лице, у њену косу. 

У њене речи и њен глас, верујем. 

У њену руку. 

Верујем у дан, у онај дан када ћу гледати у њене очи, када ћу слушати њене речи. 

Kада ћу јој склонити прамен косе са лица, и успут додирнути лице. 

Kада ћу јој рећи да сам је нашао, тако добру и лепу. 

Тако близу, ближу од сунца и звезда. 

Ближу од мене самог. 

Песма за моју црнокосу ви 

 

Стиже ме једна мисао 

Стиже ме једно осећање 

Ја бих о њој опет писао 

Морам да погазим обећање 

Стижу ме сенке и слике старе 

Стижу ме снови све саме преваре 

Четри године ја њу тражим 

Стижу ми само утваре 

Стижу ме улице 

Стижу ме мрави и глисте 

Стижу ме муве овако успаваног 

Kао умрлог 

Стижу ме сузе скриване и неисплакане 

Стижу ме деца и старци 



Стижу ме жене неутешене 

Стиже ме она коју сам чекао па нисам чекао 

Од које сам одустао па опет нисам 

Стиже ме па ми бежи 

Увек ме некако стигне 

Па онда увек некако бежи 

Стижу ме њене очи када је сретнем на улици 

Улазе у моје очи 

Пролазе кроз мој мозак 

Направе лом 

Спусте се у моје срце 

Растуре га 

Сломе га 

Па онда оду те лепе и хладне очи 

А мене стигне нека туга 

Стигне ме нека сета 

Све ме некако стигне 

И сав утрнем 

Сав се стегнем 

Па онда тражим неку  рупу 

Где ћу да цркнем 

Kо пас да легнем 

Стиже ме једна мисао 

Стиже ме једно осећање 

Ја бих о њој опет писао 

Морам да погазим обећање 

Увек у исто време 

Увек у истој улици 

У којој продају мртвачке сандуке 

Ја сретнем њу и себе раним 

И увек свратим за сандук питам 

У ком ћу себе да сахраним 

Стиже ме иста мисао 

Стиже ме исто осећање 

Ја увек само о њој пишем 

Ја увек погазим обећање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Маријана Kис – Шифра: ''Ана Kарењина'' – Нови Сад 

 

Ако одем 

 

Ако одем 

скинућу сва сунца 

из наше "глуве"собе, 

кип моћног Ра ћу спаковати 

у свилени папир,  

Даждбога ћу ставити у косу,  

а лепог Аполона ћу сакрити  

у блузу,  

нећеш их пронаћи,  

па ти мене ни не гледаш. 

 

Ако одем 

ни једно сунце ти више  

неће сијати,  

а њихови богови  

биће љути  на тебе.  

 

Украшћу ти  

из кутије успомена 

сретни новчић, 

пробушићу балоне,  

лопту ћу шутнути  

у комшијско двориште,  

покупићу чак и  

затурене кликере,  

ништа ти нећу оставити.  

 

Kада будем излазила, 

угасићу светло 

и остаћеш сам, 

у мраку... 

 

ако одем... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Миомир М. Лакићевић – Шифра: ''Светлом окићена'' – Јагодина 

 

Песма је најлепша с неба скривалица 

 

Била ми је мила давно једна жена, 

и с њом улица, варош, шедрвани, 

била је као цвет светлом окићена,  

трњем окружена – била у забрани.  

 

Сећање ме ово враћа и улици, 

нашој Секирици, која светлом гране, 

која као тада у чаробној слици 

чува ове моје заљубљене дане. 

 

Она би к'о лептир по светлости дана 

лепршнула свилно из златастих крила, 

и звуком би својим поред мога стана  

дрмнула ми срце као с неба вила. 

 

Именом се њеним нећу заклињати,  

али све улице града, шедрвани, 

због ње су још увек у мојој памети, 

сетно и чежњиво спонтано дозвани. 

 

На вретену дана, кад забруји подне 

крај бистричког шума – њене бистре воде,  

ми бисмо се срели као душе сродне,  

да нам се и речи кроз песму догоде.  

 

Песма је најлепша с неба скрвалица, 

плаве лепотице и њеног цветања,  

дан ми је светлео и са њеног лица, 

и још светлом својим њене очи сања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Мирослав Павловић – Шифра: ’’Сневач’’ – Крњево 

 

Ноћ кад се Ана играла са Месецом  

 

Ноћ је била пијана 

док је као срна, 

боса, 

сновима мојим мекано ходала. 

Чаробница моја. 

Покушавала  је да у олуји летње музике 

заспали месец из облака изнедри, 

и у зеници ока сачува. 

Он јој је враголасто измицао, 

намигивао на њу, 

кријући се у звездогласју  

пробуђених зрикаваца. 

 

А она? Мудрица моја баршунаста; 

радоосмехуша милогласна. 

У тек заруделој полутами 

и сенци знатижељних багремова, 

погледом је пратила свог сребрног 

бегунца, 

гледајући га 

како безобразно увире 

у бусенове непокошених трава, 

још увек у домашају њеног рукохвата. 

 

Не знам,  

да ли се то месец уморио, 

или је одједном намерно застао, 

 

 

 

 

затечен њеном необичном упорношћу. 

Немо сам посматрао  

како га лагано хвата руком 

играјући се њиме до изнемоглости, 

док јој он, у косу уплиташе своје гладне 

прсте 

и у златно класје их претвараше. 

 

Треперила је  слаткошаптачица, 

као нимфа у таласима азурним 

и смешила се, смешила, 

дуго… 

Тада сам схватио: 

Ана увек мора да победи. 

 

Можда сам све ово сањао 

или, можда, 

док сам са ноћним птицама разговарао 

све у времену записао. 

Али, једно је важно: 

Ја тада бејах срећан до неба, 

до самих звезда,  

гледајући у моју Ану, 

мог Месецоловца. 

Анђела слаткокрилог; 

осмех мистични и изненадни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА И ЦИКЛУС ПЈЕСАМА 

 

Слађана Бушић – Шифра: ''Весело лице'' – Горњи Милановац 

 

Да си 

 

Да си заоштрена графитна оловка, 

посадила бих те у четку за косу 

и с тобом бих чешљала себе чупаву  

и све своје чупаве мисли. 

Да си у солиру, био би ми глава. 

Прекрила бих слаткоћу својих мисли сланошћу твојих. 

Да си чекић, не бих закуцавала с тобом ексере,  

већ бих нашла у шуми прут којим би постао још виши. 

Користила бих те као штап када ми у госте пристигне старост. 

Да си купина, не бих од тебе правила слатко, 

пре бих те исцедила за сокић, иако не волим никога да цедим. 

Не бих те пила чак и када бих те разблажила са водом. 

Да си светлост, не бих те палила кад падне мрак,  

јер би се брзо у исти претворио, 

нити бих те пустила да светлиш без разлога попут муње, 

иако свакодневно свима доказујеш како си муњевито брз. 

Да си акценат заборавила бих како се правилно акцентују 

они који одлазе, а онда се у постакцентским дужинама 

као капи кише враћају. 

Да си потковица не бих те чувала та срећу,  

јер се у теби несрећа кува, као кафа у експрес џезви, Несрећо моја. 

Да си песма, не бих те писала нити певала 

јер си ти мене, још ненаписану одавно исписио и испевао, Стиху мој. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Младен Цицовић – Шифра: ''АР 034'' - Аранђеловац 

 

Никад ти нећу причати о љубави  
 

Никад ти нећу причати о љубави  

Јер никад је нећу испричати спретно  

Као голицање кикота што нам се ниже  

На лактовима  

Док се њишемо окачени о греду неба као деца.  

 

Зар да обичан говор поквари  

Овај пупољак тишине  

И цветање пресликаног жедног пулса  

Накалемљеног на  

Грани наших испреплетаних прстију?  

 

Не знам шта су тебе у школи учили,  

Али мени је речено  

Да су све цивилизације усахнуле  

Онда кад су почеле причати  

А заборавиле како немо волети.  

 

И немам записане иједне твоје речи,  

Јер ниједан папир није успео издржати  

Ни прво слово твог имена,  

Камоли све потоке крви и меда  

Којима си ме заразила  

Кроз шапате и пољупце.  

 

И кад ме питаш зашто су ми полице пуне  

Осакаћених књига рашчерупаних страница  

Нека ми врела глупост не да да се опечем,  

Да признам да из љубоморе палим све листове Пуне векова  

У које су неки ванвременици покушали  

Да прикљеште твоју младост.  

 

И држаћу се тог, као пелин, горког ината:  

Свако слово о теби може се писати једино  

Додиром тањим од првог леда,  

По твојој кожи и око твојих вена,  

Искључиво међу корицама оваквих  

Босих и опијених ноћи  

Које нас стежу под јастуком, неопрезне као  

Покајање.  

 

И немој мислити да нисам пробао  

Маштати о теби.  

Освајао сам те бастионе од зелене магле лако,  



Ходајући на рукама  

Наоружан само сузама од марципана  

И намером глатком к’о стакло.  

 

Једино што сам ишчупао из тог лудог кљуна  

Кондора од ветрењача  

Је ово: Ти си мајка маште.  

 

Друге нема.  

 

Зашто би иначе сво сањарење  

Било обичан локвањ насред океана  

Наспрам једног твог ината  

Чвршћег од кудеља? 

 

Зашто би иначе све године  

Стале у један динар  

Онда када ми  

Ушећереним изумрлим језиком додира  

Исписујеш чежње по пршљеновима?  

 

Предај се!  

Спусти гард и сети се  

Како си родила уздах  

И шакама савијала  

Сунчев систем  

Из једног напрска млека,  

Некада давно,  

Пре него што си научила  

Како да ме тако  

 

Савршено не познајеш  

 

И кошчато не волиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Александра Мариловић – Шифра: ''Грушенка'' – Дервента 

 

Поспанка 

 

Он ми се подсмијавао 

Да сам поспанка 

А онда заспи прије мене 

А када легне, читав кревет 

Заузме 

И отме покривач! 

А ноге му дуге 

Те ноге од седам километара 

Кажем вам: дуге, предуге 

По читавој соби разбацане 

Несагледиве 

И у пауковим мрежама 

Чарапа његових има! 

Ја крпити не знам 

А вазда су подеране 

(Као данас му приче) 

Шћућурим се онда у 

Његову шаку 

Па ме дахом покрије 

Ни деку, нити јорган 

Тај не дозвољава 

Ваљда из љубоморе..?! 

Само он смије да ме угрије 

 

О како себично 

Мислили смо: остаће тако 

Морала би се негдје 

Пореметити клима... 

Сада ћутљиво свако своју 

Деку узима, а јастук као пас 

Режи између 

Једино са шутњом, 

Траком преко бесмисла 

Све још има смисла... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Игор Дивковић – Шифра: ''Уна'' - Загреб 

 

Из ината 

 

Мраче се брда 

над Мркоњић Градом. 

На небу  

мјесец 

жути. 

Покрај њега  

Даница  

сјаји. 

Тајновити су 

небески пути. 

 

Над ријеком 

се додирују 

жалосне врбе, 

грле тополе, 

јохе воле. 

На мирној се 

води 

зрцали шаш. 

Ноћ је Ђурђевданска! 

Да ли то знаш? 

 

Пољубит ћу те 

у голи  

врат. 

Желим да знаш, 

овдје и сад. 

Пољубит ћу те 

чезнутљиво 

у голи врат, 

наравно, 

ако ми даш. 

 

А, ако не даш, 

устрајат ћу, врашки, 

у томе,  

до упорности, 

до ината. 

Тако ми  

арканђела  

Серафина 

бити ћу ђердан 

твог голог врата. 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Драган Поп Драган (Батинић) – Шифра: ''Загубљене адресе'' - Kикинда 

 

Одакле ти право 

 

Одакле ти право 

да ме гледаш 

тако безобразно 

и тако плаво 

Тврдиш 

да је све ово  

теби посвећено 

Ово 

које пишем у славу 

неког давно другог себе 

док стојим 

пред личном 

галеријом успомена 

Без устезања 

изувам све страхове 

Из недара 

избацујем надања 

Умивена лица улазим 

Чистоћом те гледам 

достојанствено нему 

као икону 

У молитву ме претвараш 

док бауљам 

ка излазу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Иван М.Петровић – Шифра; ''Прометеј'' . Село Кланица, Дивци код Ваљева 

 

Негација, негације 

 

Не драга, не значиш ми ништа... 

Као што ратару не значи 

Ништа 

Плаха, ђурђевска киша, 

Као уморном путнику 

Врело бистре воде, 

Као што ласти, гнездо старо 

Ништа не значи, 

Или новопеченој мајци, 

Здрав плач прворођеног чеда. 

 

Не драга...не значиш ми ништа. 

Само што је то „НИШТА“, 

Моје све... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јелена Глишић - Шифра: ‘’Мали извор’’ - Зајечар 

 

За њу (За тебе) 

 

Једина си у трену одломка времена… 

 

Тај далеки глас,  

умочен  у хладном ваздуху, 

даје ти ноте 

по ком свирају речи… 

 

Осећаш ли у свом свету пошту мојих сигнала, 

послат је сваки комадић оног Нај, 

када ти га ваздушни талас баци ка телу, 

окрзнуће ти део руке, 

прошетаће малени јеж који ће трнути телом 

док ушетава до сандучета душе. 

 

Kада стигне у те дубине 

немој узвраћати олујом мисли, 

те одјеке ћу чекати на висоравнима својег Ја, 

у окајану људских путања  

препознаћу твоју мисао  

обојену црвеном путањом. 

 

Врати ми само део просуђене стреле, 

не чекај да ме нека друга убоде 

иако ћу храбро издржати туђе. 

 

Пустићу само остатак моје-твоје-моје 

и са надом да опет буде твоје. 

 

Биће то стајање на меденом камену 

у хоризонту живота ка лудом месецу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Милош Петронијевић – Шифра: ''Пропланак'' - Књажевац 

 

Лидија 

 

Седела је на троношцу, 

колена обавијених рукама, 

загледана у себе, 

у хаљини старомодној, 

с изрезом лепим, 

и снатрио сам 

да јој у зеницама 

пробудим звезде, 

причајући јој бајке 

о љубави. 

И да јој не бих 

булазнио о сну 

намера својих, 

јер жене то не воле, 

причао сам јој 

о маглини Алфа ИЦ 5067, 

на небу понад ораја, крај нас, 

и о позадинском зрачењу свемира, 

с којим, веле, да је време почело. 

У ведрој ноћи, 

с временом засталим у мени, 

распредао сам скаску 

о усамљеним душама  

што се кроз недовољности траже  

у пространствима под небом 

где се све десити може 

и где сваки је уздах 

поплочан сопственим сном 

који може да буде радост. 

Са осунчаних пропланака у себи  

певао сам звездама зеница њених, 

држећи је за руку, 

сред космоса над нама, 

којем име по уређености дадоше, 

где тама преовлађује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Мира Ракановић – Шифра: ''Ниница'' - Павлиш 

 

У знаку љубави 

 

Буде ме сунчеви зраци 

Плешу по мојој коси 

Нестала је ноћна паучина 

Јутро ме ка новом дану носи. 

 

Лежим у наручју човека 

Као стеном уклесана 

Од плаветнила су нам саздани снови 

Тишина је наша истина. 

 

Не причам више сузама 

Нестала је нескривена бол у самоћи 

Изградили смо бедем око себе 

Срушити га нико неће моћи. 

 

Шта је смисао живота 

Срећа је била реч страна 

Свилено беспуће љубави 

Лагано је за нама. 

 

Сва сам у знаку љубави 

Имам снагу невидљивих светова 

Лептири лепршају у мојој утроби 

Говорим сада само језиком срца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Снежана Марко Мусинов – Шифра: ’’ Ц985а72’’ - Земун 

 

Без обмане 

 

Kад се пажљиво скида отпала длака косе са ревера, 

кад похвала стиже за јело што се у кухињи вештом руком спрема, 

кад се чита заједно дневна штампа, 

кад се договорно вуче дуже парче шибице шта ће ко у кући да уради, 

кад се сече парче торте којим ће онај други да се заслади, 

кад се навија за исти тим, или играча, 

кад дође време искреног плача, 

кад је ноћ због ранијег устајања краћа, 

кад би, једно за друго, руку да ставе у ватру, 

кад разапињу само за двоје шатру, 

кад стрпљиво скупљају опало лишће са трешње, 

кад раде свесно што се не би смело, а ремети тело, 

кад прође дан без везе, 

кад на осећања не стављају резе, 

кад сукобе мишљења, 

кад их муче сновиђења, 

кад су неопходни лекови, 

кад се не могу спрати грехови, 

кад се покају, 

кад се до краја дају, 

кад им се нигде не иде, 

кад се чини да сви њихова осећања виде, 

кад другима не завиде, 

кад још дубље пријатељство граде, 

кад се плодовима рада сладе, 

кад у ма чему побеђују, 

кад пролећно цвеће расађују, 

кад температуру ваздуха мере, 

кад се на друго место селе, 

кад из новчаника последњи динар деле, 

кад свој максимум испитују, 

кад минимум дају, 

кад ментално и физички пропадају, 

кад друге својом причом умарају, 

кад се на сувом даве, 

кад им везују зачкољичне чворове, 

они се и даље воле. 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Аниса Пашић – Шифра: ''В.Т!'' - Горажде 

 

Свјетло 

 

Он каже да свјетло гори 

у спаваћој соби 

у којој се двоје људи воли. 

 

Она каже да је мрак  

прелијеп плашт 

за оне који се воле. 

 

Ја ипак мислим  

да у тој спаваћој соби  

мора да гори, 

али нешто сасвим друго! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Радован Синђелић – Шифра: ''Студен храстових шума'' - Богатић 

 

За Тару 

 

Сетим се имена твога кад год погледам ову немирну реку зеленог ока 

што хитро ко смарагдна змија кроз камени кањон хрли  

блистава, снажна, бистра, сребрна, хладна, дубока  

што се са стенама модрим и облацима палим у сунчан сутон грли. 

Нема је лепше нигде сред овог небеског шара  

једна је једина прекрасна поносна Тара... 

Странац и међу својима далеким се отиснух светом  

браних се од немани ножем, каменом, цветом. 

- Не гледај иза себе – каже нам истина стара  

нити се одазивај на гласове што зову у мраку. 

Kроз тамну копрену ноћи твој лик ме водио Тара  

твој лик као рој звезда у модром хладном зраку. 

Kо хоће себи да буде и господар и слуга  

ко зна да за живот не постоји прилика друга,  

ко зна да срећу треба зграбити рукама обема  

тај носи у себи срце, лавовско срце боема. 

Слободан од окова живота, сутрашњице и људи  

пошао сам и ја тим путем који се свима нуди 

кроз честар дивљег горја, планине белог мраморја  

ослушкујући змије шта шапућу под прагом,  

пођох тим путем и ја великог месеца трагом 

путем што води неком мом заборављеном, а драгом. 

Ти ниси могла да пратиш моје и Лунине стопе  

ни чудесног сребрног једнорога тајанствене траге  

и било те је страх да заспиш на сред пусте долине  

пред поноћ, кад се над нама распе искричав звездани прах 

када се велике сове што не скида црнине  

над морем винограда бешумно крила склопе, 

она је знала све моје путеве велике и мале, и невољене и драге  

очију њених тамних тебе је био страх, 

и јаблана црних шапата, и олује што се спрема  

и црних морки запата и бреста што кошуље нема  

и пусте ливаде маслачака дугачких хиљаде лаката  

и месечеве сенке и њена лица бледа... 

и бледог јутра кад проспе по трави  бисерни дах  

тебе је био страх. 

Није за сваког ова стаза боема. 

Многима се по њој ходати не да. 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Љиљана Пантелић Новаковић – Шифра: ''Вокзал'' – Београд 

 

Једини 

 

Kада будем отишла, 

деца ће дуго мислити, 

како сам у викендици, 

сунчам се, шетам 

или заливам цвеће. 

Ако је зима, 

када не идем на планину, 

биће мало теже, 

али помислиће, 

како негде путујем 

да бих написала репортажу 

или снимила понешто. 

 

Kада будем отишла, 

мој муж ће ме одмах 

избрисати из сећања, 

и неће му то бити тешко, 

јер већ ме је одавно заборавио, 

док, ћутећи, седимо у истој соби. 

 

Kада будем отишла, 

пријатељи, ако их имам, 

неколико пријатељица, тачније, 

уплашиће се (за  себе, више). 

Помислиће: како ли то изгледа, 

(изненада отићи) 

и љутиће се, можда, 

што им нисам све лепо објаснила, 

али ја нисам знала како је то 

(и срећом, још увек не знам). 

 

Али ти, али ти! 

То бих већ да знам 

пре него што одем. 

Да ли ћеш плакати, 

као што већ јеси 

у једној ноћи 

чија је тама упила 

све сузе са твога лица 

непокретног као маска, 

Ноћ у којој си све разумео, 

да твоја нисам 

и никада не могу бити. 

И рекао си, једино, 



да не знаш шта ћеш 

и како ћеш даље. 

 

А ја сам ћутала 

И нисам 

све то исто знала 

(сузе изнутра се не виде 

и не рачунају се) 

Тако се, ваљда, то ради, 

тако ради добра жена, 

тако се понаша верна жена, 

тако налаже домаће васпитање 

и важећи морал друштва. 

 

А ти ћеш, ах ти, 

шта ћеш ти, када ја одем? 

 

Па, ти нећеш ништа! 

 

Давно сам већ 

изашла из твога видокруга 

и тако, без тебе, 

оживела један живот, 

у коме није било 

места за нас двоје, 

па си се измештен 

зауставио негде, 

у некој кафани, 

гостионици, 

бирцузу или биртији, 

а понекад си, можда, 

и кући навраћао, 

када  ти све досади, 

и музика и вино, 

гемишт, шприцер, 

беванда, свеједно, 

привијен уз чашу 

као уз топли длан. 

 

Из мог живота 

ти ћеш бити једини, 

који неће ни знати 

да сам овај пут 

заиста отишла 

и да нисам више ничија, 

можда још само своја, 

тужно и заувек, 

само своја. 

 

Ах, ти! Ах, ти! 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Весељко Гајдашевић Шљарков – Шифра: ''Сребрнаста прашина спектакла'' - 

Фекетић 

 

Трагом златне сенке 

 

Жеља моја око Тела Твога. 

Бедем гради и поставља страже, 

И сна више немам ни једнога, 

Kакве друге коцкице да слаже! 

 

Чуло си ми запосела свако, 

А и сваку пору мога бића, 

Још када би могла чути како, 

Сваки дамар у мени чекића! 

 

Лудом чежњом све теже ја владам, 

И скроз тако сновима и јавом, 

Надом сваком ја Теби се надам, 

Мада више и не мислим главом! 

 

Kад те видим са ума све сметем, 

И на другу и не гледам страну, 

Тек до Тебе тајну мрежу плетем, 

И ка Твојој сени пуштам грану! 

 

Душа ми је Тобом обасјана, 

И сва трепти од струја и плима, 

Исто тако од дана до дана, 

У мом срцу све више те има! 

 

Свака нада до Тебе ми сеже, 

И све слути обећану срећу, 

Још да Љубав Нас хоће да веже, 

И да ватру распламса још већу! 

 

А Ти мени не будеш ли хтела, 

Док мрвицом жара располаже, 

Жеља моја око Твога Тела, 

И даље ће постављати страже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Бранка Војиновић Јегдић - Шифра: ‘’Брезнички јорговани’’ - Подгорица 

 

Теби 

 

Отворила сам капију мог срца 

Ти уђе на крилима ноћи ове 

Окупан сјајем љубоморног мјесеца 

Похара душу, мисли, и снове. 

 

Опила сам се чаробним ријечима 

Па пијано посрћем тражећи пут, 

Узалуд се огрћем капутом разума 

Дрхтим као на води врбин прут. 

 

Хипнотисану, поглед ме ломи 

Не умијем да одаберем нову цесту, 

Звјери допуштам да ме лови 

Осуђена чекам на истом мјесту. 

 

Заплових у те чежњом узбуркане воде, 

Мој чун несигурно сијече бијелу пјену 

Куда ли ме то рукавци одводе, 

На коју ћу се слупати стијену? 

 

Затечена у лавиринту стојим 

Уморне наде око мене лете, 

Нећу наћи излаз, а тако се бојим 

Туга већ почела мрежу да плете. 

 

Ја залуђеник, у том пољу кружим 

Мисли побјегле на друге  стране 

И све сам жељела да ти пружим 

Прије него нови дан сване. 

 

Ти једини умијеш да прочиташ 

Мој лист који  читати није знао нико 

Оде, а ја заборавих да питам 

Како се тријезни празном сликом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Зоран Додеровић – Шифра: ''Мехурић'' – Нови Сад 

 

Ода сунцу 

 

У светлости смо се срели 

корачали смо по дану 

а ветар је миловао твоју косу 

зелене траве и птице у теби 

у распрскавајућем плаветнилу 

премештајући сенке 

нисмо се могли сетити 

када је камен добио име 

у ужареној утроби земље 

рађајући се еонима пре нас 

у мрачним ноћима слутећи 

сјај звезде падалице 

и нешто што не разумемо. 

У светлости смо се срели 

у светлости ћемо нестати  

разложени у спектру боја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Радојица Перишић – Шифра: ''Тајна'' – Нова Варош 

 

Бесновље 

 

Нисам успео да стигнем до сна, 

Без њега ни до мира не могу доћи; 

Одскачем на размеђу два дана, 

Мерим густину мрклине ноћи – 

Очи ми чезну за радошћу зоре. 

 

А шта је теже од море бесновља 

И шта јаче стеже од руку ноћи? 

Може ли немир да сачека дан 

И да ли ће душевни дрхтаји проћи 

Онога трена кад сунце зајутри? 

 

Душа и сан се упоредо мире, 

У истоме трену немири ће проћи – 

Кад разум препозна повратак љубави, 

Срце затрепери дрхтајем ноћи, 

Оне која није душманин души. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Жељко Топрек – Шифра: ''Топси'' – Добој 

 

Била си тиха 

 

Све пјесме једну по једну бришем 

написане су биле превише дуго 

кад прву написану обришем 

кренућу испочетка са старом тугом 

Почео сам једно вече док сам те чекао 

била си тиха кад си се враћала 

све сам ти у тој првој пјесми рекао 

читао сам ти док си ме пољупцима плаћала 

Па нек се све сад брише, кад је обрисао живот тебе 

нек' брише и пјесме 

ја се враћам старој тузи 

обрисан као табла после мокрог сунђера 

почећу нешто ново, можда да поправљам чесме, 

пјесник је свеједно нека врста самоуког дунђера 

А кад заврнем душу да не тече 

престаћу заувијек тужно дисати 

једино ако ме платиш оним твојим пољупцима 

могао бих ти двије три ријечи написати... 

па ћу после и њих обрисати!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јефимија Марић – Шифра: ‘’Пилот 008’’ - Петроварадин 

 

Шта је љубав 

 

Шта је љубав 

Дар за најхрабрије 

Бол што нестаје 

Светло које води ме 

У ноћи звезде сјаје 

Једно биће спава 

За тугу не хаје 

 

Шта је љубав 

Море бескраја 

Обале спаја 

Ти си сан неодсањан 

Врата таме отварам 

Твој лик назирем 

За страх не бринем 

 

Ти си мој сунчан дан 

Један цвет неубран 

Душа теби полети и 

Цео свемир ухвати. 

 

Шта је љубав 

Срце које пати, не 

Што воли побеђује 

Анђелу се радује 

Нека те не буде 

Зрикавци што не памте 

За сузе не маре 

 

Ти си мој сунчан дан 

Један цвет неубран 

Душа теби полети и 

Цео свемир ухвати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Сања Радовановић – Шифра: ‘’Глорифик’’ - Књажевац 

 

Увек ћу те волети 

 

Чак и да будеш далеко 

и да крај тебе буде други неко, 

да останеш мргодан 

и постанеш стар, 

да будеш болестан 

и сасвим сам; 

леп, ружан, пијан, мамуран, 

мршав, дебео, згодан, 

луд, глуп, паметан, 

богат или сиромашан, 

ја ћу те увек волети 

и упамти добро 

– баш сваки, сваки твој дан! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Сања Радуловић – Шифра: ''Маргарита''- Добој 

 

Прстохват маслачка 

 

Одувијек претплаћена на несклад, 

измишљам још једну кост за гладна уста свемира, 

и бацам је увис заједно са свим неуштиманим лајањима. 

Знам, вратиће се, 

јер све бачено у смјеру супротном од живота 

увијек враћа се 

упркос повицима да не чекате. 

Отварам уста умјесто очију и гутам све планове 

којима су ме куповали за ситно зрно утјехе 

док сам вјеровала да сам будилник мртве постеље, 

пастир за овце неодређене боје, 

лептир са дипломом бесмртности, 

ковач са геном алхемије, 

човјек са крилом птице са недостатком слуха 

за повлачење конопца на змајевима 

(које случајно сретнеш баш онда 

кад повјерујеш да посједујеш небо). 

Дрхтим као маслачак на посуђеном вјетру 

тек да осјетиш да умијем да те чујем  

и кад не говориш, 

да сам научила да гравитација има своја правила 

и да сам те пронашла, баш тамо 

гдје до сада никога нисам тражила. 

Узми мој немир, наизглед уредан, 

и забрани ми да гађам глинене голубове 

ваздушним пушкама ријеке 

која је изгубила све токове 

а корито памти само по причама пријатељице рибе. 

И не дај ми да слушам морнаре 

који су оставили бродове пуне неутјехе 

да би голоруки пуцали на мјесечеве сонате, 

које нису никада толико близу  

колико се чини заљубљеним у пјесму и идеју о свјетлости. 

Не дај да измислим висећи мост  

од рукава измаштане младости 

у којој је све туђе осим времена 

које ме је посједовало. 

Пусти ме да ти се ушуњам у обрве 

и будем свједок изостанка сумње да смо стварни. 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Драгана Ђурковић Тошић – Шифра: ''Свети Нектарије'' – Чачак 

 

Адам и Ева 

 

Пружам ти руке невино као дете крећем да те загрлим 

Да дотакнем твој образ од слоноваче 

Да нам се уплету косе и усне док склапамо очи 

И једно другом прислањамо срце. 

 

Волим те сваким делићем своје душе 

Сваки атом у мени игра од среће 

Док наслањаш своје усне на мој образ 

И љубиш све ноћи у којима нисмо стигли 

Да наквасимо пољупце. 

 

Жедна сам те се осушила ми се душа 

Ослушкује зов твог срца и песму 

Што само је за мене певаш 

Дохватила сам небо испод  

Твојих трепавица и сад будна сневам. 

 

Ова љубав што расцветале пупољке шири  

Подиже ме... подиже на крила анђела 

И меко кô перје на њиховим раменима 

Привија уз скуте и благосиља. 

 

Твоја сам и све што је у мени 

Разиграно жури да га дотакнеш 

Врховима својих јагодица да уплетеш 

Своје прсте у подножје мојих затворених врата. 

 

Да може Сунце да завири у моје одаје 

Кад насмешиш се онако просто кô дечак 

И спустиш главу у моје крило да сан оживи 

И за руку ухвати семенку са твога врата 

Да... то опет Адам и Ева и јабука од злата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Жаклина Манчић – Шифра: ''Чекање'' - Житковац 

 

Сергеј 

 

Нисмо се ми срели у Београду, Питеру, Москви или на Криму, 

већ у Риму... 

И није нас возила тројка кроз чаробну руску зиму… 

Не, наше су се очи среле  

насред Сикстинске капеле, 

док смо се дивили бравурама Микеланђела, 

а руке плеле пред Замком од Анђела 

и док смо, пролазећи поред Колосеума, 

тражили цркву Светог Петра у ланцима. 

Нисмо ми имали ни беле ни темные ноћи 

али смо веровали да ћемо моћи... 

о... не знам шта, да ћемо моћи... 

Јер, дорогой товарищ Лоика, 

ти ниси био момак а ни ја девојка, 

био је то само пословни сусрет инжењера 

али је словенске душе спојила иста вера 

и није било оно што није смело бити 

али и ја и ти, 

знали смо да ћемо се целог живота сећати... 

И стизала су годинама писма дуга, 

луда, занесена, пијана... као транссибирска пруга. 

Носила су за моју косу конфете-хладне сибирске звезде,  

оне крупне, што попут фењера широким небом језде,  

и матрјонушке за собу у којој су се решавали интеграли 

јер само су они и знали 

да често, Невским проспектом,  

разговарајући тихо, шапатом, 

ходају две сене,  

прозирне, чврсто припијене... 

лутају до свитања ноћи целе, 

пламтећи од жеље,  

тражећи Смоленку да се матушки Ксенији поклоне 

и чврсто зажеле жељу кад се на зид часовње наслоне. 

О драги мој товарищ Лоика, 

Ниси ти био момак а ни ја девојка…  

И ниси био Рајевски, ни ја Ана Карењина... 

А тако нас је грејала свака ледена зима,  

кад смо, у дугим вечерима, после рада са студентима, 

у својим домовима,  

пили ракију и вотку, крепили се палачинкама и блинима, 

раздвојени непребројивим километрима, 

сањарећи да бар један једини сат заједно, крај камина, 

слушамо хармонику која сетно, у даљини, цвили.. 

О Серјожа, мили, 



Сан је чипка коју исплетеш како пожелиш, 

ставиш у рам сећања,  

и живиш од обећања... 

Да! Од обећања и себи и другима  

да ћеш се свакако, већ колико сутра, пробудити,  

наставити са обичним људима, док живци пуцају, напети…  

А онда авај! Очи се залепе за витку брезу испред куће,  

дрвце, које си ти нашао некад, лутајући кроз неко тамо беспуће 

и која се, неким чудом, после толиког путовања, 

усправила у долини питомог Поморавља… 

Милују се кроз телефонску слушалицу гласови, 

увијају као дуговрати ждралови 

које широком Невом носе валови, 

док кроз Зимски дворац лепршају кринолине, 

свирају виолине, 

Пушкин страда у двобоју 

штитећи љубљену своју… 

док Ломоносов сања таласну теорију светлости… 

О мој Серјожа… за нас, видиш, нема милости, 

усне бриде, пуца кожа, 

као од реза убојитог ножа, 

јер, дорогой товарищ Лоика, 

ти ниси момак а ни ја девојка... 

И већ толико година ова прича, 

саткана од слатког, болног грча, 

која заправо не постоји, 

наше дане боји 

и исписује странице наших живота… 

О драги... није ме због тога срамота, 

јер сан је чипка коју плетеш како пожелиш 

и док на јави не можеш да се селиш, 

увезан оковима тривијалних дана и ноћи, 

заправо су неограничене твоје моћи, 

јер душа безгранично може да лута, 

да се сељака, безброј пута.  

И мада деца наше деце неће имати заједничке слике, 

неће наследити наше заједничке навике, 

јер није било оно што није смело бити, 

ипак и ја и ти 

целог живота ћемо се сећати... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Звјездана Херцеговац – Шифра: ''Заволи кондора'' - Загреб 

 

Кондор 

 

Из привида гнијезда бачена 

Громадама залеђених лажи покопана 

Срца, сигама изрезанога 

У долини шпиља без повратка остављена 

 

На вриштину од сна душе ˝кондор˝ слијеће 

Kанџама своје срце раздире 

Половицу у моје умрло умеће, 

Kриком љубави удаха 

Буди се и душа замрла 

 

Мелемом од суза ме омата 

Исцјељује крваве шавове рана, 

Грабежљивцем и лешинаром га назваше 

Љубомором горком опијене ˝ птице˝ , 

Док он само рањену узима 

Kоја слатко пијанство љубави још сања 

 

Израњаваним ме канџама 

Из бездана окамењених лажи искапа, 

Задњом снагом половице срца уздиже  

На поломљена крила полаже 

 

Вине се над црне облаке 

Без крика бола небо до сунца распара,  

У гнијезду за двоје на врху клисуре 

Зацјељујемо ране 

Слатким пијанством љубави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Здравка Бабић – Шифра: ''Разгледнице из Билеће'' - Билећа 

 

Мјесец је вајао жену 

 

Не призна Требишњица  

да је чежња слама  

док наше сјенке,  

Под Платанима  

љубав воде. 

 

Не призна Леотар  

вјетру...витраж звука 

кад само проћарлија  

и ...оде . 

 

Не дају моје зјенице, 

пламену твога погледа 

да пали у њима  

звијезде шуњалице 

кад не знаш  

да лажеш ...слађе од меда 

и сунцем, 

да ми милујеш лице. 

 

Не вјерује пјесма  

ријечи ... 

док се јецај у њој  

не претвори у пјену 

Умјесто тебе  

под Леотаром  

мјесец је вајао жену. 

 

Њежно ... 

Њежно ... 

Њежно ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Зоран Танкосић - Шифра: ''Јабучило'' - Апатин 

 

Моја си 

(мојој жени Бранислави) 

 

Ти си мој јасни кликтај победе, 

високи стег што вија се небом, 

у моје си хаоси завела реде, 

огладнелу душу нахранила хлебом. 

 

Мој си понос и моја срамота, 

и дан и тмина, у истом часу, 

бесмис`о живљења, а смис`о живота, 

идол у патњи, водиљ у спасу. 

 

Ткање си моје од нити трајне, 

искра на обзорју која ме мами, 

ковчег што чува све моје тајне, 

мех што распирује загасле плами. 

 

Мени си жена са цвећем и мачем, 

видаш и отвараш најдубље ране, 

због тебе се смејем, са тобом плачем, 

час си од врли, час си од мане. 

 

Моја си духом, моја си телом, 

године прођоше ко чари детињства, 

ти си мој избор, љубав под велом, 

носиоц жезла, брака, јединства. 

 

Хиљаде лица, ја љубим твоји`, 

жаром и жуди, ко првог трена, 

ка теби иду сви пути моји, 

све је у теби, а само си жена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Немања Стевић - Шифра: ''Аквамарин'' – Врњачка Бања 

 

Сећање 

 

Изгубљена је између два света, 

и не памти речи што их је писала, 

не памти нас и у ништавило шета, 

а једном је крај мене дисала. 

 

Ветар је обрисао обећања и наде, 

и као да дели нас читаво једно доба, 

а њене усне сада туђу душу сладе, 

док сам ја у потрази за стазом до гроба. 

 

У ком је граду и с ким тренуци јој лете? 

Виђа ли у сновима залутали мој лик? 

Трага ли за мислима што на нас је сете? 

Зачује ли у даљини, моју бол, јецај и крик? 

 

Тонем у амбис, у царство илузије, 

где и даље могу назрети њене влати, 

где спомен на деву црне косе, спије, 

и чекам, да гнев богова на ме се сјати. 

 

Испратих и последње од година што следе, 

проживех живот сачињен од успомена, 

понећу са собом тајну и речи што не бледе, 

узалуд је чекам, постала је туђа жена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Радмила Милојевић – Шифра: ''Сремица'' – Параћин 

 

Река успомена 

 

Као обједињење свих снова, 

нас сусрет је нова нада. 

Рађа се из зачараног круга  

се буди… 

Причом ми милујеш душу, 

смирујеш немирно срце. 

Креће са тобом реком , 

стазом успомена. 

Причамо приче, теку ли теку… 

Од речи стварају музику неку… 

Вечити путници у возу без реда, 

у возу без карти и резервисаног места. 

И возимо се морем немирних вода, 

Плима нас носи са пуно жара. 

Причаш ми и оно што ником ниси… 

У њима видимо себе и наша лица. 

Улице наше, лето 

и лице нашега града, 

ко са старих слика... 

И прве љубави из детињства. 

Другарске тајне, пољупце  

и велике и мале… 

И слатке мале тајне... 

Као да су казаљке сата у нашој причи  

застале, 

па враћа нас временом у наше доба. 

И ткамо приче нитима злата. 

Као да одбацисмо са себе тешко бреме... 

Залуђена сам твојим смехом, 

руке су ти као од свиле… 

А месец као дукат, прашином сипа… 

По лицу радост нам пише. 

Очи по теби лете, свуд би са тобом  

где нису биле... 

А циганин виолином нам тихо свира, 

и пловимо реком, 

раком наших успомена... 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ружица Тешић – Шифра: ''Мирис руже'' - Добој 

 

Кад јесен процвјета 

 

Чекали смо раскошне нијансе твојих боја 

У сјају пахуља 

И зелених трава прољећа. 

Топлим капима љета 

Низали смо мјесеце у огрлицу 

Чекајући твој жути пласт да нас поздрави 

Аријом вјетра у жутој постељи 

И твоје руке пуне топлих боја 

Да прелију наша расплесана тијела. 

Не дај вјетровима 

Да одувају величину наше разиграности. 

У твојим мирисним завјесама 

С тобом поново цвјетамо, 

Kроз твоје крвотоке провлачимо вруће прсте. 

На тјемену покошеног поља, 

Гдје смо се срели, 

Струјиш нашим дубинама. 

Не брини:  

Kад твоје сјенке постану ломљиве у струку 

Од првих раних мразева бијелих, 

У млитавим листовима дрвећа, 

Испратићемо пољупцима  

Твоје кораке низ друмове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Сања Шкорић – Шифра: ’’Сербона’’ – Футог 

 

Пусти ме 

 

Мучиш ме мили, 

мучи ме оно што смо били. 

Мучим и ја сама себе, 

јер не могу престати мислити на тебе. 

 

Јадна је ова моја песма, 

која је за моје речи тесна. 

Јадна сам и ја у њој, 

где су само сећања на време када си био мој. 

 

Мрачна су ово времена, 

без наде за срећан крај, 

без доброте, помоћи и лепих вести, 

са мојом чежњом да ћу те опет срести. 

 

Тужна је ово ноћ, 

у којој схватих да ме не волиш, 

већ се мојим болом поносиш. 

Мучно, јадно, мрачно и тужно је 

када видиш своју љубав као нешто ружно! 

 

Немогуће је да љубав греши, 

немогуће је да је толико слепа! 

Или ништа више није немогуће? 

 

Мили, драги мој 

ти си у песми овој. 

Нема више страха. 

Овога пута ја остављам тебе, 

без даха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОСЈЕЋАЈНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Селма Шљука – Шифра: ’’Малољетни сунцокрет’’ - Пљевља 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Знаш, ја нисам могао знати 

Да ћеш бити моја звијезда водиља 

у овим суморним и мрачним временима окупаним ратовима. 

Нисам могао ни да сањам да ћеш ти бити моја лептир машна 

око овог измученог врата 

који се за тобом окреће, 

и носи ову блесаву главу са рашчупаном косом препуном звијезда. 

Знаш, ја сам сањао неког таквог, 

од облака сам ти хаљине правио па их дахом скидао 

и у твоју кожу сам ушио све моје додире, 

у теби сам посадио све моје наде и очаје, 

све сам то радио. 

Љубио сам те као што гладна звијер љуби свој плен, 

привијао те уз себе само да ми не одеш, 

да те зора не развеје од мене попут маслачка. 

Љубио сам те и грлио свом снагом, 

рукама и раменима, 

душу ти испијао уснама. 

Kрао сам те од саме себе, а да то ниси ни примјетила. 

Био сам искусан лопов и обијач, 

са прашњавим капутом и исцијепаним чарапама 

али није ме било брига, имао сам тебе, 

имао сам нас. 

Магла је, и вјетар ми доноси твоје мрисе 

као кад комшиница пржи крофне 

па се цијелим комшилуком развуче арома растопљеног шећера, 

и мами да изађем из стана, да те тражим, да те нађем, 

да те у себе поново упијем, 

да покиснем од твоје љубави и твојих усана. 

Вјетар је и душу ми разноси по свим улицама овог продатог града, 

и ја остајем го на улици сопственог срама, 

го до душе, до самог срца, 

и не умијем се склонити у своју шкољку 

коју сам направио од твојих зуба. 

Не умијем се сакрити од бола који ме разапиње кад сам без тебе, 

кад те нема. 

А тако те болно нема, толико дуго, 

чини ми се као вјечност, а само си пошла до угла, 

по чоколадне бананице које толико волиш, 

и знам, појешћеш их до куће и мирисаћеш на чоколаду 

и ја нећу моћи да се борим, 

мораћу да поново утолим глад коју осјећам за тобом. 

Глад коју само твоја крв може да храни, 

коју само ти знаш да обуздаш. 



Kако сам могао знати да ћеш бити мој април и мој новембар, 

да ћеш бити мој разлог да будем, 

да дишем, да се будим. 

Нисам знао и ево сад ти признајем. 

Немој никад да одеш даље од тог угла. 

И ако пођеш, понеси мене у џепу кошуље коју толико волим. 

Понеси ме као фластер на срцу, 

и пусти да будем ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јелена Kочовић – Шифра: ''тад84'' - Kрагујевац 

  

Љубав 

  

То што смо се срели, 

што смо се заволели, 

то што с тобом живот  делим, 

што те желим срцем целим, 

то је велики добитак, 

водити љубав са тобом, драги, 

прави је ужитак. 

  

Твоји прсти нежни 

милују ме свуд по телу, 

нека нежна топлина  

обузима ме целу. 

Срце лудо куца од узбуђења, 

баш сам срећна, дарги, 

што сам твоја жена. 

  

Волим када ме љубиш 

својим уснама врелим, 

тако ме јако узбудиш 

па те још више желим. 

  

Једина моја љубави, 

у животу све си ми ти, 

поклони ми срце своје, 

за узврат дајем ти ово моје. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Алма Мухаремовић – Шифра: ''Љубав'' – Тузла 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Опија ме слаткоћа љубави 

док се играш са мојим непцем, искушаваш, задиркујеш. 

Топим се у твојим очима 

и дрхтим у рукама тако јаким, а опет њежним. 

Пијана сам, губим дах 

док покушавам пољупцима да  

извучем сваку искру љубави 

коју нудиш. 

Мало ми је. 

Хоћу још загрљаја 

дрхтавих додира 

опијености до бескраја 

па опет натраг. 

Држиш ме чврсто да не нестанем, 

не расплинем се попут магле у нашем граду и  

њежно истражујеш сваки дјелић тијела 

као да га видиш први пут. 

Обузима ме топлота  блискости 

у којој дијелимо душу и тијело 

Несебично се дајемо, нудимо, 

проклињемо и преклињемо за још љубави 

слатке опијености.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Вера Коропкин Ратковац - Шифра – ‘’Стрибор’’ – Дервента 

 

Једном за увијек 

 

Желим те заув'јек у мом загрљају, 

дио си мог бића и увијек ћеш бити. 

Ријетко се роде љубави што трају, 

спојене снажном, бесконачном нити. 

Ништа не постоји што никада није 

процвјетало пољем под сунчевим оком 

и нема онога кога не загрије 

љубав што протиче живим крвотоком. 

Некада смо били, али нам је јесен 

већ са првим мразом спалила латице. 

Сад си као и ја, топлотом занесен, 

и својим погледом обојиш ми лице. 

И грије ме румен до наредног дана, 

тек понеки уздах јасни се откине, 

али нам је љубав срећом опјевана 

и сви прошли дани, сати и године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Верица Преда – Шифра ''ПреВера“ - Вршац 

 

Рефлексија 

 

Желим  да створим 

Тебе поред себе 

И Себе поред Тебе 

Да волим док се не уморим 

Желим да будемо једно 

два света која се преплићу и додирују  

и постојимо двострано  

ти у очима мојим 

ја, у погледу твом 

светлост и страст извирују 

рефлекесија недосањаних снова 

Хоћу да будем Твоја мисао 

Увек, опет и изнова... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марија Рожић – Шифра: ''Лед'' – Мркоњић Град 

 

Незаборавна љубав 

 

Гледај ме у очи и само ћути 

нек нам се мисли к`о пчеле роје 

ја дрхтим од силне страсти 

осјећајући додире њежне твоје. 

 

Кад нас захвати пламен љубави 

осјећања ће навалити као плима 

знаћемо да слатко пијанство љубави 

у нашим срцима и у души има. 

 

Пред величанством природног нагона 

осјетићемо слатко пијанство љубави 

занесени љепотом љубавног живота 

љубав је пијанство која се не заборави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Драгица Бека Савић - Шифра: ‘’Fenix’’’- Бачка Паланка 

 

Љубавно пијанство 

 

Устрептало лудо срце моје, 

као пена рујног вина. 

Опиле ме усне твоје, 

љубав твоје име има. 

 

Твоје руке око мене, 

у твом наручју се топим. 

Радосне су моје очи снене, 

кад ти око врата своје руке склопим. 

 

Док наша срца куцају као једно, 

нежност по мом телу расипај. 

Док наше душе дишу заједно, 

стегни ме јако, јако у свој загрљај. 

 

У рукама је твојим и нежност и снага, 

за моја чула небески рај. 

Осећам колико сам ти драга, 

много ми значи твој топли загрљај. 

 

Остала бих вечно на твом рамену, 

сигурна сам у рукама твојим. 

Ти си моја кућа са темељом у камену, 

поред тебе ничег, ничег се не бојим. 

 

Љубав се рађа у нама 

и брише све што је ружно. 

Потражи укус меда на мојим уснама, 

срце је само теби за срећу дужно. 

 

Све прелепе тренутке среће, 

ја ћу пољупцима да ти платим. 

Мојим венама плима страсти креће, 

љубав за љубав теби ћу да вратим 

 

Боже мили, шта ме снађе, 

да ли је љубав или вино?  

Срце не зна шта је слађе, 

али жедној души фино. 

И губим женско достојанство, 

док тонем у слатко, 

љубавно пијанство. 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Жељка Марковић – Шифра: '' Ж – М – Т – 79'' - Теслић 

 

Занос у љубави 

 

Спаваш на мојим зјеницама. 

Суза си у мојим очима. 

Жубориш ми венама,  

моја си бол, заувијек 

настањена у њедрима. 

Савијаш гнијездо  

у крошњи мојих немира. 

И тихо ме опијаш 

њежношћу својих додира. 

Пољупцима свираш 

заносну, љубавну баладу. 

Сваку жицу мога тијела дираш, 

пожудним прстима мелодију скидаш. 

Неспретно ходиш, 

наивним, мислима мојим. 

Љубиш ме, грлиш и говориш: 

„Бескрајно ме волиш“. 

А ја, као Добра вила 

са твојих усана 

отров бих пила. 

Чаробном музиком 

тренутак љубави овјековјечила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Живојин Андрејић – Шифра: ''Рача'' – Рача Kрагујевачка 

 

Плодно семе 

 

Тамни пегази кише 

 

п р е т р ч а в а ј у 

 

Сребрна огледа улице 

 

невидљиве боли влаже 

 

Ноћ око твојих 

 

бедара 

 

дочеках 

 

Жут ветар 

 

срце разгорева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Мимица Стефановић Костић – Шифра: ''Стрепња'' – Горње Стопање 

 

У љубавном заносу 

 

Дугме по дугме, 

Хаљина лагано пада, 

Остајем покривена 

Твојим пољупцима, 

Који попут бујице 

Плаве моје тело. 

Гушим се без отпора, 

Срећна тонем у мору 

Љубавног заноса. 

Окупана кишом пољубаца, 

Занесена давно заборављеним 

Шапатом њежности, 

Опијена вином љубави, 

Рађа се нови стих и песма. 

Нова игра и плес лептирића 

Рађа се нека нова ОНА. 

Није више ничија, 

Она је нечија, 

Светица, анђео и краљица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЗАВОДЉИВИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Младенка Худи Хедра – Шифра: ''Номад'' – Супетар, Брач 

 

Љубав и вино 

 

Мјесец вири 

кроз крошње 

звијезде се 

расуле по небу 

море шуми 

с нама дише 

вино се точи 

гледам ти у очи 

трнци пролазе тијелом 

љубав, вино грије 

као ватра 

је ли гријех ? 

Не није у љубави 

и вину нема гријех 

тако је од памтивијека 

спонтано, лијепо се споје 

вино и љубав 

као и нас двоје 

и док њежно рука 

по тијелу ти клизи 

срце, срцу 

обећање даје 

желим да ова ноћ 

заувијек  траје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Александар Милета Деветак – Шифра: ''Валови живота'' - Врбас 

 

Заљубљени поглед 

 

Заувек си моје тело натопила звездама и ритам мог голог 

дисања преузела душом, срцем, па те сада својом нагошчу 

неуморно грлим. Откако сам примљен у наручју твојих усана, 

моје бокове будиш и слух вечног времена у теби трајно ћутим. 

Овде љубави, на обронцима златне постеље, где врелим 

пољупцима непрекидно кипиш, дарујем ти свој величанствен 

осмех сунца. Бујне брежуљке твога прелепог тела, ту дрхтаву 

присутност мог немирног сна, према извору блаженства, 

прстима водим. 

Kад те у врело наручје својих усана примим и мој поглед 

твоју нагост заљубљено прекрије, највише се сладим ритмом твог 

голог дисања. Тада више не требам и земљом не ходам, већ  

попут месечине, сребрним сјајем к'о птица се извијем, 

тишином облака следим. 

Kао ниједну воду, твоје груди истински испијам, као ниједној 

ватри, твом струку се препуштам, као ниједно светло, твој дах  

у мени издише. Нестајем као кап између титрања и тишине. 

И сам у загрљајима твога прелепог тела,испуњен твојим 

животом, пресретан сањам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Ева Ранчић – Шифра: ''Рафаило'' - Пирот 

 

Сада 

 

Само још 

У молитвама 

Имам место 

За тебе 

Живу рану 

Покопану 

На дну 

Срца. 

 

А знам 

На твојим длановима 

Уснама 

Дојкама 

Бедрима 

Утеха 

За мене почива 

За мене 

Безумног 

Неутешног. 

 

Јер 

Твоје су дојке 

По мојим длановима створене 

Твоја бедра 

По мојим бедрима 

Твој уздах 

По мојим уснама 

Једина, 

Гола у мом загрљају. 

 

И не знам  

Зашто 

Зашто 

Зашто... 

Само знам да 

Ме бесомучна глад 

Баца на све четири 

Стране света 

А ипак  

Да те не додирнем 

Да угаснем 

Без гласа 

Ломан 

Ломљен 

Сломљен 

И 

Сам. 

 

 

Склапам очи 

Руке 

Сломљене од сећања 

На тебе 

А никада те 

Дотакле нису 

Снаго моја. 

 

Зато само 

У молитвама 

Имам место 

За тебе 

Молим се 

Да те моје руке 

Забораве 

Да те моје усне 

Не говоре 

Да те моја уобразиља 

Не оживљава 

Голу и меку 

У мом заграљу 

Једина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Живадинка Веселиновић – Шифра: ''Љубав, Нада'' – Шабац 

 

Једно 

 

Не гутај ме 

оком 

додиром 

осмехом 

 

Запећу ти 

у грлу 

или срцу 

Загрцнућеш се... 

Заискриће суза 

твоја 

моја 

 

Лелујаће 

кајање... 

твоје...моје... 

Приђи споро 

најспорије 

тише 

од најтише ноћи 

 

Осмехом ме додируј 

Заиграће срце 

твоје моје 

ако 

Засија нада 

да ти и ја 

смемо бити 

Једно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Љиљана Тадић Амиџић – Шифра: ’’ЉТА’’ – Франкфурт на Мајни 

 

Ајде добро, љубавна... 

 

Гле 

Ти 

У овом рату стра(ш)них имена 

Затворене картонске кутије 

У којој сахрањене салвете и разгледнице 

Не скупљају више ни дјевојчице 

Јер су рано одрасле 

 

Свикнута на исмијавање полупразних колодвора 

У куту собе за таму склупчана кољена 

Бивших мушких љубави 

Одједном ти попут госта без златног зуба 

 

Здраво  

Смијешиш се орденом озбиљног Ареса 

Нисам овдје да ратујем  

Него бих глатким упереним прстом 

Kружио по органским ћелијама 

Твојега неисписаног тијела 

 

А потом узима перо Николе Kоперника 

И црта  путању кружења 

Лијево 

Десно 

Лијево… 

 

Баш тако се расте… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Љиљана Фијат – Шифра: ''Слађе од молитве'' – Нови Сад 

 

Мостови од моје цветне хаљине 
Максиму Фијату, од једне госпођице (с тетином подршком). 

 

Буди играчка ветра и пијан од црвеног воћа 

које се португизер зове. Нека ти открије он неслућене тајне: 

да сам залуђена од живота и врелог ваздуха, да су ми очи сјајне 

и женствена чула у коси ми смеђој подижу магле; 

не ћутећи се грешником од тог питког вина, 

које куца нашим срцима и кроз које наша љубав у тријумф иде, 

док говоримо тајанственим језиком. 

 

„О земљо Сунца!“ рећи ћеш, док те опседам 

као јато досадних птица желећи да пробам то вино што 

усрећује љубавнике; да те гледам у зенице док причаш 

о женидби и удаји. Оставићемо иза нас успомена плиме 

и у неко љубавно предвечерје, зачињено и заслађено, 

правићемо мостове од моје цветне хаљине и семења лудаје, 

на неком иришком острву, у доба грожђевито,  

што мирише на танин и моје сенке име.  

И твоје, Максиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Милан Чорак – Шифра: ''Јесење кише'' – Вуковар 

 

Пијане ноћи 

 

Ноћас ћу опет као некад, 

у некој мрачној кафани, 

седити за столом напуштен и сам, 

тражити тебе, љубав да ти дам. 

Нећу те наћи, ни твоје усне ни очи, 

уместо тебе пружиће ми љубав 

уморне, пијане жене ноћи. 

Друштво моје су синови 

Бахуса бога оргија и вина, 

са њима ове ноћи пијем 

јер нема тебе љубави једина. 

Будите уз мене ви стари другари, 

док умире свака нада 

и док у пијаном забораву 

моја глава на стол пада. 

Спасите грешну душу моју, 

да се не би у свануће 

пробудио грехом окаљан 

у кревету неке јавне куће. 

Сада док сам још трезан 

напуните чаше јер жене ноћи долазе. 

И моја вољена сада некоме  

у некој крчми долази. 

Са вама пијем ал' ипак сам 

као да снивам неки сан ружан, 

гаси се у мени љубавни плам, 

ноћас сам опет пијан и тужан. 

О браћо по чаши и вину 

не остављајте ме самог, 

ноћас ће опет моје сузе  

капати у празну чашу 

А ја ћу мислити на њу 

и проклињати љубав нашу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Миливоје Мићо Маловић - Шифра: ''Пегаз'' – Лозница 

 

Ода радости 

 

Она, изнутра натоварена гујама, 

Страсно обавија јахачев камен, 

Лечећи прошлост и садашњост грудима, 

На пропетог излива своју знамен. 

 

Његов, фалусни део мозга, 

Кормилари пенетрацијом, 

Директно и унутар вртлога, 

Влада ситуацијом. 

 

Забоден, дише тај убод прави, 

У другачијег себе јахач тоне, 

Севају муње индукцијом у глави, 

Лудују голицаве ерогене зоне. 

 

Спонтани крик, осветљава ватру, 

Звездано небо ватрометом куља, 

Срце откида у заносном жару, 

Скамени се јахач, ал' тресну и гуја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Нерина Саркотић – Шифра: ''ИНУИТ38'' - Сисак 

 

Убити љубав 

 

Гријем прсте у твојој коси 

С усана ти пијући живот. 

Плитко дишеш, несвјесна мога дјела 

Предајеш ми свој живот. 

А ја халапљиво грабим 

И капи и мрве и све што имаш 

У себи те скривам, љубоморно од свијета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Снежана Шолкотовић - Шифра: ''Отров'' – Kорбово, Kладово 

 

Волим кад ме будиш 

 

Волим кад ме будиш 

када ми осмех твој 

душу нежношћу греје, 

волим кад ме дуго љубиш, 

а ја се од задовољства  протежем 

док ме преплављују жеље... 

Волим кад ме дотичеш 

кад  меки длан на образу осећам, 

увек иста мисао је ту, 

ти си мој сан 

и ништа није прече, 

тренутку се препуштам 

јер једино љубав 

имам да ти дам... 

Волим топлину твога тела, 

меку постељу која изазива, 

све има драж 

и реч која се у заносу отела 

па ме чини посебном 

за летење даје крила... 

Волим  твој поглед кад ме буди 

у њему дотичем свод неба, 

волим да наслоним главу  

на твоје груди, 

да слушам твоје дисање 

јер ми као ваздух 

твоје присуство треба... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИНТИМНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Соња Пендић - Шифра: ‘’1977’’ – Београд 

 

*** 

 

Нисам те слушала када си говорио 

Ни суза није потекла 

Kада си душу отворио 

Ни тада нисам ништа рекла 

 

Док си објашњавао шта је то нада 

У нови дан донела теби 

Не сећам се тачно ни сада 

И никада се сетила не бих 

 

Да није овог сумрака 

 

Хтела бих полако и дискретно 

да додирнем твоје руке 

да видим да ли су нежне  

или жуљевите од напорног рада. 

 

Хтела бих да додирнем твоје лице 

да видим да ли су боре 

и на теби исписале године и муке 

или је глатко као сунчев зрак. 

 

Хтела бих да видим 

да ли твоја коса има сребрнкаст одсјај 

или се у њој још увек крије мрак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Анђелка Kорчуланић - Шифра: ''Фигура'' - Сплит 

 

Екстаза 

 

До преплетених наших ногу 

требало бити је утихло море, 

мирисне крошње борова изнад, 

а звијезде горе, високо горе, 

али не и ноћас кад ми смо господари  

свијета што за нас дуби на глави 

док љубав развијеним барјаком  

у боји пурпура свој тријумф слави. 

 

Додири, само додири и шапат, 

разуздан вјетар негдје нас носи 

и под нама, чини се, покреће се лава, 

а вечер, мека к’о крило лептира, 

трепери врела, баршунасто плава. 

Жар из дланова док расипаш по мени, 

не чујем ништа до гласна зова пути 

јер све у мени занесено пјева, 

а само разум, пригушен жељом, шути. 

Бијела ја ширим бедра  

к’о луку спаса пред олујом 

за твоја разапета једра, 

крв тамна у нама ври. 

 

Ћутим 

како ти снага у мени зри 

и с главе цвијета вихор круни 

сјеме живота што с криком пада 

к’о топла киша прољетних нада 

у црну, растворену земљу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Славојка Слава Војиновић – Шифра: ''Нирвана'' - Плужине 

 

Вјетар ми изјављује љубав 

 

По зеленој ливади облаци ноћи плове 

Са чуперком косе мокрим од топлоте 

Вјетар ми изјављује љубав 

 

Нас двоје сами 

Из кога пехара пијемо свеједно 

Важно је да смо пијани 

 

Вино се претвара у пожар 

У шарени плес магле 

 

Са простором скривеним од очију 

Ноћ у утроби оживљава 

Све што је убијено законима дана 

 

Слапови боја се укрштају 

Свјетлост се у млазевима просипа 

Халапљиво гутам тихи ваздух 

 

Нас двоје сами 

Из ког пехара пијемо свеједно 

Важно је да смо пијани 

 

Вјетар ми изјављује љубав 

Са чуперком косе мокрим од топлоте 

Усамљена ватра трепери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Анела Сејарић – Вујиновић – Шифра: ‘’Босонога контеса’’ - Приједор 

 

Сва у бијелом 

 

Ноћас ћу бити сва у бијелом 

и дароваћу ти се свим својим тијелом... 

Додирни ме јагодицама, прстохват среће 

проспи по жудњи мојој... 

Kао млијеко проливено по жедној земљи, 

упијаћу љубав, са твојих усана. 

 

Прекриј ме бијелом свилом, 

стидим се, још увијек, 

још увијек се бојим препустити 

бесаној, помахниталој, 

оној себи, коју не познајем. 

 

Дрхтаћу попут брезе, 

на прољетном вјетру, заборавићу све, 

сву своју сјету! 

 

Узми ме, онако, сву у бијелом, 

некла ти будем чедна као некад и 

воли свим бићем, воли до бола, до суза... 

Пустимо и наше сјене нека подивљају 

на зидовима нашег храма, 

и нема, нема ту срама... 

 

Ми смо ноћ и мјесец, 

кудраво јагње и вук, 

у лову на страст од пожуде! 

 

Приђи, пожури, док још траје, 

ово бесвјесно стање, 

усидримо се у луку, што прије, 

јер узбуркано море неће да мирује! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Весна Андрејић Мишковић – Шифра:''Ноах'' – Славонски Брод 

 

Конкубина у поодмаклој зрелости 

 

Осјетиш ли 

колико су моје пјесме 

пуне тебе ? 

Kолико је љубави 

(попут звјезда свјетлуцавих) 

просуто између редака ? 

Kако ми длановима жубориш, 

попут шумског потока  

у рано прољеће? 

Осјетиш ли колико сам само пута 

љубав водила с тобом, 

у својим стиховима  

и додиривала ти усне 

метафорама , 

које навјешћују hapyend. 

Kолико пута сам се само 

одрицала себе 

и своје закашњеле чедности 

и напосљетку постала Kонкубина 

у поодмаклој зрелости? 

За једну ноћ додира, 

стаклене снове 

замјенила бих за истински шлагер 

двају узаврелих тијела. 

Kонкубина сам твоја, 

узми ме између редака 

ове пјесме, 

длановима препуних стихова 

hapy end-om дочекујући јутро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Виолета Пенић – Шифра: ‘’Срце песника’’ - Дубље -Мачва 

 

Загрли ме јако 

 

Загрли ме, 

стегни ме јако у 

наручју свом, 

да се тако одморим 

мало 

 

Загрли ме, 

нека срце уз срце 

тихо куца док напољу 

свемир се руши 

 

Усне ми додирни 

сасвим нежно као лептир 

кад ти стане на длан 

 

Шапући ми тихо тише, 

док душа моја уз твоју 

дише 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Зоран Антонијевић – Шифра: ''Роб'' - Младеновац 

 

Анђео чувар 

 

Где год да одеш 

пратићу те. 

 

У ваздуху, на земљи, 

у водама бистрим и мутним, 

кроз ватру 

за тобом ићићу 

кроз јаву и сан. 

 

Не плаши се 

када дође судњи дан 

биће то само  

трен помрачења. 

 

Рука моја ухватиће 

руку твоју. 

 

Скочићемо заједно 

у бездан. 

 

Вриштаћемо као једно 

док у загрљај бесмртности 

падамо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Зорка Чордашевић – Шифра:''Носим те у срцу'' – Франкфурт на Мајни 

 

Љубав је лијепа кад се краде 

 

Дођи ми, дођи изненада, 

к´о рани бехар трешње цвијетне. 

Дошуми спретно к´o некад давно, 

у мирне топле ноћи љетне. 

 

Потрчи крадом, скриј се од других, 

кад село заспи у смирај дана, 

а оном нашом стазом старом, 

од других скритом, а нама знана. 

 

Прескочи поток, претрчи луг, 

обиђи шуме кроз ливаде, 

кораком хитрим, јелену сличан – 

љубав је лијепа када се краде. 

 

Небо ћу молит´ да склони звијезде, 

Влашићи браћа нека те прате, 

Даници сјајној прекрићу лице, 

кришом јој шапнут´ да пази на те, 

 

У џеп капута сакрићу Мјесец, 

да не би сиј´о скинут´ му плашт, 

липа ће земљи савити гране 

и нико неће примјетит´ нас. 

 

Дрхтаће тјела, трептаће снага 

а тајна љубав кроз вене тећи, 

остави шапат у мојој коси, 

нек´ нема краја скривеној срећи. 

 

Љуби ме, љуби, вољени створе 

немој да бројиш минуте, ни сате 

ноћас ми себе подари ц´јела 

дајем ти љубав чувану за те. 

 

А када први пијетли се јаве, 

крадом се вини кроз ливаде, 

Господ је спреман опростит´ гријехе, 

љубав је лијепа када се краде. 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Марко Јовановић – Шифра: ‘’Трилобити’’ – Нови Сад 

 

 

 

Севдах илити о темену малене главе 

Туговању сходни су почели да дишу 

они посматрају обрисе тела 

кукове 

дојке 

и теме малене главе. 

 

С почетком дана смисао им измиче 

и опет се чека тама 

таласа 

топа 

и земље која клизи кроз прсте. 

 

Они мисле да имају а немају 

оно мало што је зенит живота 

кукове 

дојке 

и теме малене главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Славица Турински Лазић – Шифра: ''Корнел'' - Осијек 

 

Мелодија вечерње кише 

 

Низ твоје прсте клизе капи воде 

у мелодију чисту клизе капи воде 

гипке попут флерта вечерње крошње 

раствореним порама клизе капи воде 

звучан је и кликтав твој Dance Macabre 

посрће лишће док клизе капи воде 

затоми срце, вечер је свјежине 

кад лицем клизе капи воде 

дрхтим док руком пребиреш типке 

а леђима клизе капи воде 

то је само мелодија вечерње кише 

што посвуда пада; то клизе… капи воде… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Милош Ристић – Шифра: ‘’БлокООО’’ - Крушевац 

 

У Милице 

Једној песникињи 

 

У Милице обле брадавице, 

Прекриле јој малке грудинице, 

Грудинице и тело бијело. 

Ја је гледах три године дана, 

Не могох јој бутке сагледати, 

Очи црне, ни лице задњице. 

Већ сакупих њене подбочине,  

Подбочине, вите до колена, 

До колена, ал’ и до колена. 

Глатка бутка, као батак слатка, 

Сукње нема, фигура јој кратка. 

Чим помери загорје, забрђа, 

Сине мени песма светогрђа. 

У приморје њено уплових, 

Дубровчанин Србаљ ја, 

Под прозор да певам клише, 

А она сја, не знајућ’ да, 

Љубав је правда. 

У зелену траву гледа, 

Стомака око јој, 

Лептирне косе носе, 

Образа румених пој. 

Ој Милице, другарице, 

Јеси л’ луда да ми љубиш уда? 

Ил’ си мудра, права мудриница, 

Да постанеш моја вампирица? 

Да осетим, врат ти и потиљке,  

Обзор зраке, сунца и облаке! 

Нема свака жена исту цену, 

Нит’ је вила свака, 

Нити свака иста вила, 

Бедара и крила. 

Шта си снила да те сним, 

Сном сни ли те сен? 

Пут по небу муња вија, 

Леђних ти линија. 

Ребра-ведра, 

А кукови једра. 

Два батака, а једна ти нога 

Горњи хаику а доњи еклога. 

Две су мисе, 

Са звезда што висе, 

Груди, грозди, дојке, смокве, сисе. 

Не испева ли, 

Већ неко те стишће? 

Лош, а Мио, 

А ти лица мила, 

Ми смо као 

Љубдраг и Људмила. 

 

Kуда гледаш, 

Kад не гледаш куд, 

Не волим те, 

Ја сам само уд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ани Иванова - Шифра: ”Пулпудева” - Пловдив 

 

Старо вино 

 

Шапуће по бачви вино сталожено 

присећа сунца изнад грозда једра, 

у њему ћути време заустављено 

и далека берба и топла ноћ ведра. 

 

Пени вино по бачви, к`о крв жубори 

силину трпе обручи преплетени 

у души мојој као да огањ гори 

док вино шапуће песме лепој жени. 

 

Присећа се вино и погледа чедног, 

загрљаја страсног, вођеног силином 

и месеца жутог и пољупца медног 

и уздаха слатког спутаног милином. 

 

Прелива вино у тело стару сласт, 

капље на груди из чаше разбијене 

жубори по телу давне јесени страст 

шапућу са вином сузе проливене. 

 

У старом вину кали се нова снага 

и греје моjу душу топлином жара 

призива свака кап сећања драга 

по души плове добра времена стара. 

 

О, Свевишњи Боже, вино благослови 

дозволи да сунце сок из грозда цеди 

нек вино и љубав кроз сва срца плови. 

Пољубац уз вино сто дуката вреди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 
 

Марија Белић-Бибин – Шифра: ''Маслина'' – Нови Сад 

 

Соломонова љубав 

 

Ја знам. 

Желим. 

Верујем, 

јер волим. 

Јер, ништа лепше од тога није 

и ништа друго моје срце 

не може да сније. 

И десиће се опет и љубав и срећа  

у споју двоје  

чија љубав је вечна. 

И није то избор, већ истина и јава, 

јер двоје кад су једно,  

уз намеру и чуда, Бог изнова спаја. 

Једном су били, 

сада су опет 

и поново ће бити, 

Онај који пева и Она која плеше 

песму живота од пијанства лепше. 

И не брини зато, ти уплашено срце,  

отвори очи кад сниваш да је страшно,  

јер истина је једна и свемиру је јасно, 

љуби што јаче, јер другачије ни не 

знаш,  

дозволи нека те он љуби  

нежно, дивље, уплашено и страсно.  

Јер, он тако једино уме 

и једино тако сме да буде. 

Није то само Соломонова песма, 

то су свете речи што Он их збори 

кроз двоје груди, а срце једно, 

што сведочи свима да Бог постоји. 

И, има ли лепшег призора наћи 

до чисте љубави што вечно постоји 

кроз животе бројне, то исто двоје 

уз апсолутну љубав, 

музику, плес и звезде, 

Атлас и Бога, 

што ће једно друго  

увек, где год,  

и сваки пут изнова наћи. 

И није то избор, већ истина и јава, 

јер двоје кад су једно,  

уз намеру и чуда  

Бог изнова спаја. 

Једном су били, 

сада су опет 

и поново ће бити. 

Онај који пева и Она која плеше, 

песму живота од пијанства лепше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Вера Јелић – Шифра: ''Лира'' – Крагујевац 

 

По томе 

 

По томе што си у сваком мом сну 

по томе што си у сваком мом осмеху 

по томе што си у свакој мојој боли 

по томе што си светлост моје зене 

по томе што сам због тебе добра 

да не бих згазила ни мрава 

по томе да музика твог гласа 

лелуја моје срце 

по томе што речи теби упућене 

постају свила 

по томе што моја писма 

само једну адресу знају 

по томе што рука нам у руци –  

најлепши додир који љубав зна 

по томе што пољубац теби посвећен 

права светковина 

по томе што је моја душа пијанство 

боја и мириса пољског цвећа 

по томе што заљубљене звезде шапућу 

по томе што моје песме 

све на тебе личе 

по томе што бих за тобом ишла 

до краја света 

по томе што бих чекала до краја века 

по томе што је мој живот 

земаљски рај у златној мрежи сусрета 

по томе што наши дани су 

звук чудесног смисла 

Космос препознаје љубав 

и за нас блиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Љиљана Поповић - Шифра: ''Љубав 62'' – Књажевац 

 

Зракосунчје љубави 

 

Испраћемо небо зракосунчјем од врелине 

са крова сунца 

Опраћемо облаке сновима од жеља 

са зенита неба 

Прелићемо земљу пљуском од радосница 

са врха облака 

Залићемо природу лепотом од исцветаја 

из душе земље 

 

Опајаћемо дрвореде липа крстом од коре 

из корена природе 

Опијаћемо крошњореде кестена издисајем од цвета 

из озарења липе 

Требићемо трнов жбун загрљајем од лишћа 

из ресице кестена 

Орошаваћемо сеновиту траву капљицом од капи 

под погледом жбуна 

 

Глачаћемо изломљене таласе отиском од жубора 

под подножјем траве 

Чешљаћемо раскорачај дубине мамцима од риба 

под огледалом таласа 

Пребираћемо мокар песак ситом од прстију 

под извором дубине 

Гњечићемо животни муљ шакама од прегршти 

у исијању песка 

 

Тражићемо право злато додиром од миловања 

у времену муља 

Веслаћемо по прокључалој води чамцима од страсти 

у свилању злата 

Затражићеш моју руку стиховима од љубави 

у чамцу за двоје 

Свадбоваћемо у плоднику од липовог цвета 

са руком у руци 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марија Лесан – Шифра: ''Џенис 09''- Београд 

 

Допадаш ми се 

 

Допадаш ми се, али не знам како направити везу 

У простору и времену где је 

Бивство сведено на апсурд 

 

Допадаш ми се, али не знам да ли је прошлост 

У миру упокојена 

(да, ипак је имам) 

 

Допадаш ми се, али слутим у теби исте немире 

 

Kада те будем пољубила знаћу 

Знаћу шта небеса од нас уопште хоће 

(или, можда, нема воље више) 

 

Тобом, твојим тамним очима у данима 

Своје јесени прерано дошле 

Одговору сам ближа 

 

Прича љубавна у времену лежи 

 

Допадаш ми се због нечега што ствара утисак 

Да нам ипак није намењено 

Да је аматерски препишемо 

Од нас самих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марко Марун Миловановић – Шифра: ''Платон 213'' - Сребреница 

 

Нисам ја тај 

 

Знам. 

Нисам ја тај. 

Не посматрам те ни као сигурно, 

Ни као несигурно поље. 

Већ као цвијет 

Који никада нећу убрати 

Са поља 

Гдје бих као слабашни лептир 

Махао крилима 

И хладио те од љубоморног сунца. 

Гдје бих се помало шаљиво 

Испрсио вјетру, 

Насмијао га својом наивношћу 

И одвратио од жеље 

Да на твојим ладицама 

Заводи прљавим плесом. 

Знам, доћи ће и дан  

Када те у пољу неће бити. 

Када ћеш журити за градским превозом. 

И када ћу те можда случајно срести 

На станици на перону 

Који је престао да мјери вријеме. 

Уморно ћеш закорачити 

И ја ћу ући за тобом. 

Запитаћеш се одакле сам ти тако познат, 

И измамићу ти најискренији 

Осмијех из дјетињства. 

Пожељећу опет онај пакосни вјетар, 

Да још једном изађем из себе 

И нађем те изнутра. 

Али га неће бити. 

Неко ће га сигурно већ укротити. 

Постаћу збуњен и покушаћу да ти кажем 

Да и бол може бити пријатна. 

Ипак, најљепше ријечи ће остати прећутане. 

Изаћу на првој станици. 

Настрадаћу од прве свјетлости. 

Можда се опет пробудим  

У твом оку 

Када суза крене да потопи 

Оно што је само моје, 

Свјетлост... 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Мирјана Штефаницки Антонић - Шифра: ''Мајуркиња'' – Нови Сад 

 

Сенка твоје косе 

 

Одвео те Пољаков негде на север. 

Тамо где месец пре спавања  

спушта своју светлост у Урал. 

 

Одвојио те од мене и пролећа,  

ти си пошао за њим. 

 

Некада су се твоје зенице смејале  

смехом пуним јоргована. 

Некада је и твој сан био у бисеру мора,  

у зрну песка,  

у крику птица,  

над мишљу мојом. 

 

Веровао си Пољкову,  

а и сад му верујеш, док седиш 

у рубашки, у кафани, на путу,  

једеш шчи и пирошке  

и смејеш се 

пијаним смехом. 

 

Мрзим Пољакова. 

 

Ти мислиш на мене,  

кроз пару која се пуши из самовара. 

Твоје пијане мисли смеју се  

просутој вотки по твојим рукавима,  

чизмама и столу,  

прљавом од масних надлактица 

путника који ту пију. 

 

И украјинске мелодије у крв ти ушле.  

Ти, као у сну, по собама и путевима  

где ноћивате, 

играш казачок 

и желиш да одеш даље од плаве обале 

Урала. 

Брезе на цестама, заједно са снегом 

својим 

косу ти опточиле и жеље ти као 

пијанице  

у сметове падају и тамо остају. 

 

Пољаков те залудио речју црном. 

 

Тројком, у ноћи, мећави и магли  

јурите по Русији, 

а наде вас лажу.  

Чекања нестају. 

На станицама,  

ти тражиш моја писма. 

Њих нема  

и сећања ти као нож секу дланове,  

из којих крв капље 

и упија се у пређу старухе  

која у чекаоници тужно гледа. 

 

Пољаков те води даље.  

Рубашка ти стеже ознојени врат  

и жиле ти се затежу у магновењу. 

 

Вотка!... Ноћ!... Пољаков!... 

 

Одједном остављаш украјинске 

мелодије,  

брезе опточене снегом. 

 

Желиш мене, пролеће,  

латице јоргована. 

Цепам твоју рубашку  

и црне сенке твоје косе нестају 

у пољупцима мојим... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Периша Армуш Бели – Шифра: ''Корал'' – Београд 

 

Слова која би хтела да буду оне 

 

Занимљиво 

Пијан сам и пишем ти 

Набадам 

Слова ће се сама од себе 

Да се повежу као на небу 

Дивље патке 

Ако патке то уопште раде 

И слова би могла исто 

 

Занимљиво 

Пишем ти 

Kако ћу те још волети 

Kако грехе чинити смешним 

Kако ћу те још волети 

 

Занимљиво 

Одувек си мрзела  

Да сам пијан 

И да ти пишем 

И да ти говорим: Занимљиво, занимљиво 

 

Надам се  

Да се нећеш 

Љутити ноћас 

Јер и зашто би? 

У мојој глави су само 

Дивље патке 

Слова која би хтела да буду оне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Сања Росуљаш - Шифра: ''Kраљица 91'' - Брчко 

 

Увијек све сам знала по боји кравате... 

 

Увијек све сам знала по боји кравате, 

кад их посложене тако дуго бираш. 

Kад је узмеш на брзину, или чекаш неке сате. 

Kада нема ''баш те''..., па се изнервираш. 

Kада ставиш црну, без трунке си смјешка. 

Знам да једва чекаш кад ћеш кући доћи. 

На послу те чека нека тема тешка... 

А када се вратиш..., само склопиш очи. 

Kада ставиш бијелу, и дуго се огледаш. 

Знам с' колегом идеш у неки клуб на пиће. 

Тада ме загрлиш, кад кренеш погледаш.... 

Правим се да спавам..., стигнеш када свиће... 

Kад ставиш црвену, тад ме не примјетиш. 

Познам ти по лицу, пратим ти гримасе... 

K'о у облацима, сам са собом летиш... 

С' колегиницом идеш..., на вечеру, зна се. 

Ја поново сложим сваку коју скинеш. 

И сваку посебно, 'мјесто тебе мазим. 

Увијек све је спремно, за то да не бринеш. 

Највише што волиш, к'о љубимице пазим. 

Али има једна, елегантно плава... 

Ја сам је купила, никад је не дираш... 

Она 'мјесто тебе на грудима ми спава. 

Њу увијек погужваш, кад се изнервираш... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Зорка Стојановић – Шифра:''Пуфница'' - Пожаревац 

 

Два сунца 

(С.М.Цакију) 

 

Дајем ти боје и платно, 

насликај ми два сунца. 

Једно мени,  

друго мојим очима, 

бојим се.... 

пашће љубљене очи 

у заборав. 

И нека се сунца преламају 

у росном сутону, 

да песма не оде 

у подземну шуму. 

Знам да можеш 

шуму да оживиш, 

и одледиш залеђени поток. 

Пусти бојама моју сенку, 

да пређе маглену литицу , 

и покупи светлост са слике. 

Морам зауставити громове 

да не останем без наде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јована Раилић – Шифра: ''Архитекта'' - Прњавор 

 

Недоглед 

 

Будимо линије. 

Дозвољено нам је: 

На тренутке да се испрекидамо, 

Понекад таласамо, 

Будемо невидљиве. 

Само останимо у равни папира. 

Непаралелне. 

Па да постоји нада 

Да се негдје у свемиру сретнемо. 

Укрстимо. 

И савијемо у слова моје пјесме. 

 

14.12.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Божица Михај – Шифра: ''Мала сирена'' - Вршац 

 

Отишао си 

 

Нећу да чујем за твоје име  

што крв ми прожима поток набујали. 

Ни гласа од тебе не желим више 

што срце ми претвори 

у комадиће стакла. 

У тишини звоно одјекује 

и нагриза моју тугу. 

Ти претворио си очи снене 

у кишу суза уместо у дугу. 

Нећу да слушам разлоге бедне 

не бих се више помакла. 

Спустићу сидро у мирној луци 

и гледаћу како ти душа путује до пакла. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Витомир Стевановић – Шифра: ''И данас сањам'' - Добој 

 

Дар или бреме 

 

Један ме глас пратио свуд, 

да имам моћ и скривен дар, 

Сваком човјеку да видим усуд, 

и ко је животни суђен му пар. 

 

Рекоше једни -видовњак, маг, 

тај види судбу за биће свако. 

А други опет -преварант, враг, 

такви на ломачу ишли су лако. 

 

А ја сам једно желио, роде, 

пронаћи длан што годи мом 

Па ако треба сад нек ме воде, 

да ли на ломачу или на трон. 

 

А бјеше рука, ситна и хладна, 

прсти без злата, њежни и прости, 

Ма дара немам, моћ ми је јадна, 

што нисмо скупа, крив сам. Опрости! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Драгана Андрић – Шифра: ''Обзорје'' - Чачак 

 

Ноктурно 

 

Љубопитљиво гледају ноћас 

њене очи у обрисе меденобојног 

месеца што тихо плови у ноћној тами 

и све јој се чини, да смо сами, 

сами са мислима својим... 

Плове и оне у нади да ће душе 

изаћи из скровишта наших 

и да ће их пожуда срести 

на путу што прати наш поглед, 

усмерен тачно тамо 

где лежи суштина нaшег бића. 

Стално се питамо 

зашто пролазимо 

и да ли можемо нешто више 

да досегнемо. 

У једном тренутку 

уморна од тешких мисли 

јалова од неразумевања 

уморна и празна, 

са гране испод месеца 

чује песму распеваног дрозда. 

Замириса бели крин као лек 

обоји њену душу што је пошла 

ка сусрету том 

испод месеца 

меденобојног. 

Чује се ноктурно 

душо моја 

саткан од  

од песме наше... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Марио Ловрековић – Шифра: ''Baal'''- Петриња 

 

Створена за љубав 

 

Дно си дна, створена од зла, прекрасна, и покушавам ти пасти, 

Рашири своја трошна крила, перје, самоћом ћемо, можда, потрошени срасти. 

Има љубави и за нас, уснуле у патњи, који тек учимо како ваља сањати, 

Само се голи открити морамо, тијела предати, скрушено се срцу клањати. 

 

Мртви краци, које имаш, празне руке хоботнице без живота, 

Вуку моје тијело, мрцваре ме, жалостан се гушим, постајем срамота. 

Заустави се док још дишем, у сновима се, празан, понекад још будим, 

Умријети већ, сам од себе, ионако, пречесто се узалудно трудим. 

 

Начули уши, звијери коју глумиш, и послушај како одвратно то звучи, 

Kада нетко, због погледа твога, празно тијело баца и душу своју умирућу мучи. 

Замисли се како једеш мртве, жвачеш, пружаш непцу окус који блиједи, 

Знам да ми крај, због некога, напосљетку, краја свога потрошеног' вриједи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Слободан Симић – Шифра: ''Свибор'' – Београд 

 

Разлог 

 

Волео бих 

да си отишла 

од мене 

због другог. 

Да си изненада срела 

велику љубав. 

Ниси одолела. 

Да се појавио 

бивши дечко 

никад заборављен. 

Да се остварио 

вечити сан 

о Принцу на коњу. 

Заиста. 

Волео бих  

да си отишла 

од мене 

због другог. 

А не због мене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Марина Касало – Шифра: ''Quasimodo'' - Ливно 

 

Тајно благо 

 

Дођеш ми тако  

у ноћи албино мјесеца  

носећи црвеним очима 

вјечни немир 

како знаш гдје се налази  

благо Сиера Мадре  

и да је само питање дана 

када ћеш отићи 

по оно што си желио 

 

јер ти је преостало 

још мало времена  

за лијепе тренутке  

 

не знајући 

 

да сам се управо вратила  

из твоје приче  

чврсто стежући  

у грудима  

срце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Савко Пећић Песа - Шифра: ''Дарови'' - Дервента 

 

Наша љубав 

 

Мила моја 

продужетак буди 

наш животни 

 

Дамар тијела 

да ти осјетим 

душу своју 

у твоја надања 

утопим 

 

На длану љубав 

да ми подариш 

новорођеним 

да се заврши 

ради наше љубави 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Слободанка Ђукановић – Шифра: ''Босонога'' – Бања Лука 

 

Чежња 

 

Чујем да си тражио наше сјене сјену, 

под орахом старим кога гране боле 

и купио наше пољупце у трави, 

тамо гдје се сада неки други воле. 

 

Чујем да си спртио године у хладу 

на натрулу клупу уморне и сјетне, 

да си слова просуо наших споменара 

да срицају наше часе изузетне. 

 

Чујем да си љубио стопе по сјећању 

по зараслој стази отпале капије, 

молио да сретнеш моје ноге босе 

с улаза мог очинства сад земље ничије. 

 

Чујем да си питао мамурну самоћу: 

Је ли она била је л’ питала за ме? 

Само голуб бијели свједок твоје туге 

слетио ти ћутке на уморно раме. 

 

Чујем да си спртио године на клупу, 

оставио сјету гдје се купа младост 

и понио опет бремениту чежњу 

наших првих пољубаца, нашу прву радост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Сања Мркоњић - Шифра: „Verba volant, scripta manent!“ – Пелагићево 

 

 

Успомена 

 

Чујем музику у даљини, 

а чини се тако близу... 

Да ли је позната мелодија 

узрок овој топлини 

што шири се око срца 

које почиње једнаке ноте да куца. 

 

Познајем ове ноте... ову врелину... 

давно сам је осјећала на уснама. 

Осјећала сам твоју близину. 

 

И сада осјећам твој додир. 

Ова мелодија 

у мени буди немир. 

 

Осјећам да си поред мене, 

срећа и љубав грију ми тијело. 

Отворим очи да те видим, 

а око мене – све бијело. 

 

Дрхти ми опет тијело 

јер поред мене ниси. 

Зима још увијек траје, 

снијег се не топи, 

а срце ми изнутра дрхтавим гласом шапуће 

„само поново очи склопи!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ПАТЊИ 

 

Миломирка Вучић – Шифра: ''1940'' – Бања Лука 

 

Не побијеђена 

 

Гдје си сада, с ким си, како живиш 

Мој Милане, хвала ти за дане 

С тобом проведене 

Сјећање на тебе мени снагу даје 

Ја свој живот живим какав ми је да је. 

Била сам вољена, била сам љубљена, 

Била остављена, понижена 

Али никад побјеђена. 

Отишао си гдје је теби воља, 

А ја сам сваког дана, све љепша, све боља. 

Било ми је некад лијепо, 

Лијепо је и сада 

Па се питам по сто пута 

Шта да тражим тамо  

Гдје је једном давно права љубав прекинута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Слободан М. Стефановић – Шифра: ''Љубав није музика'' – Београд 

 

Јутро 

 

У долазећем јутру, 

Огрнут старовременском кабаницом 

Претурам по осећањима 

Тражећи места за љубав. 

Као илузија мог новог света 

пред очима дефилују 

Скадарлија, трг Славија 

И древни Калемегдан. 

У том декору прошлости, 

заробљен снагом властитих осећања 

тумарам и тражим је. 

Жељан сам њених сочних уста 

попут трешње окупане росом. 

Жељан сам њених руку 

меканих као птичије груди. 

Налазим је 

у скривеном сокаку својих маштања 

како увијена у шал од цвећа 

лелуја кроз измаглицу рађајућег јутра. 

Назирем њене испружене руке 

и кратку косу 

као у дечака што продаје кестен 

у улици Српских владара. 

Али, однесе је јутро и схватих 

да њене испружене руке грле другог. 

Све моје жеље и наде, маштања, 

обрушила сус е као кула од карата 

коју је зидала њена детињаста душа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Бојан Броћиловић – Шифра: ''Волшебан'' – Бања Лука 

 

Док ме негдје чекаш 

 

Kада бих те могао дозвати из снова, 

У сумраке мојих загушљивих зидова, 

Међу Сјенке Свијести и вртове слова, 

На стрме литице  

Исписаних  

Стихова. 

 

Kада бих могао да се никад не пробудим, 

Па да читав вијек спавајући проведем, 

У тебе да се заљубим ‘мјесто да полудим, 

Kроз снове без разума  

За руку да те  

Поведем. 

 

Дани споро пролазе-о како су болни, 

Вани вријеме очајно - киша данима пада, 

Соба пуна очаја депресију рони, 

Док ме негдје чекаш  

У биједи људског  

Стада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Иван Ивановић – Шифра: ''Шумадинац'' – Аранђеловац 

 

Прећутано 

 

Оно што сам ти прећутао, заправо сам ти увек хтео рећи. 

Све што сам ти икада рекао, не вреди колико једна реченица онога што нисам. 

Речено и прећутано.  

 

Када смо ћутали, били смо као једно. Свака изговорена реч нас је удаљавала. 

 

Зашто нисмо говорили, оно што смо ћутали, а ћутали што смо говорили, не знам. 

Када бих умео да одговорим, можда би ми било лакше. 

Овако, осуђен сам да као камен у себи носим, оно што ти никада више не могу рећи. 

Сада нема сврхе. 

 

Ти више ниси ти, ни ја нисам ја. Само је неизречено остало исто. 

Памтимо се по ономе што смо рекли. Мрзимо се због тога. 

Истина је остала неисказана. 

Прећутана. 

Остала су само сећања на тебе, и на речи које ти никада нисам рекао. 

Оне живе у мени. Свакога дана ми говоре исто. 

Подсећају ме на то да смо били и постојали. 

 

Да њих нема, не бих ни знао да сам жив. 

Мртвог ме оживљавају.  

 

Живог ме убијају. 

Прећутане и неизговорене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марта Радосављевић – Шифра: ''Име моје 77'' - Јагодина 

 

Чежња 

 

Често у ноћне, магловите сате 

уз трептаје свеће  

уз ноте омиљене 

мисли се теби врате. 

Потупно опијена пишем ти песму, 

пожелим да си крај мене ту. 

Осећам, 

руке ме твоје вреле поново грле 

а моје хладне, жељно, ка теби хрле, 

поглед мој у оку твом тоне 

зажмурим лагано и сан крене. 

Милион мисли о теби  

обузимају ме саме,  

и волим те 

и љубим те 

на чудесан начин,  

кроз стихове, 

кроз снове. 

Усне медне стихове шапућу 

мисли на тебе миришу 

док у образима огањ букти 

и разум се мути, врти 

на сату казаљке застајкују 

време за мене чувају. 

Чујеш ли, ову душу што пева и плаче? 

Чека да загрлиш је најјаче! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Мирјана Kомарица – Шифра: ‘’Видовдан’’ – Прибој на Лиму 

 

Све је прошло међу нама 

 

Некада... 

Некада...Некада смо се убеђивали које је липа, 

А које је бреза, 

Јер је код оба дрвета стабло исте боје, беле боје, 

А сада, 

Сада је то тотално небитно. 

Небитно је да ли ти навијаш за Партизан или за Звезду, 

Небитно је да ли је лакши твој или мој факултет 

И ко кога више воли. 

И да ли ћемо се видети сутра 

Или вечерас, 

Или кроз „пар" дана... 

Нестала је та љубав, 

Рећи ћу ти. 

Остала је само неостварена машта, 

Машта и имена деце  

О којој смо причали и сневали. 

Једно је - Да желимо све то лепо, 

Али, са неким другим или другом, 

Али, свакако ће нам бити лепо. 

Ти и даље остајеш најлепши цвет у расаднику мојих љубави, 

Али, ружа са мање трња је свакако погоднија за држање у руци. 

Остај ми збогом... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Мирко Стикић – Шифра: ''Атина'' – Нови Сад 

 

Теби... 

 

Теби која си једина могла 

трпети ме све ове године, 

теби јединој кажем: 

побећи се не може од судбине. 

 

Теби којој срце куца 

нежно, тихо, тише 

знам могао сам и требао 

пружити много више. 

 

Теби, лептирице бела 

раширених крила, 

упућујем ове речи 

ма где ноћас била. 

 

Кад чинило се да ништа 

не иде како треба... 

Твоја је љубав отварала љубав 

и пружала наду до неба. 

 

Кад спознах узалудност свега, 

кад рекоше да сам крив... 

Подршке да није твоје, 

можда не бих био ни жив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Нада Станковић - Шифра: ''Била је то француска шансона'' – Сремска 

Митровица 

 

Слатко пијанство љубави  

 

Живот што ноћ се зове постаде наговештај љубави 

и несаница док је одбегао далеко, далеко од ње... 

Лагано осећам бистрије видике 

у трену додира душа 

реци, да нисам у заблуди ни онда, када је било све у нама 

сусрет душа безвременских, расплет речи 

поезија треперава, прожимање бића... 

 

и да, добродошлица у клуб изазива безгласје... 

кад оду сви мисли су неодвојиви део нас 

верни пратилац и сопствени избор животне колотечине  

баш као ветар у мојој коси... 

 

Kада се сретнемо у освиту дана прозбори 

нека прегори лаж у горчини жучи 

бар омаж љубави краткотрајној одај 

мада, ја знам, да затворен круг 

ореол лажног сјаја не спаја 

двоје из различитих галаксија 

Ти скитнице моја непреболна 

безвремена поезијо у беспућу... 

 

Kад звезде шапућу у ноћи црвеног месеца 

исписаћу речи... 

Kада недостајеш, не пева срце песме љубавне 

искрснеш одједном из неког шипражја 

Ти ситницо велика моја 

у крину белом скривена нада 

и молим те... 

ноћас не гаси светло у мојим очима 

дозволи, да будне дочекају дан... 

 

тад одлута мисао , у ветру немирном можда се скрила... 

не реци реч дозволи, тишини да пева... 

 

Дугујем ти јутро ...онако склупчана од недовршених снова  

Ти обзорје моје, шапату најтиши 

неугасли немиру, одбегли додиру 

и нешто за крај... 

опростићу ти стих ! 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Радојка Ушурел – Шифра: ''Радуш 2016'' - Вршац 

 

Спознаја 

 
Где је то време 

када нам се чинило 

да је живот вечност 

сажет у једном трену, 

када смо заљубљени 

росну траву газили, 

топло ушушкани у 

слатком пијанству љубави, 

и очима сунце упијали, 

бојили небо у дугине боје 

и веровали да дани 

само због нас постоје.  

 

* * * 

 

И ево, године су прошле 

и остале за нама у надању, 

узимању и даривању, 

у љубавном страдању 

и хвалисавој смелости. 

Дуго нам је требало 

да схватимо да је наш живот 

само кап неизвесности 

ношена бесмртним валима 

непрегледним морем вечности 

све даље и даље, далеко  

од луке опојне младости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Светлана Пешић – Шифра: ''Аспирин 1'' - Власотинце 

 

Птица у пламену 

 

Две су птице из тамнице живота 

Утекле рањене са сивих избишта 

У крлетку-собу улетеле изнад 

Свих таштина људских пазаришта  

 

Слутећи да ће их се небо одрећи 

(Земаљско птицама не значи ништа) 

У мраку запалише ватрене пећи 

Јутру уздахом гасише огњишта 

 

Између очију лабуђу почињали песму 

Kљунова жедних мира и топлоте 

Уморна крила тек су сенке несну 

Док предају своје безлетне животе  

 

Kроз тешки ваздух касног лета 

Kроз јесење свиле и сивила 

Од снежног смета до првог цвета 

Седам им је велова ноћ разоткрила  

 

Позобале су зрна вечне таме 

Искљуцале мрачну опну света 

Сунце сахраниле па вратиле и преобратиле 

У пламене боје сунцокрета  

 

Међу огњеним канџама времена 

Перје, кљун - све кратковека је твар 

Сагорело је све од трошног семена 

Ал’ у крлетки под хрпицом пепела тиња жар 

 

И још топлота из ништавила врца 

Незгасла љубав то светлуца 

Светле - у исти грумен спојена 

Два мала препукла птичја срца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ђорђо Радић – Шифра: ''Горштак'' – Мркоњић Град 

 

Играла је 

 

Играла је игру лептира 

знала је добро 

да тиме срца слама  

играла је још неке игре 

а сада је остала сама 

 

Имала је заносно тијело 

начитане бујне груди 

врцкала је несташно 

заносном гузом 

Бог са нама буди 

 

Многи јој нису могли прићи 

а и онај ко би то смио 

попио би експресно корпу 

јер њој нико раван није био 

 

Живјела је својим животом 

палила је узавреле страсти 

ал свјесна никад није била 

да ће и она некада пасти 

 

Играла је игру лептира 

летјела је изнад свију често 

а сада је пала 

на последње мјесто 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Нађа Бранков - Шифра: ''Плаво и златно'' – Вршац 

 

Највећа је љубав 

 

Пре но сунце пут свој пређе 

Добићу писмо... 

Белословно, на папиру црном 

Донеће крик северца 

Мирис равнице и реч твоју 

К'о стреле дрхтај 

 

Окрзнуће ми недра, срце пробости 

Дићи, мед 'нама, зид огња и земље 

Време обиља, у године гладне, обрнуће 

Из колевке љубав устргнути и распети 

Јер, доконају мрачни над душама снежним... 

 

Време, снове, харачи 

Јецај у белокору врбе ткам 

Прашином загрцнута, 

Памтим путање орла 

Ал' нема лета с једним крилом... 

 

Сабирам сећање 

А ти, Ангеле Сусретниче, 

Позови ме. Одазваћу се. 

Док хиљаде стабала шапуће у вран ветар 

Моћ на ноћ калемиш 

Сигуран, као дуга Заветна 

 

У зору, од мермера и млека, 

Доносиш ружу, мач и књигу 

Дланом страх потрех 

Пред тобом, који ме зароби и ослободи 

Једначе се порази и победе! 

Мој живот је твој. И твој мој. 

 

Сунце, у врт корачи 

Кроз златозраке и румен 

Пламен запаљен - до Висина пут 

Тад шапнућу оном који касни, 

Ја, која песмом чекам: 

 

 

-Тако ретко у Свод гледамо, 

А на земљи се, само, 

Сенке привиђају. 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Валерија Вечеи Фунда – Шифра: ''Валика'' – Нови Сад 

 

Ноћас сам 

 

ноћас сам нестајала 

ноћас сам толико пута 

нестајала 

и губила се 

у твојим речима 

твојим пољупцима 

додирима 

и немирима 

 

ноћас сам толико пута 

мислила како умирем 

и заувек нестајем 

 

la petite mort 

la petite 

mort 

mort 

mort  

а онда бих се опет 

теби враћала 

 

ноћас сам 

толико пута 

нестајала 

и 

 

с тобом трајала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Љиљана Глигоријевић – Шифра: ''Лила'' – Житковац 

 

Сањарим 

 

Сањарим ове звездане ноћи,  

сребрни прах мисли ми чара 

и ево тебе месец те носи 

доноси кочијом мени 

па седамо испод липе 

опкриљени његовом сени. 

 

На твоме крилу главу спуштам 

мрсиш ми косу, милујеш лице 

шапућеш нежно,  

пољупце слажеш 

и зовеш  шапатом тихим: 

„Моја сањалице“. 

 

А ја сањарим, сневам 

топлина твоја сигурност ствара 

ћућорим се у твоје скуте 

знам једини мој 

месец нас прати и води, 

за нас љубав ствара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Милојка Јововић Бандука – Шифра: ''Мимоза'' – Подгорица 

 

Да се не дрзне нечија рука 

 

 

Уњедриле се мимозе. 

Груди разгранале, 

Чекају дан заљубљених. 

 

Изађи, 

Чежња одавно 

Разбија ћутњу. 

Немушти говор  

Слути 

Топлину блаженог дана.. 

 

Изађи, 

Да уздаси 

Не оросе видик. 

Не дај да мирис 

Омами пролазнике, 

Дрзнуће се  

Нечија рука. 

 

Изађи, 

Поведи ме жељама 

Богојављенске ноћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Мирјана Ђапо – Шифра: ''Пролеће'' – Брчко Дистрикт 

 

Постава љубавног капута 

 

Сашила га је, тај љубавни капут, давне 

зиме 

када су снегови претили да заледе 

голуждраву студенткињу невешту 

љубави... 

Ветрови су били радознали да је 

разголите, 

па га је носила закопчаног до грла, 

у њега се замотала, у ту поставу од 

снова 

коју је са капутом носила... 

Била је спремна да га некад откопча, 

само не тада, још је зима, и још је 

млада. 

 

Kолико се смрзавала тог јануара 

чекајући своје аутобусе, трамваје... 

Kошава је штипала мушки жестоко, 

питала што се ником не даје и кога чека. 

"Мог човека", око јој је намигивало, 

оног посебног, који се ничег не боји, 

ни тога да је на силу скине, 

да је разголити мужевно нежно, 

поцепа онај грудњак бели... ако пожели. 

 

Тог марта дувало, снег нападао, 

још увек не може да се раскопча, 

а пролеће касни да је огреје... 

Смеје се жижак у њеном телу  

хладним бедрима, рукама, уснама... 

Доста си била сама, постаћеш уседелица 

поред тог прелепог лица и стаса! 

Kоји то даса да те освоји 

када се бојиш и сопственог корака? 

 

 

И баш тог марта, к'о никада, кошава 

дувала, 

а она, ко никад' до тада, шашава - 

раскопчала сву дугмад, не само на 

капуту. 

На путу до среће све је записано... 

Десило се оно, престала је бити 

девојчица. 

Није му одмах  дозволила, прво се 

закопчала. 

Дала би му она целу себе, ал' не иде 

тако, 

мора да осети снагу памети, чврстину 

духа... 

да има слуха за  снове, и све што је 

вредно. 

 

 

А онда су се препознали - постали 

једно. 

Тајна је у томе да се знала отварати 

к'о пупољак стрпљиво, чекајући време, 

мирисала по љубави, не по парфему. 

Опет ће зима, већ опеване кошаве, 

капут ће навући јер се може прехладити, 

ил' у поставу његовог увући, сакрити 

лице... 

Сада су једно, спојена тела и душе, 

па могу лакше кроз живот, кроз 

лапавицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Радинка Јанковић – Шифра: ‘’Роћевка’’ - Зворник 

 

Слатко пијанство 

 

Ватрени уздах у звјезданој ноћи, 

дрхтај у тијелу жене, 

пијаној од љубави жарке, 

а давно умрли жар капне 

у очи њене снене. 

 

Упија погледом очи, к’о море, плаве, 

осјећа врели дах на уздрхталом грлу, 

слатку кушњу, његово срце на своме 

длану, 

запретани снови бјесомучно плану. 

 

Kрајичак свијести се пита; 

страст или љубав је ово: 

,,Не мисли,” себи шапуће, 

,,живот је ватра, жар, гори га сада; 

сутра се врати у горко беспуће. 

 

Осјећа моћ, топлину длана, пијанство 

слатко, 

живи за сада, за трен овај, чулан и 

блистав, 

зна; љепота само бљесне на кратко. 

 

На меком узглављу,када 

у плавој зори дана новог  

падне у дубок сан, 

снена осјећа да за њу постоји нада. 

 

Заувијек 

Вјенчић од бијелих рада 

ставља у њену косу бујну 

прстен од лозе грубе 

на десну руку ниже, шапуће: 

,,Буди моја, једина, заувијек од сада.“ 

 

Уплети у коврџе своје  

мој уздах, надања, жеље, 

буди се јутром са мном, 

од данас буди најдраже моје. 

 

Скинућу звијезде са неба, 

ставити дугу у дане твоје, 

просути душу на длану твоме, 

за срећу, драга, тако мало треба. 

 

Два модра ока осмијехом синуше тада: 

,,Сутони, сванућа, жеље и наде, 

смираји, узлети моји,  

биће са тобом, заувијек од сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Селма Копић – Ђифра: ''Сениорка'' - Тузла 

 

*** 

 

Тражим  

тебе да заборавим 

и путујем, путујем све даље. 

Одједном осјетим: 

мој кофер носи твоје име, 

свака ствар у њему  

на тебе мирише, 

ти си косац на њивама  

крај којих пролазим, 

жубориш у сваком потоку  

на ком се воде напијем. 

  

Људи, станице, перони, 

шапутања, уздаси, приче, 

карте, сендвичи, вагони 

- сви тебе носе  

и на тебе личе. 

 

У облаку кафе 

твој осмијех видим. 

У диму цигарете 

твој је дах. 

Вино опија као некад  

први пољубац. 

Изгледа  

да једном картом путујемо  

обоје. 

Од тебе је немогуће  

побјећи. 

  

Зато стално мијењам правац. 

Пијем воду са потока  

да ти глас чујем, 

проматрам покошене ливаде 

и цигарету једну за другом палим. 

Путујем стално, удишем мирис, 

слушам жубор 

и тражим, 

тражим тебе  

да заборавим. 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Слађана Обрадовић – Шифра: ‘’Авантура смисла’’ - Ниш 

 

Снага љубави 

 

Док на голим уснама 

Ослобођеним надања 

Речи остају унутар тренутка 

Који је другачији од свих осталих 

 

Пробај да не пожелиш  

променити тај тренутак 

И снажном вером 

одагнај изгубљени страх. 

 

Пожели да потраје  

заслугом искрених жеља, 

Да потраје због тог  

непоновљивог укуса вечности 

 

Што спава на уснама 

Што непомирљиво тражи 

 исту такву вечност 

 и побеђује пролазност. 

 

Надахнућем посебних 

Уз непоновљиву сету 

У очима што снивају 

Претражи врт мудрости 

 

Сакривен у својим надањима 

Пробај да постанеш већи, 

Па да се љубави приближиш 

Снагом вечности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Тамара Сенић – Шифра: ''Азиза'' - Беране 

 

 

Умјесто "заувјек" 

 

Kојом год улицом да идемо 

лају изгубљени пси 

из својих топлих кућерака... 

Неспособни да прескоче ограду 

па нас кидају лавежом. 

,,Можда и немају зубе" 

- говорим ти  

док грлим твој велики осмијех, 

скоро колико ти... 

Док грлиш ме цијелу 

раменима, 

а оне руке од жељеза  

и неразговјетне сјенке 

које су постојале 

- падају у блато. 

Моја ријеч им је била тешка 

- помислим 

и трудим се 

да не задрхтим. 

Осјетиш, па ме ставиш на длан, 

а на други понесеш све моје пјесме 

и прегазиш преко њиховог највишег. 

Одатле дохватим парче неба... 

Kажеш ми да у твојим устима 

има укус пијаних звијезда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И лутамо тако, 

само своји 

и ничији, 

не знам куда... 

Изгубљену негдје 

у међувремену. 

 

А доћи ћемо једном 

и до раскршћа... 

И једино те молим 

да када исте знакове 

почнемо 

гледати различитим очима 

- не допусти 

(ако ја допустим) 

да нас растргну 

усамљени пси 

у нама, 

и да збуне загрљене ријеке 

које знају шта су биле 

и куда теку... 

Једном 

када дођемо до раскршћа, 

када будем превише пијана 

да бих видјела 

да изгубили смо руке, 

згази ме њежно 

- у име свих међувремена, 

 

и у име свих ожиљака 

који ће годинама касније 

одзвањати смијехом 

пијаних звијезда... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Здравко Згоњанин Баћо – Шифра: ''Баћо'' – Бијељина 

 

Још једном 

 

Како бих волио 

Уном сплаварити 

До новских ада! 

 

Под звијездама свијетлим 

Без свјетлости фењера 

Драгој на конак ходити. 

 

Ни брзака, ни обала, 

Ни спрудова, ни бистрина, 

Нигдје као Уна што једина има. 

 

Како бих волио 

Унским стрминама лађарити, 

Дубине њене препливати...! 

 

Како бих волио 

Са мостова унских, уз гитару, 

Серенаде драгој даривати. 

 

Како бих још једном волио! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Милун Мишо Лубарда – Шифра: ''Даница'' – Рогатица 

 

На цвијетном извору 

 

Волим те, ето, зато те волим, 

због много тога и због мало тога. 

Волим те, јер ниси као друге, 

волим те, волим, тако ми Бога. 

Волим те, јер си скројена од дуге. 

На цвијетном извору те волим, 

гдје пчела нектар пије, 

волим те олуја кад бјесни, 

и кад киша пада. 

Волим те, волим, и кад сунце грије. 

 

Волим те зато, зато што те волим! 

Због крупних ствари и због ситница 

кад се од наших погледа 

створи раскрсница, 

Па не зна, куда ћу: паклу или рају. 

Волим те и на почетку и на крају. 

Волим те, у самоћи те волим. 

допусти да ти украдем љубав, 

па макар на бајонет прсима голим, 

волим те, ето, зато те волим, 

због твојих мана и твојих чари, 

волим те, и нека остане тако, 

молим те, не квари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Весна Лаудановић – Шифра: ''Палома'' - Kрагујевац 

 

Истинита песма 

 

Не, не очекујем ништа од Вас. 

Ви немате никакву оговорност 

над оним што сте, 

ненамерно, 

својом нежном насилношћу, 

унели у моје очи 

и ту се кратко поиграли њима 

с правом своје плаве крви, 

нежно и безобзирно. 

 

Било је то једног летњег дана,  

а сада је зимска ноћ и пада први снег, 

крупан и чист. 

У свом сећању дала сам Вам име Принц, 

јер бели снег има нешто што имате и Ви, 

нешто што има сваки принц. 

 

И истина је. 

О Вама одавно не мислим  

и не памтим речи које смо разменили, 

јер биле су службене и  нису биле битне. 

 

Али Ваше очи, Принче, 

тако добре и тако опасне, 

Васе очи припитомљеног јелена 

које су тада ушле у моје, 

и које и сада улазе у њих  

скупа са пахуљама које ми шаље ова ноћ... 

Њих сам унела у своју збирку драгоцености 

у коју сакупљам залихе љубави  

и где у миљу, на свили и кадифи, 

ван овога света и ван свих светова , 

у мекоти и нежности  

чувам  сва своја блага  

све оно што сам икада волела, 

па макар сам то само једном видела, 

као што сам само једном видела Ваше очи, 

тако познате,  

тако непознате... 

 

Њих ћу памтити заувек. 

Њих, уствари, не могу заборавити. 

 

 



Ах, тај црни опал  

у чијем срцу станује месечев зрак 

Ваше застрашујуће памети 

Ваше дечачке зачуђености, 

Ваше нескривене рањивости... 

Стидљивости, 

која би својом невиношћу  могла сломити све што би пожелела 

ако би знала да пожели ... 

Ако би смела да пожели. 

Јер та би жеља могла убити ту невиност 

и она  би била заувек изгубљена. 

То непроцењиво, нетакнуто злато 

запретано у  тајанству Вашег тамног погледа... 

 

Kоји сте ми, међутим, даровали неочекивано... 

и од једне једине капи времена 

излили  вечност 

и не знајући шта чините...  

Kао што ни овај снег не зна зашто оволико пада, 

нити зашто  га ово небо, 

безмерно просипа у ноћ. 

Невиност не зна ништа о себи. 

 

И тај Ваш глас, 

који је разболео мој слух 

и који се сливао као млеко мојим грлом, 

мојим телом, 

ненамерно умиљат, 

упитан, 

зачуђен као да се све дешава први пут, 

јер можда је сваки пут, први пут 

као што је и ово сећање стоти пут први пут. 

Ово сећање на то што се десило... 

А није се десило ништа, али десило се све! 

 

Па ипак, ја ништа не очекујем од Вас. 

Јер све нас дели осим непризнате наде 

над којом немам власт. 

И зато једино још само понекад,  

кад ми срце огладни, 

кад се зажелим драгости и поезије 

и та зеља падне у овакве зимске ноци 

у којој улични лампиони без памети 

сеју пахуље свод око себе, 

ја својом душом загрлим Ваше дивне очи 

и неизрециви  тренутак Вашег погледа. 

И помислим, наслутим тада, 

некада ћете се, драги  мој, 

знам да хоћете, 

негде, 



ко зна где, 

ко зна кад, 

можда гледајући у звезде како горе, 

или у завејане борове што ћуте у белој зимској ноћи, 

ко то зна, 

можда ћете се изненада затећи осмехнути 

и запитани 

над нежношћу непознатог порекла, 

која Вас је неочекивано покорила. 

 

Kо зна, 

мој чисти, мој недодирнути  Принче,  

ште се све дешава међу пахуљама, 

међу зваздама, 

међу световима, 

међу душама... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јасна Приморац – Шифра: ''Лира'' - Сарајево 

 

Ја и Ти 

 

Шум и валови мора 

У даљини сунце се 

љуби с хоризонтом 

Плажа. Ти и Ја. 

Kо два заљубљена галеба. 

Додирујеш ми кожу њежно 

Слану од соли 

Пољупцима ме цјеливаш 

Предајем се загрљају твом 

Уживам у тренуцима среће 

Без имало стида и срама 

Помишљам у себи 

Нека ова љепота никада  

Не престане да наша љубав 

Заувијек траје 

Kораком једним мало смо даље. 

Море нас зове  

Узбуркано косу нам мрси 

Пијесак ја и ти  

Љубављу опијени боси! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ђуро Стипановић – Шифра: ''Откос'' – Мркоњић Град 

 

Љубав, унутрашња слика 

 

Ове ћу ноћи шаптати најњежније ријечи 

Док лежиш мирна ко расцвјетана јабука 

И миришеш мирисом који душу лијечи, 

Док твоју косу милује моја рука. 

 

Док спаваш, драга, стићи ће зора и прољеће 

Птице ће полијетати са мојих рамена 

И доносити из поља пјесме и цвијеће, 

Прекриваће те мјесечина и моја сјена. 

 

Нека се твој слатки сан прелије у мој сан 

Да нас озари роса, класје жита и зора 

Када се разбудиш гледаћу те тих и насмијан 

Са зракама сунца и гргољом жубора. 

 

Док небо улази у нашу собу са зором 

Која нам боји лица мазним руменилом 

Доносим ти у сан шуму са њеним шумором 

И тишину заогрнуту топлим птичијим крилом. 

 

Руке дижеш као да носиш црвену заставу 

Наше љубави која се бурно виори 

На некој смо пучини на заборављеном сплаву 

Сунце се сплело у наше руке и силно гори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јелена Петровић – Шифра: ''Плава звијезда'' – Подгорица 

 

Грлим те 

 

Једном ће једно 

остати без другог: 

ти без мене 

или ја без тебе. 

Уснуле ка Христовом доласку 

прекриће нас 

прољећни маслачци. 

 

Зато те грлим вечерас. 

Зато стављам главу 

на твоје раме 

и упијам те у себе. 

Зато ти пишем ову пјесму 

да се њена слова 

натопе мноме 

и овлаже ти усне ако 

мене не буде више. 

 

Грлим те чврсто. 

Грлим докле год се не распршимо 

у честице, атоме и молекуле, 

док се од тијела не направи 

звјездана прашина 

и тиме измијеша твоја и моја бит. 

Грлим те док се не распршимо 

ко таласи у пјену, 

ко цвијеће у сјеме 

и вјетар у хук. 

Да од двије капи настане 

један облак који ће натопити 

усахлу земљу. 

 

И кад нас уснуле 

затекне Христов долазак 

желим да станем пред Њим 

носећи тебе у себи. 

Зато те грлим вечерас чврсто- 

да будемо два молекула 

стопљена у један 

и да та два труна прашине 

направе једну звијезду. 

И све то јер ће једном 

једно остати без другог. 

 



*** 

 

И да знаш, 

ово није тужна пјесма, 

јер имам кога да грлим 

и коме да је пишем. 

 

Џеп 

 

Увучеш руку и онда те зачуди 

постојање џепа 

на мојој пиџами 

у којој ноћу спавам. 

Шапнућу ти, 

у том џепу 

пред зору кријумчарим 

сањиви поглед лутке 

док ова вилени 

а њена дјевојчица још увијек спава. 

У том џепу 

пренесем и ружичастог облака 

који се синоћ заљубљено мешкољио 

ниско на западу 

и мисао из розих бијелих рада 

које су у својим латицама 

упијале кипарско сунце 

и плаветно море. 

 

Најгори је 

устајали ваздух у тијелу 

из којег је безглаво побјегла душа. 

Спаси ме те несреће, 

Пјесниче овог свијета 

и хвала Ти што ми је сваког јутра 

испуњен џеп 

на мојој пиџами 

у којој ноћу спавам. 

А ти и довече 

завуци руку... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јоже Бренчић – Шифра: ''Саламандер 256'' – Врхника 

 

Сада је прави тренутак 

 

Милион година гори међу нама, 

милион година у којима су изумирале врсте 

и рађале се на истом месту наутилуса, 

у којима се ређали влажни дани и кишовите ноћи, 

сушна раздобља и вруће сунце 

да је море готово кључало. 

Семе је посејано, сазрело раније, 

пре него што је нашло мрестишта у плавој светлости дубина, 

где самодовољност није допуштала спајање 

над још увек активним кратерима. 

 

Само је случајност одлучила 

да нисмо праљуди, 

Kлеопатра и Цезар, Марија и Пјер Kири,  

Тристан и Изолда, очарани звуцима харфе, 

на којој свирају ветрови мора; 

Орфеј и Еуридика смо, Ромео и Јулија, 

две пођеднаке изгубљене шкољке, заробљене у тренутак. 

У њему смтници броје своје године, 

пропуштене прилике, срећне тренутке који једино нешто значе 

о томе је певао Орфеј до његовог горког краја. 

 

Па ипак је тренутак, видиш, тренутак: 

лутање или заслепљеност или варка 

сочиво, кроз које се видимо једнаки и близу, 

у другом тренутку различити, 

што нас повезује и привлачи, 

раздваја и одбија, развејава као снег с неба, 

где смо најмање пахуљице непознатог облака. 

Милион година, а ипак се чини 

да је управо сада онај тренутак 

за превазилажење екстремног притиска над дубином. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Маријана Станковић – Шифра: ''Сплеткарење са сопственом душом'' - Село Мала 

Бресница, Раброво 

 

О теби 

 

По ко зна који пут те посматрам, 

Кришом, поглед мој да не приметиш. 

Осмехујеш се.. 

Птици у лету, детету на улици.. 

Душа ти сија у очима. 

Јасно је видим. 

Нехотице, у пролазу ме додирујеш. 

Срце ми трепери. 

Смешан израз.. 

Да ли је? 

Причамо. 

Размишљаш наглас- 

О људима, животу, нама. 

Гледам те у очи, 

Свесна лепоте свог дана уз тебе. 

Пун је осмеха, додира, боја. 

Попут оних на твојој кошуљи. 

Дајеш ми руку. 

Нисам више сама. 

Твоја сам. 

Леп је осећај бити твоја- 

Говорим док ме твој осмех прати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Миланка Бурић – Шифра: ''Бурић'' - Бијељина 

 

Тајном господару срца 

 

Када би тај, један и засигурно непоновљиви, 

Могао знати да је баш он човјек мојих снова, 

Незвани гост мога срца али доживотно почасни, 

Кормило моје наде, искупитељска молитва моја. 

 

Када би знао да сам лијек његовим ранама, 

Док пролазимо истим путем и тренутком; 

Док тајанствена тишина царује међу нама, 

Радо бих му потрчала и опростила се са тугом. 

 

Како описати та медна осјећања према њему: 

Да ли као искушење или као неизбјежно? 

Зашто је то искушење тако подобно срцу, 

Да ли неизбјежно значи срца повређеност? 

 

Велику тајну носе његове очи, спој свијетова, 

Зраче топлином и дивљином у исти мах; 

Издајице су тужних и дубоких ожиљака 

Које може наслутити само душа која га зна. 

 

Волим те тајно и без приговора, искрено, 

Али, нисам ти никад открила потезе срца. 

Можда ће ти моје биће и остати несуђено 

Или ћеш ипак удахнути љубав овог странца? 

 

Но, можда неке друге срећнице уживају тебе, 

Шта ако већ туђе ревносно красиш животе? 

Против тебе се не може ићи, јер како против себе? 

Ноћу ћу онда кришом и даље цртати твој портрет. 

 

Ја, мали дијамант достојан малог господара, 

Била бих несрећна у рукама владара овог свијета. 

Јер ова душа усамљена одавно само о твојој сања, 

Сродна душа је сродној увијек сигурна мета. 

 

Дан твоје смрти – биће дан смрти моје, 

Са тим живописним очима, нестаће сјај у мојим; 

Када твој мирис одлепрша у царство боље, 

Моје мараме ће замирисати на тамјан посмртни. 

 

Надживјећеш све друге успомене мог живота, 

О, како је узвишена тајна која им пријети! 

Твојим именом освештана је душе моје борба, 

Јер љубав је била оно што није могло бити. 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Светлана Папачек – Шифра: 'Зрело грожђе'' - Битољ 

 

Дај ми да пијем 

 

Сунчев ли си зрак, 

или месечева сенка? 

Светлост… 

Кап росе што се слива 

по ружином цвету. 

Лептир у нечујном лету. 

Вила чаробна у заводљивом плесу 

лелуја се на ветру. 

Шта ли си? 

Чија ли си? 

Која ли си ти жено чаробна? 

Дај ми да пијем 

Са твојих усана са укусом трешње, 

Дар и напитак божански. 

Вино као крв црвено. 

Што старије то укусније. 

Мед ли је то вино исконско 

што са усана љубљених извире. 

Пелин ли си? 

Горчина? 

Опија – 

и мед 

и пелин. 

Мед ли су те усне трешњине? 

Попио сам, напио се од слаткоће. 

Усне су ми се две залепиле. 

Мед низ грло ми је текао, 

Шећер као ватра пекао. 

Дамар се мушки растресао 

Срце се од љубави протресло. 

Мед се за срце залепио, 

Вино у глави одлепило. 

Усне су почеле да зборе. 

Усне су почеле да горе 

Жељне пољупца трешњиног. 

Пелин сам попио после меда. 

Горчила мајко, 

Горка су! 

Грло и крв су отровани. 

Љубав је била лажна. 

Ех, шта ти је вино старо 

исто као и жена одрасла. 

Измамљују слаткоћом и зрелошћу. 

За моју душу пелин. 



Отров! 

Вино до капи последње испијено. 

Љубав до дна истрошена. 

Вино ће те полудети. 

Љубав носи пелин и горчину. 

Која ли си? 

Шта ли си? 

Знам... 

Суза си као бисер Охридски, 

Низ лице обрасло брадом проливена. 

Мераку мој, мераку... 

Шта ће ми вино црвено? 

И усне медене као трешња. 

Кад ти је љубав била обећана, 

Као грожђе за друге подруме винарске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Слађана Милијић – Шифра: ''Пећура 216'' - Сокобања 

 

Моћ олује 

 

Осећаш ли ноћас, док бесни олуја, 

да с' лудилом ветра вапај се разлеже? 

У твоме сам крају, слушам пој славуја 

ја бих да се сећам - сећања ми беже?... 

 

Осећаш ли можда у одсјају муње 

и сјај ока црног, што пије те крадом? 

Под треском громова подрхтава жбуње 

и одмиче време, а ја живим с' надом... 

 

Осећаш ли додир првих хладних капи 

ка земљи што крећу из облака својих, 

говориш ли души да више не вапи 

бежећ' пред близином осећања мојих?... 

 

Осећаш ли како слише се у једно, 

осећања давна и олује моћ?... 

Напаја се земља, још је срце жедно 

у крају сам твоме, а грли ме ноћ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Момчило Јањичић Момос – Шифра: ''Јамена 51'' - Инђија 

 

Љубавни нектар... 

 

Кажу љубав вечна, она надом храни, 

окосница среће кратког људског века, 

долази незвана ко светлост са неба, 

од нектара њеног нема бољег лека. 

 

Она пали ватре и огње развија, 

ледене брегове у магле претвара,  

точи медовину од плодова горких 

и бисерне куле на длану отвара. 

 

Па страсти вулканске у телима буди, 

пећине претвара у умилна гнезда. 

Монотони живот гони галоп луди 

и ка рају хита кроз небо до звезда. 

 

И утире стазе по старом беспућу, 

а туробне мисли краде пре сванућа. 

Од патње и чежње, болова и јада 

огрлицу гради среће васкрснућа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Мирослав Мишел Болтрес – Шифра: ''Драгобиљ'' – Смедерево 

 

Кревет за двоје 

 

Не могу више да се будим 

Сам у кревету за двоје... 

У ноћима дугим, бесаним 

Моје тело твоје у загрљај зове... 

На јастуку од ружиних латица 

Моје усне твоје траже жедне пољубаца... 

Душа моја у страсти узбуркана 

Неће да се смири док у твоју не завири... 

Ноћ је створена за заљубљене нас 

Да се стопимо у једно - не часимо час... 

И зоре већ небројане заруделе 

У себи чујем занемеле уздахе... 

 

Не могу више да се будим 

Сам у кревету за двоје... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Ива Дамјановић - Шифра: ''Снена'' - Загреб 

 

Оплакујем те 

 

Епом невидности опјеван си  

Топлином ужарена огњишта нутрине 

Kлобуком живота заштићен си  

ритуалом композиције окишњења сјена 

наличјем Рожанице оживљавам те  

галаксијом свемира 

епитетом свјетлости узнемиравам ти вид и осјет 

прождирем те плаштом бјелине 

стварајући божанство прољећа 

приносим ти жртву свежњем класја под њедрима 

утиснут архитепским знаком очитујући извориште снаге 

хипозом несвјесног одузимам ти разум 

просвјетљујем мрак ћудљивошћу чисто из хира 

везивам те крљуштима својих жеља 

на мојој трпези растворене жудње  

преображен си у светилиште мога храма 

удјељујем ти жетву изобиља  

одвајајући сутон од дана 

бдијући огртачем крепости  

муње сванућа призивам 

тијелом оплакујем те уздасима утопљеника 

грудима прождирућег предавања 

благошћу бјелине  

наговјештавам ти  

живот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Жељка Игњатић – Шифра: ''Занос'' - Добој 

 

Чаробни тренуци 

 

Чаробни тренутак заустављен, 

ухваћен без утицаја пролазности, 

клатно откуцава вријеме 

погледом смо га вратили уназад 

исто је и онда и сада, 

лептирићима није лако, 

ухваћени а жељни лета. 

 

Чекањем купујемо циљ 

да, најслађе остављамо за крај 

новог почетка, 

свеједно да ли је 

било или ће бити, 

лептирићима је важно 

да је чаробно. 

 

Kао у свакој чаролији 

звјездана прашина 

ће прекрити и овај сусрет 

и опет даће чар новом сусрету 

када ће сјај 

звјездане прашине 

изнова заискрити у погледима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Рада Јањушић – Шифра: ''Лична карта'' – Добој 

 

Тишина и прашина 

 

Да ли сам ти расквашена лична карта 

заборављена у џепу плаве кошуље, 

опрана баш овог марта? 

Неупотребљива. 

Да ли сам ти , овако сањива, осушена тинта 

на печату, некад важног папира, 

који више не вриједи, 

и изношена ципела, удобна и мека, 

ил' нови прамен сиједи? 

Покварена дирка клавира 

(на којем већ дуго нико не свира). 

Да ли сам ти лијек за смирење, 

чије дејство траје онолико, 

колико твој поглед путује 

до мјеста гдје убија повјерење? 

 

Да ли сам ти све ово.. 

Ако нисам, чему тишина 

и прашина 

тамо гдје је све било кристално чисто? 

Зашто, није више ништа исто.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 
 

Божидар Ђуровић – Шифра: ‘’Артуро Бандини’’ - Лазаревац 

 

Kажи ми 

 

да нам се ноге додирују док спавамо 

да се свађамо као цигани 

да се миримо до неба 

да ти склањам косу са чела 

да те љубим под тушем 

да ти дивно стоји моја пиџама 

да ниједан филм не одгледамо до краја 

да се заносимо великим идејама 

да нам ништа не треба 

да све има смисла 

да не знамо који је дан 

да лежимо на сунцу-без сунцобрана 

да се не лажемо 

да се ваљамо по трави 

да се поништимо једно у другом 

да смо вечност 

да наша лудила плешу валцер 

да те гледам док се обуваш 

кад се чешљаш 

док похујеш месо  

или печеш палачинке 

да се смејемо неконтролисано 

да се држимо за руке и кад нико не гледа 

да памтим твоје речи и поруке 

да је сваки поглед до краја 

да те носим са собом где год пођем 

да шетамо поред реке 

преко поља 

кроз живот 

заједно 

 

зашто нећеш? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 
 

Хелена Химел – Шифра: ''ЈИЕ 007'' – Ечка 

 

За нас 

 

Укради године, 

понеки месец 

и ћути, 

ћути за нас. 

Дођи. 

Остани. 

На месту, 

где сам те скрио од себе самог. 

У оној души детињој, 

која не буди страх и казну. 

 

Не буди тако хладна, далека, сетна 

насмеј се и проспи сву своју магију по мени. 

Не жали. 

Чуваћу је као своју најдубљу тајну. 

 

Не померај се,  

буди тиха 

док изговарам твоје име пред Њим. 

Док изговарам, 

Kрив сам, волим је, опрости... 

Не, не плаши се 

Ту сам, 

проклето, ту сам. 

У сваком делу твог постојања. 

О, Боже! Грех је, знам! 

Не, не плачем 

Догод ми ОН прашта, 

тебе, нас 

ове похотне додире, 

којих ме је срам. 

 

Укради понеку годину за нас, 

да не проклињем твоју младост, 

сопствену немоћ, 

судбину, 

крај. 

Молим те, 

укради, 

укради понеку, 

за нас. 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Рада Пауновић – Шифра: 'Шапат душе са Таре, крај Мораве" – Чачак 

 

Не дозволи 

 

Као биљци жедној воде  

потребна ми је твоја љубав,  

љубави моја, 

општинским печатом оверена. 

 

Не дозволи да жедна љубави будем  

и бунар нечије свеже воде пожелим. 

 

Не дозволи да ти глас некада нежан  

хладан и суров постане  

па да нечији нежнији глас  

уместо твога пожелим. 

 

Не дозволи да руке твоје радом презапослене  

забораве да нежни додири постоје. 

 

Не дозволи да ветрови живота 

као плеву развеју 

нашу целоживотну сетву и жетву. 

 

Не буди срца камена и тврда  

и на речима шкрт 

кад треба понекад рећи да ме волиш. 

 

Све то не дозволи да ми се не би учиниле  

топлије очи неке далеке  

и глас нежнији неки  

који допире иза стотину брда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Дражен Суртов – Шифра: ''Тренутак 38'' – Бања Лука 

 

Мисао о теби 

 

Када ти свемир падне у крило 

и кад осјетиш на потиљку врели поглед, 

ти буди недостижна... 

 

Када ти глас задрхти 

и кад кажеш што ниси никада прије, 

молим те буди недостижна... 

 

Када се изгубиш у бљештавилу садашњости 

и кад те омаме веселе боје јесени, 

ти остани недостижна... 

 

Када те заболи додир 

и кад ти трнци прођу леђима, 

диши дубоко, и буди недостижна... 

 

Када будеш испод сваког дна 

и кад те нико више не буде гледао ни слушао, 

ти буди недостижна... 

 

јер недостижну те сањам 

и недостижна је моја мисао о теби... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 
 

Драгица Охаши – Шифра: ''Инспирација'' - Kiyosu 

 

Љубавна легенда 

 

Путујеш као златна легенда 

Од места до места 

Диве се раскоши твојих експоната 

Антиком одише и јутро над морем 

Док чекаш брод за другу обалу 

Погледом тражиш нека знана лица 

Машу ти са балкона 

Док прозоре отварају 

Скромност је одавно постала мана 

Као човек без особина 

Ако си добар хтели би још 

Сплетке ће ковати 

Да добију задњу златну груду 

Блистав осмех остављаш свима 

Клапа новог филма се снима 

Маестро си ти свога заната 

И не треба ти ни сенка шминке 

Маске док падају са других лица 

Али ти имаш Ахилову пету 

Док нека туга у срцу твом спава 

Не треба теби сва та слава 

Сваки пут кад кренеш ту 

Сањаш да срешћеш њу 

Да ли је она остала иста 

Нежна попут пупољка 

Сирена са изгубљеног отока 

У њеном срцу да ли тиња плам 

Да ли зна да ти пијан од љубави луташ сам 

Куда ју је однела живота река 

Да ли зна да још је срећа чека 

Судбина свој не мења план 

Херој не бира погрешну страну знам 

Све док је наде и прича траје 

У љубави победник је онај тко даје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 
 

Вера Павић – Шифра: ''Чаша'' – Горњи Милановац 

 

Прибежиште 

 

Моја немоћ је 

затворен круг, 

ја сам река 

која тока нема. 

Сама себи 

нисам више друг, 

тражим срећу 

она негде дрема. 

 

Моја немоћ је 

затворен круг, 

са раскршћа 

нема мога пута. 

Можда сам само 

невраћен дуг, 

жица ми је 

песма прекинута. 

 

Да ли сам жена 

или сам тигрица, 

све што имам 

више ми се иште. 

Па ме хвата 

нека дрхтавица 

што крај тебе 

немам прибежиште. 

 

Ако си ми пријатељ 

ил' друг, 

схвати да сам 

ја обична жена. 

Оствари ми  

затворени круг, 

да бих била 

бескрајно вољена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Будимир Стефановић – Шифра: ''Шумадија'' - Рача Kрагујевачка 

 

Жега 

 

Жега успорава 

клецаве кораке времена 

по сувој, тврдој земљи средовечног трајања 

и кишу суве усне слуте,  

врело знојаво чело, 

и болни потиљак што цвили подмукло, 

оптерећен мозговањем о нечему 

што су снови на јави, 

агонија сачуване љубави 

са звуцима прохујалог, 

где и виолончело, и хармоника и контабас 

не свирају већ плачу за тобом у мени, 

и самном без тебе, 

а и не хају јер свеједно им је, 

тамбураши свирају свима који плате и пију, 

јер они знају све песме , 

а ја ноћас знам само ону нашу, 

босоногу, раздрагану, што блиста са смехом 

на твојим уснама 

које су сочне и меке,  

које се нуде и када је жега,  

и када киша пада преко твоје лепршаве хаљине, 

мокре толико да да нага блисташ пред очима мојим 

док ти косу убрусом сушим 

у нашој малој подстанарској соби , 

препуној саксија цвећа које мирише 

крај сиром отвореног прозора са сећањима 

далеког прохујалог лета у нама, 

у коме ти певаш ту исту песму, 

док ти јабучица грлено игра на белом врату, 

шепуре ти се јамице на руменим образима, 

смеју смејалице, 

љуљају бокови и пружају руке, 

а ја понирем дижем се и падам, 

ране лижем и трпим жегу 

која ме враћа на исто место у наше лето 

док титрају сенке и све се губи и бледи, 

у недоглед, непреглед, недодир. 

 

Ватром су ме по очима и уснама, 

Могу да не видим. 

Не могу да ћутим. 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Доброслав Петричевић – Шифра: ‘’Лазар 555'' – Брод 

 

Разговор са тугом 

 

Понекада тишина зазвони 

као хиљаде црквених звона 

туга ми се унесе у лице  

бестидно пита:  

Гдје је она??? 

 

У беспућу живота нестао траг 

свака успомена рану дира 

само да сретнем поглед благ 

да умирим хиљаду немира. 

 

Лако је када пада киша 

кишне капи скривају сузе 

туга се надвила изнад огњишта 

злослутно се руга: 

Гдје ти је љубав 

ко је узе? 

 

Доливаш со на живу рану 

помози ако за Бога знаш 

лагали су ми живот цијели  

добијеш увијек колико даш. 

 

Давао сам шаком и капом 

био сам спреман давати још 

срце и душу, живот цијели 

 а узврат нисам тражио ни грош 

 

Више не чекам своје исе 

поново таму сјеку звона 

тугу сам растужио 

гледам је плаче 

не руга се више 

и не пита ме:  

Гдје је она? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Јовица Ђурић Мајор – Шифра: ‘’Садор’’ - Ниш 

 

Фота 

 

Подарих ти 

Завежљај сунца 

Мало гладиола 

Мало ружа 

Детелину са  

Четири листића 

Понеког лептира 

Розо жута 

 

Подарих ти 

Безброј минута 

Шетње ћаскања 

Одморе школских часова 

Имена по клупама 

Kестење голотрбог циганчића 

 

Подарих ти сазвежђе 

Великих и малих кола 

Једну згоду нас двоје 

У залуталом свемирском броду 

 

Подарих ти фоту 

Што се љубав зове 

Да не кажеш 

Ни моје 

Ни твоје 

Ни јесте  

Ни није 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Љиљана Марић – Шифра: “Сутра је нови дан ” – Смедерево 

 

Узалудност тражења 

 

Саткним крилима немира 

Лутала сам тајнама плаветнила 

Тражила свет боја светлости 

 

Загледана у искре живота 

Градила сам мостове разумевања  

 

Бескрајно хладним даљинама 

Ослушкивала жуборе жудње 

Водоскока мијих нежних надања 

 

Корачајући за својим хтењима 

Тукли ме ледени ветрови безнађа 

Потапали потоци неизвесног тражења 

И вечитог неумољивог мимоилажења 

 

Зрнца топлине стрепња је гасила 

Нисам се нашла са својим жељама 

 

У дугом ходању нисмо се срели 

А тако близу трагови стопа нам били 

 

Узалуд од суза просути бисери 

На испруженим длановима нежности 

Остају порази и узалуд срца трептаји 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Љутомир Рундић – Шифра: ''Навигаре'' – Лозница 

 

Ал’ ни тада драга 

 

Изнад нас је љубав раширила крила, 

наше душе води, за лепотом трага, 

ал` шта ћемо драга, ал` шта ћемо мила, 

кад у крви врелој изгори нам снага? 

 

Тада ћемо бити ко два листа сува 

што их ветар с гране увенуле носи, 

успомене и све сузе које чува, 

с пожутелим лишћем он ће да разноси. 

 

Ал` ни тада, драга, неће време стати, 

друга ће се срца на путањи наћи, 

с топлом чежњом једно, друго ће чекати, 

а ми ћемо само са путање саћи. 

 

Па зар цвеће сања да ће свело бити, 

у време док цвета у мајеву врту? 

Не може се, мила, љубав осушити, 

иако јој неко сломи грану крту. 

 

Све што она може, може да нас смени, 

а та смена данас за вратом нам дише, 

кад пролеће гране, кад све озелени, 

нас, вољена тада неће бити више. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Милан Љ. Обреновић – Шифра: ''Династија'' - Крагујевац 

 

Заборавио сам љубав једну 

 

Мисли ми прогања једна жена, 

а слике избледеле у глави. 

Не сећам се ни њеног имена, 

само знам да је било љубави. 

 

Не знам како беше очешљана, 

а знам да сам јој мрсио косу. 

Не сећам се укуса усана 

са којих сам пио медну росу. 

 

Не сећам се више очију тих, 

какве су им боје биле зене, 

али знам да сам гледао у њих 

и да су оне гледале мене. 

 

Не сећам се ни њене улице, 

број телефона сам изгубио. 

Више и не памтим њено лице, 

а знам да сам га некад љубио. 

 

Можда смо сањали исте снове, 

можда је то била љубав права. 

Посветићу јој стихове ове 

да је сачувам од заборава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Милен Шелмић – Шифра: ‘’Вече 

господина Рулковског’’ - Нови Сад 

 

Никад ме не питај 

 

дошла си  

као трептај дана 

лако 

у тренутку 

замирисала неком 

непознатом чежњом 

и остала 

ухваћена погледом 

одсјајем 

веровањем 

  

била си стварна 

колико и прамен надања 

нестварна 

колико и уздање 

у непролазност 

  

некако си успевала 

да ствари прикажеш 

онаквима  

какве оне јесу 

а не онаквима 

како се чинило да јесу 

 

 

 

 

 

 

 

једног се дана 

сунце окренуло за тобом 

и за тренутак су све сенке 

биле на погрешној страни 

 

а други пут 

опет 

ниси пазила 

па си пролеће продужила 

за седам месеци 

 

и сада 

док одлазиш тихо 

готово нечујно 

мој свет 

наставља да живи 

и даље 

у твојим сновима 

и у мом сећању 

 

ако се једном 

поново сретнемо 

у неком другом свету 

или 

у неком другом животу 

молим те 

никада немој да ме питаш 

да ли сам те волео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Мирослав В. Блајић – Шифра: ''Вера'' - Младеновац 

 

Узалуд чекање 

 

Тихо жубори космајска речица 

а изнад нас кричи јато птица, 

опијен лепотом твог лепог лица 

поклањам ти цвет белих латица 

 

Близу јабланова и скривене чесме 

говориш речи заборављене песме 

 

И кишне капи с јаворовог листа 

оросе ти прсте дуге и нежне, 

видим како ти у оку суза заблиста 

док желимо пахуљице снежне 

 

Да ли знаш да те и после пола века 

на истом месту неко узалуд чека? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Неда Дукарић Kостелац – Шифра. ''Поетски звончић 21'' - Оточац 

 

Ми... 

 

Мирисом липе давно скривени 

у крошњи  

заувијек млади остали 

у кори урезани 

изнад клупе успоменом лебдимо, 

проматрамо 

неку нову дјецу 

како се држе за руке, 

као некад нас двоје 

данас разапети временом 

промијењених лица 

с истим очима  

што за дјетињством плачу 

без суза, 

на измаку још једног прољећа 

које није наше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Слободан Јанићијевић – Шифра: Јумбо'' - Краљево 

 

Ваљда 

 

Незванично, био сам заљубљен у тебе 

Званично, био благо ретардиран 

Стидљив, досадан и повучен у себе 

Истина, луд за тобом ал' депримиран 

Имала си своје мале ритуале 

Безазлене, нежне, слатке наивне 

Волела си моје неумесне шале, 

Мени биле глупе су, ал' Теби готивне 

Знала си да поштујеш све моје хирове 

Проводила сате мени друштво правећи 

Зато Ти и песму пишем ноћи ове 

Без тебе живим, тешко ћу се навићи 

Прекасно сам схватио да волела си ме 

Требало је времена да очи отворим 

Били смо можда суђени ал' сада касно је 

Ја сам, ваљда, срећан с' њом, 

А ти си ваљда срећна с' њим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЛАДЕ НАДЕ ПЈЕСНИШТВА 

 

ПЈЕСМА У ЦВАТУ ( ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА ЗА МЛАДЕ ) 

 

Сара Хускић – Шифра: ''lafleursauvage ''– Ријека 

 

Укруг 

 
Сусрели су се кад је некад неком куповао цвијеће. Предивних ли боја, помислила је уз смјешак, 

а његов је заблистао истом силином. Док то наглас није изрекла, спуштали су главе да се 

погледе примијетити не би дало. И пруживши јој руку невидљивим је конопом везао и срца се 

од среће распукнути хтјела. 

До поновног сусрета неиспаване ноћи су их дијелиле и мјесто крви сама радост је текла и 

пјесницима се руке од тинте зацрниле пишући пјесме најљепше од свих. Љубоморно сунце за 

облака се крило да сву свјетлост њима преда. 

 

за њега, све ријечи завољети 

 

Осушило се цвијеће за друге љубави док само за једну цвјетати је хтјело. И будити је мирисом 

ране зоре да лети ка рукама којима једино припада. Несметано крочили су свијетлим пољима 

далеким, у слободи и љубави дијелећи сваки трептај. 

 

за њу, све боје завољети 

 

Бацити поглед често је знао на осушено цвијеће покрај пута, па би замишљено главом вртити 

стао; јесам ли уопће правим путом кренуо? Мисао би нехајно одбацио и летио првим часом до 

своје умјетнине и до свог тренутка. 

Али се није престао враћати. 

 

за њега цијели живот дати 

 

Док руке њежно стискати му је хтјела и пољупцима благим миловати му лице, гдје топлина 

некад колала је тихо, сад остале само су искрице. Не желим туробним мислима кварити срећу 

своју, говорила је, да не прљам оно што небески је дато. 

 

за њу, хиљаду се пута запитати 

 

Нисам сретан, нисам, лажима сам подизао груди. 

Прамен косе с влажних капака јој макну, кад о несрећи својој приповиједати стане. Небеса, 

придржите ми срце да се од бола у њедрима не распукне, говорила је. 

Вољели су се љубави божанском, али није љубав само божанска. Ватре се земаљске око њих 

ковитлале да спале уже лажне љубави, а вољели су се снажно да цијело нису унишитиле. 

 

за њега, све ријечи замрзити 

 

Пјесници су руке запрљали крвавом тинтом док о свакидашњој трагедији писати су морали. 

А они су се сусрели кад је неком куповао цвијеће и пруживши јој руку невидљивим јој конопом 

свезао срце. 

 

за њега, све ријечи исписати 
 

 

 

 



ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Емилија Петрињац –Шифра: ‘’Сомниферум’’ - Чока 

 

Сети ме 

 

Сећам се 

рубин црвене мараме 

коју сам носила 

када си ме први пут пољубио. 

Сећам се мале црне шналице 

коју си притом неспретно 

откачио својом руком, 

па ти се прамен моје непослушне косе 

помешане са кишом 

заплео међу раздраганим уснама. 

Памтим несташну псовку 

упућену шнали и  

топао осмех намењен мојој коси. 

Да, још увек ми голица ноздрве 

мирис твог чврстог загрљаја. 

Ево, и сада морам да почешем 

разигране жмарце. 

А кажу да људи који 

док говоре додирују нос- 

-не говоре истину. 

Мислим да не морам да се кунем. 

И дан - данас препознајем 

палету тиркизноплавих тонова 

твојих очију и  

ондашњег неба. 

Знам свако словце, 

на зиду иза твојих леђа, 

залепљеног огласа 

за намештене гарсоњере, 

изгубљене кучиће и 

слободне шармере. 

Не питај ме зашто се окрећем 

за сваким у тегет џемперу са три дугмета. 

Чудно. 

Тако се добро сећам свега. 

А обично заборављам снове. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марко Матић – Шифра: ''Матис'' – Коренита, Лозница 

 

Лето 

 

То лето је мирисало на тамбуре и песму, 

а под прстима се осећао лепљиви прах љубави 

који је доносило пролеће наших младости 

тешке тек петнаестак година, 

тог лета смо почели да сишемо нектар срца 

и да не слушамо шта глава наређује, 

тог лета су умрла многа деца, 

а рођени одрасли људи. 

 

Тог лета су почели цветати 

најкраснији пупољци ружа 

који су позивали да се уберу, 

али поред оних који су се лако пружали 

ја сам изабрао онај са највише трња, 

али са највећом лепотом, 

њено име је разлог постојања света, 

њено име је Мудрост.  

 

Она је циљ мога живота 

и честа слика моје љубави, 

она ми отвара очи  

и тера ме да дишем, 

она је део маште вечитог дечака 

и смисао његових песама, 

а њено име је најлепши синоним за љубав. 

 

Тог лета сам јој прећутао сву своју љубав 

и ево још ћутим 

и надам се 

да ће јој неки јесењи поветарац 

умилно шапнути да је волим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Борис Ђорем – Шифра: ‘’Поглед’’ – Источно Сарајево 

 

Бајка 

 

Она каже да сам њен витез 

Њен принц на бијелом коњу 

И чврсто стоји при свом увјерењу 

 

Узалуд је убјеђујем 

Да у тој залуђености 

Ја могу бити само коњ 

Она рага безвриједан и ружан 

Изгубљен у простору 

 

Гријешиш опет ће она 

Нема бољег и љепшег 

И паметнијег 

 

И како да се с њом изборим 

 

Ништа 

Бајка је њена стварност 

Забринут водим принцезу 

Психологу и очном љекару 

Да видим шта ми је радити 

 

(Без бијелог коња 

Тек у бијелом голфу 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Владимир Зеленовић – Шифра: ''Драга'' - Источно Сарајево 

 

Изгубљена ти 

 

Твоје име изгубило се негдје у цвркуту птица, 

у жубору воде, у расту дрвећа и хујању вјетра, 

у свему што се не оглашава у тон попут тебе 

 

Трагајући за тобом у овој башти од цвијећа 

Миришем тебе са уздахом сваким 

Не видим те и ниси ту, али те осјетим и ако си миљама далеко 

 

Шта ако је Бог створио звијезде близу земље, 

и онда их развукао далеко у свемир 

и сада нам се само чине тако далеко ? 

 

Људи су измислили превозна средства и технологије да удаљености пређу, 

али нема те ствари што би могла да пређе пут од срца до срца 

 

Нисам те ни дотакао рукама својим, али те осјетим иза мојих леђа 

Kако дишеш ми за вратом, давајући знак да си ту 

Након тога нестанеш, а ја грлим ваздух као луд 

 

Један писац је рекао "пут од тебе до мене, није исти као пут од мене до тебе", 

и ја не знам твој пут, али бих желио бити барем станица 

Али тражити од цвијета да буде у саксији, превише је за то њежно биће 

Али буди барем цвијет у мојој башти, у мојој шуми коју немам, али коју можемо да 

имамо 

Буди моје Сунце ван правог Сунца 

 

И не видим те, и ниси ту, али те осјетим и ако си миљама далеко 

Тражим и лутам, надам се теби 

О, да ли те је убрао други неко? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Дуња Цекић – Шифра: ‘’Дуња’’ - Ниш 

 

Странче 

 

Где је твој пут, странче?  

У даљини  

наизглед 

сигурно корачаш 

оглашавајући парадокс.  

Плаштом дијамантске одоре 

попут пауна 

грациозно шетао си  

и понављао у себи речи  

-Бити виђен. 

Горећи неутољивом глади,  

наметнути пламен твој  

виде свако.  

На путу остаде само пепео. 

Где су ти крила, странче?  

Крила 

којима си беспрекорном лакоћом 

попут уметника 

осликавао сваки покрет  

нијансама ватрених боја.  

 

Она крила 

која су облаци ове душе  

нежно подражавали 

опет  

и разузданом дрскошћу  

бацали у вихор 

који чињаше се 

беше бескрајан  

попут амбиса.  

Поремећено 

оштрицом 

не осетивши бол  

наглих покрета 

проливши капи крви 

не осетивши да их је изгубио 

посече их.  

Бацивши успут крила,  

нестао си у магли. 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Јована Гавриловић – Шифра: ''Весела девојка тамо игра'' – Београд 

 

Поведи ме 

 

Пружи ми своју руку, 

поведи ме са собом, 

бићу ти веран сапутник, 

не желим бити твој дописник, 

нећу да ти шаљем слике и разгледнице, 

дуга писма из целог света , 

да чезнем са тобом из далека, 

желим све доживети са тобом, 

поведи ме... 

Посетићемо сва места заједно, 

путоваћемо свим возовима света, 

ручати на главним трговима, 

видети важне личности, 

бићемо у многим временским зонама , 

за нас време никада неће стати, 

лепи тренуци никада неће престати, 

заувек ћу те подржавати, 

издржаћу све што треба, 

само да невоља не вреба, 

твоја љубав је оно што ми треба. 

Поведи ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Mилица Станојковић - Шифра: ‘’Тражење среће’’ – Ниш 

 

Госпи 

 

Лепа госпо, 

седим крај твојих чистих  

и уморних руку,  

целивам их  

и понизно кличем ти,  

не слежи раменима  

као да ме не познајеш, 

стара госпо,  

стара мајко,  

не заклањај своје  

смарагдне зелене очи,  

не криј руке у ту стару,  

запрљану мараму.  

Погледај ме,  

погледај ове моје руке,  

препуне ожиљака, 

то су, мати моја, руке твоје, 

јер ја јесам твоје чедо,  

ја јесам твоје дете.  

Зашто одлазиш мајко,  

зар ћеш ме оставити  

тако мирно и тихо,  

зар ме нећеш помиловати?   

Молим, молим те, не иди још,  

пусти да издахнем,  

да не гледам одлазак твој.  

Пусти да те дочекам како треба,  

да тамо горе будем светло  

које пратиш.  

Ћути, не говори,  

речи су сувишне  

јер превише те волим  

да бих узустио  

и једну једину неважну реч.  

Удостоји ме твог вечног присуства 

и пусти да делим починак 

са тобом.  

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Стефан Младеновић – Шифра: ''Младеновић 010'' - Пирот 

 

Скулптура љубави 

 

Болиш ме! 

Ти вајаш скулптуру од живог човека. 

Обликујеш ме даљином. 

Удараш ме посред ребара. 

Боли ме та љубав. 

Ти не знаш боље, ја ти се препуштам. 

Ти слико моја, 

огледало љубави. 

Ти која си настала од мог ребра. 

Ломиш ме попут кристала. 

Тајно! 

Горка си попут последње капи пелина. 

Зашто си ме опила? 

Сама си се створила тако нестварна. 

Ти ломиш ме. 

Горчино далека кораком испред свих, 

недозвољаваш ми кораком ону иза... 

Ломиш ме, тајно! 

Ти стварности имагинарна, 

ти неталенту вајања, 

уништаваш ме. Болиш ме! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Фарах Рамовић - Шифра: ''Харфа'' - Сарајево 

 

Орден 

 

У двије трећине мрака, 

назирем твој лик, 

док ти се профил креће по јастуку 

у ритму свијеће која гори, 

испуњавајући само трећину 

твоје собе и 

цјелину моје душе, 

гледајући те тако. 

Спаваш. 

Не види се више вена на челу, 

опуштен, нешто лијепо сањаш. 

Чујем те како дишеш, 

па покушавам да имитирам 

тај ритам дисања, 

али останем без даха 

чим осјетим твој мирис. 

Густе си трепавице просуо, 

као свилене нити, 

по плишаном образу. 

Не усуђујем се да те дотакнем, 

бојим се, 

пробудит' ћу те. 

Уништит' ћу призор 

који су анђели насликали. 

Лежим ти на рамену, 

као орден, 

као херојска значка, 

као доказ да сам твоја. 

А вани већ свиће, 

Сунце стидљиво мами твој поглед, 

Kао да тражи одобрење од тебе 

За још један дан. 

И будиш се, 

Kао кад се пупољак претвара у цвијет. 

Помислих: 

Мало ми је цијела ноћ да те гледам, 

мало ми је цијели живот да те волим. 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Аднан Авдагић – Шифра: ''Dancealone'' – Подлугови 

 

Београд 

 

Београд беше у беломе сну, 

тек покоја душа што би ту тражила дом 

Ране новембарске зоре кад случајно 

ударих једну тужну девојку и рекох јој: 

пардон! 

 

Kунем се, случајно то беше 

Тад јој испаде кофер и просуше се 

ствари 

Ја чучнух и почех да их скупљам 

Она се тихо насмеја и рече: у реду је, не мари. 

Њена коса беше плава, а очи зелене 

Дрхтало јој је тело у смеђем капуту 

И дрхташе јој усне снене  

Онда се осмели и ухвати за руку мене. 

Узех кофер и кренусмо на перон 11 

што је био нови живот за њу 

Накратко је остала у Београду 

Али иначе не, не живи она ту. 

 

Није хтела да ми каже где иде 

Али схватих да лута, да је у лету 

"Следеће године, у исто време, на истом месту" 

Беше ко лептир заробљен на овоме свету. 

 

Причали смо док воз није стигао 

Kо смо, шта смо, је л' имамо кога 

Волели јесмо досад много 

Али нити ја праву, нити она правога 

Помогох јој са стварима 

А она нежно спусти усне на моје 

Ја осетих да живот може значити више 

И осетих да ватре још горе. 

 

Воз крену, а ја дигох руку 

у знак поздрава 

Снег је све више и више падао 

Гледала ме дуго, а и ја сам њу гледао. 

И прође година. 

Прођоше дани. 

Немадох адресе да јој пишем 

Нит' имена да је тражим. 

 

 



По договору тог новембарског јутра 

Kренух на место где смо се срели 

Опет к'о из ината другима 

Падао је весели снег бели. 

У исто време ње није било 

Помислих касни, али ће доћи 

Дан је пролазио: морао је проћи 

А некад увече и ја морадох поћи. 

И већ кренух кући 

кад приметих жену која чека некога 

Плава коса, очи зелене 

Али није мене, није мене она чекала. 

Тад јој приђе човек који је пољуби 

А са њим и два плава дечака 

"Откуд тебе овде?" - упита је муж 

А она се тад мало, само мало збунила. 

Али није, није она мене чекала. 

Отад су прошле многе зиме 

Многа лета, јесени и пролећа 

Ја још другу  не љубим 

А опет, некако, свака на њу подсећа. 

Још увек, истог новембарског јутра 

Снег опет Београд у бело завеје 

А моје тело и душа су на месту истом 

Да бар знам да је добро, да ми је 

 

И можда смо се срели, 

стотине жена пореде мене је прошло 

Са њима и време и наде и сни 

И можда смо се срели опет у том снежном Београду 

Али се нисмо познали ми. 

Плачи, хоћу да те грлим 

 

Плачи, 

хоћу да те грлим 

Лош ја. 

Прејако 

за твој крхки врат, 

истањене кости руку. 

Плачи, 

нека боли 

хоћу да те грлим. 

још хоћу да те волим. 

Лош ја 

свенуте ватре што ложи. 

Плачи,   

будало 

бацио сам време 

а ти мене. 

Плачи. 



Плачи, хоћу да те грлим. 

Знаћеш 

где сам био 

шта сам урадио 

и кога сам вечно снио. 

Само да те грлим 

Плачи, 

чудо нек' се деси 

На груди  

да ти се наслоним 

да се 

већ једном 

нађем на правој адреси. 

Плачи, 

хоћу да те грлим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Дијана Дурлевиќ – Шифра: ''Поетика'' - Скопје 

 

Да наздравиме 

 

Да наздравиме 

за твоите очи, 

нели гледаат без емоции. 

Да наздравиме  

за твојата душа 

без совест, 

и за твоите усни 

што љубат со лага, 

и за твоите прегратки 

без сигурност, 

и за твоите милувања 

што оставаат изгореници, 

и за зборовите 

што ме фрлаат на колена. 

Време и посакувана желба, 

сон на јаве и надеж, 

непредвидливост и иднина, 

лага и љубов, 

Да наздравиме, 

за тебе лаго моја! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈТУЖНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Рајко Мијић - Шифра: ‘’Писацбл’’ – Бања Лука 

 

Пјесма о нама 

 

Ја сам само о теби снио 

Своју ти љубав посветио 

У споменару наше љубави 

Са само скупа смо убави 

У мени се будила чежња 

Ти си тад била моја једина тежња  

У тамним ноћима мојим  

Трагао за погледом твојим 

Још тад сам као млад  

Према теби испао гад 

И шта ме је од тебе одвлачило 

Шта ме је код тебе привлачило  

Уснули пајац што свијетом скита 

И никога за савјет не пита 

Бездушни роб и скитница 

Ја вјечити луталица 

Што збори сад овом вјетру 

И моли се светом Петру 

За спасење изгнане сјете 

Једног српског поете 

У сну је моје сјете крај 

Што одводи душу у рај 

А тај рај на земљи си ти 

Покушај се препознати 

У стиху својих бесмртних рима 

И што зборим вјечито с њима 

У тамној ноћи душе зрења 

Камена душа отјеловлјења 

А та је душа у твоје косе вали 

Што ево сада за тобом жали 

За све што смо се лагали 

И што се нисмо слагали 

Ево ти причам причу што се збила 

Док си ти негдје у ноћи спила 

И док си била сасвим сама 

И док си плакала за нама 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Дајана Алексић – Шифра: ‘’Ружица’’ - Билећа 

 

Чекање 

 

Чекала сам те да дођеш, 

Kао што пјесник чека  

Свој давно суђени стих. 

Чекала сам те из далека, 

Да бјежимо заједно од свих. 

Зашто ми се пјесма претворила  

У оно:” чекај, ме, нећу доћи” 

И када иње прекрије старе калдрме 

И када мислим да ћеш ми на пут поћи.. 

Ех, што ме неко не дрмне 

Да не лутам сновима безнађа 

Док капетана тврдоглавости, 

Посрће силуетна лађа. 

Лађа чије сидро  

Није спремно у чврстину се зарити 

И поред бистрине воде 

Наставља душу палити 

И чежњу разбуктавати.. 

Чекала сам незнаног госта  

Kроз стихове да проћарлија 

Онда рекох себи да је доста 

Да више не бродим бродом звани утопија. 

Не чекам више оне за које чекање је 

Само број дана у никад завршеном календару 

И који брзо заборавља своју љубав стару. 

Не чекај оног који тебе не чека, 

Пусти из сјећања да га однесе, 

Вал најбржих ријека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О ЧЕЖЊИ 

 

Славица Станар – Шифра: ''Перић'' - Мркоњић Град 

 

Неко је за љубав палио свијеће 

 

Хладно је децембарско вече. 

Сат не стаје, вријеме тече. 

Али неко је за љубав палио свијеће. 

Неко је рано пожелио прољеће. 

 

Тај глас анђеоске боје, 

тихо је свратио у срце моје. 

А неко је палио свијеће 

да послије зиме дође прољеће. 

 

Те чаробне децембарске ноћи 

анђели ми нису шапнули да ћеш доћи. 

Звијезде су те призвале, 

мени нису признале. 

 

Твоји пољубци су ме слатко опили. 

Око срца све леднике отопили. 

Хладна зима се предала, 

трена кад је љубав устала. 

 

Неко је за љубав палио свијеће. 

Неко је знао да она живјеће. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Славица Ракита– Шифра: ''Стојичић'' - Шипово 

 

Ту си ми ти 

 

Руке моје сад у ноћи више те не траже, 

ту си мили, и срце ми сада мирно спи! 

Скупљена уз скуте што су од живота драже, 

очи више нису сузне откад ту си ти! 

 

Нема дјечијих сјећања да почну да хрле, 

јутром гријеш мирно срце и више не зебе! 

Ту, у топлим рукама сам, што најљепше грле, 

и мирна под овим небом откад имам тебе! 

 

Ту си, заједно стварамо све тренутке среће, 

око моје, све што треба, твоја је близина! 

Од радости само суза низ образе креће, 

причом, надом, плановима са три мала сина! 

 

Нису више тужне очи што их нико неће, 

не познајем ноћ без снова, љубав јалову! 

Заједно сад настављамо, источно од среће, 

мир и спокој срцем плове откад си ти ту! 

 

Игра што се живот зове креће сваког јутра, 

срећно и спокојно срце сада мирно спи! 

Са Божијом надом ћу се пробудити сутра,  

и изнова смијати се... Јер ту си ми ти! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Душко Дражић – Шифра: ’’Ја у љубав имам веру’’ – Адашевци, Шид 

 

Опет 

 

Опет сам узалуд дане губио, 

опет се у погрешну заљубио. 

Опет сам лажне снове снио, 

опет исту грешку учинио. 

Опет сам гајио лажне наде, 

опет ми срце пуче на комаде. 

Опет ме је срце откуцало, 

опет погрешној своју шифру дало. 

Опет пијем с два најближа друга, 

један је бол, а други је туга. 

Опет ми срце летело високо 

и опет пало у амбис…дубоко. 

Опет сам пао на лепе очи, 

опет туга у срце крочи. 

Опет ме завела осмехом на лицу, 

опет ме оставила са сетом у срцу. 

Опет сам исту псовку изустио, 

опет горку сузу пустио. 

И после свега ко да сам проклет… 

Ја бих се заљубио опет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Николина Благојевић – Шифра: '' 1709нб96бл’’ - Александровац 

 

Из ината љубав се рађа 

 

Можда да нам нису 

толико бранили, сад 

наша љубав не би била 

овако јака, и одвећ снажна. 

 

Можда да нису толико 

солили, мени усне твоје  

не би овако медне биле 

и не бих се усудила да  

са њих и отров пијем. 

 

Можда да им нисмо толико  

сметали, око им жуљали, 

ми не бисмо и сада 

 

заједно били, радост дијелили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Милена Станојковић – Шифра: ''Туђе небо'' - Ниш 

 

Странац 

 

Тежак је живот без снова 

Лош дан пун бола 

Поглед, у оку суза, 

Ноћ све дужа 

 

Погледај небо сада 

Умире последња нада 

На њему огромна туга 

Јер небо нема свог друга 

Свега пар звезда до поноћи 

Самоћа убија у пустој ноћи 

 

Пуни градови празних људи 

У мени се странац буди 

Сав срећан руку ми љуби 

У том заносу разум губи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Нермина Субашић – Шифра: '' Денс133'' – Сарајево 

 

Слатко пијанство љубави 

 

У сновима мојим твоје је мјесто, 

у њима главни лик си сувише често, 

помислим некад да то није важно 

а онда те опет пожелим снажно. 

Да није снова гдје бих те срела 

и кад бих могла то не бих смјела, 

када те сретнем случајно, само 

правим се ко да се ми и не знамо. 

Да л' чујеш срце што снажно лупа 

када смо некад у друштву скупа, 

да л' и ти можда осјећаш нешто 

али то скриваш мајсторски вјешто?! 

Питам се докле ће овако да траје, 

ако ово није љубав, онда шта је?! 

Заспат ћу опет да тебе снијем 

и нећу више ништа да кријем, 

бит ћу вечерас јача од себе,  

признат ћу јавно да волим тебе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Стефан Ђурић – Шифра: ''Зограф13'' – Бијељина 

 

Једном ћу ти рећи 

 

Рећи ћу ти једном, ВОЛИМ ТЕ. 

Тихо. Готово нечујно! 

А лахор ће те ријечи пронијети 

свуда по свијету. 

Рећи ћу ти једном, НИKАДА НЕЋЕШ 

УМРИЈЕТИ. 

Гласно. 

Иако ће бити можда мало касно. 

И после много година, када већ будеш 

далека и туђа, када ти лицем од протеклих 

ријека остану само корита а коса буде 

ко пахуља њежна и бијела, стићи ће те моја 

вољна, тешка клетва. 

Љубавна клетва најлуђа. 

А никада нисам желио да те кунем, а морао сам овако. 

И тада ћеш у дашку повјетарца на сунцу, 

чути пјесму врло познату. 

Ону коју знаш већ дуго времена, годинама. 

Питаћеш се одакле је знаш и зашто је 

чујеш баш сада. 

Тада туђа и далека, најљепше косе икада, 

сјетићеш се мојих ријећи и коначно 

схватити колико те волим и сада! 

И суза у око твом заблистаће, 

као поново рођена нада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Алекса Рајчевић – Шифра: ''Заљубљени будући инжењер'' – Чачак 

 

Јер ти си поред мене 

 

Ја само један сам обичан људски створ 

смртно рањен Аморовим стрелама 

каквих има у многим новелама. 

Kао да ме креирао неки славан аутор 

кад му је требао деветнаестогодишњак 

који је у бити обешењак, 

некада приземан, некад занесењак. 

Баш такав сам ја 

некад у месец заљубљен, 

некада хладан, некада леден, 

некада тмуран кад сунце сја 

некада по киши насмејан, 

углавном увек недефинисан. 

Тешко је звезде дохватити, 

мене променити још је теже, 

зато многи од мене беже. 

Многи, ал' не и ти, 

ти ћеш ме довека клети 

и сваким даном више волети. 

Волећеш ме, и ја ћу тебе 

више не постоје неке друге жене 

више ни ја не бринем за себе 

јер ти си поред мене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Маида Алиспахић – Шифра: ''1402'' - Бановићи 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Моја си пјесма 

Коју не знам написати. 

Не успијевам те смjестити у реченице 

Ни у оне слатке ријечи, 

Ријечи опијене 

Љубављу. 

Моја си прича 

Коју не знам испричати. 

Не знам пронаћи почетак 

Ни крај 

Ни радњу, заплет, пасусе. 

Не умијем те смjестити међу ријечи. 

Моја си дуга 

Коју никада не успијем нацртати. 

Увијек си ми далеко за једну боју. 

И бјежиш ми за онај сјај 

Капљица на зеленим листовима 

Осликаних дугом; 

Сјај твојих очију. 

Ти си нешто моје 

Нешто што чувам дубоко у срцу 

И тек ту те препознајем. 

У неком мjесту без имена, 

Без почетка и краја, 

Обојеног погрешним бојама које се чине 

Тако правим. 

У том мjесту постојиш 

И живиш у свили 

И меду. 

И никада те нећу пустити из тог мjеста 

Јер си тек ту сав мој 

И нико ми те не може одузети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Маја Вујиновић – Шифра: ‘’Луталица’’ - Требиње 

 

Љубав 

 

Дођи! 

Ногом ступи преко ивице 

Шуме, 

Изађи на пропланак! 

Угледаћеш јабуку древну. 

Видјећеш поточић 

како вијуга у даљину, 

Жуборећи весело одлази под планину. 

Око њега има боја палета, 

Ћилим саткан од најљепшег цвијета. 

Лептири лете, пчелице зује, 

Славуји поју, шева се чује... 

Сакриј се мало у омару 

И погледај трешњу у бехару 

Испод које 

Заљубљених сједи двоје, 

У љубавном жару, 

Kао да само они 

На овоземаљском постоје шару. 

Држе се за руке, 

Очи им ко кладенци сјаје, 

Док цврчак у трави 

Броји љубави уздисаје. 

Тихо цвркућу, 

Нећеш чути о чему, 

Али то је небитно у овом свему. 

Ти ћеш знати, 

Сјај ока сву ће ти причу испричати. 

Не диши у омару, 

Задржи трептаје, 

Погледај љубав шта је. 

Воле се... 

Заљубљених двоје. 

Љубав то је! 

Ријечи нису битне када очи причају, 

Kада срца у истом ритму куцају, 

Kада се руке стегну у загрљају, 

Kад душе од радости ко сунце блистају. 

Млади наду у љубав враћају... 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марија Гавриловић – Шифра: ’’Чаша без дна’’ - Лазаревац 

 

Kрвоток 

 

Упрошћујем те мирисима заблуда, 

Несвакидашње ткање немира. 

Прозирна сам, ломљива. 

Ја удишем твоје стене  

И сузе мешам с океанима. 

Моја коса - ситне рибе  

Што се мресте с твојим прстима. 

Док жучно просипаш дланове  

по мојим коленима, 

Умирем још једну реку у теби. 

А, ти болујеш од храпавих руку 

И чујеш неизговорени пепео. 

Јецаш једну плиму боје ћилибара 

И не слутиш да растем кроз тебе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Сара Јовановић – Шифра: ‘’Црвено мастило’’ - Звездара 

 

Згужвани 

 

Обрисе црни, 

У црном оделу 

Ноћас насрни 

У постељу белу. 

 

Дуго те чека 

Душа на јави 

Уздаха река 

Снове већ плави. 

 

Ноћас се створи, 

Диши кроз мене 

Тело покори 

Крај тебе нек свене. 

 

Нек умирем потом 

Сама сам крива 

Кад жудим за скотом 

Што даљи све бива. 

 

Нек настане тајац, 

Нек останем сама 

К'о жалосни пајац 

К'о пикова дама. 

 

 

 

 

Нек кажу за мене 

Све лоше приче 

Усне су неме 

На курве што личе. 

 

Нек гушим се дуго 

Заривене главе 

Шчепај ме, туго, 

У дубине плаве. 

 

Ти иди одавде 

Не враћај се више 

Нема старе наде 

За душу што пише. 

 

Нека друга драга 

Сузе нек ти брише 

Кад одем без трага 

Јер не волим те више. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈСЕНЗУАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 
Дајана Шебез – Шифра: ''Песник у срцу'' – Мркоњић Град 

 

Први пољубац 

 

То је мој први пољубац био 

негде у ноћима мајским, 

као симпатија, у срцу се дуго крио 

пред њим сам као пред вратима рајским. 

 

Ноћ у парку, а ја и он сами 

на небу месец једини за нас знао, 

усне су нашле свој пут у тами 

то је вече мој први пољубац пао. 

 

И за трен све око нас је стало 

љубили смо се нежно, а лудо, 

моје се срце званично предало 

те се ноћи десило моје чудо. 

 

Опиле ме те усне као старо вино 

уживала сам у тим тренуцима среће, 

дрхтала сам, било ми је фино 

тај пољубац срце никад заборавити неће. 

 

Свет је стао, срце лупало к'о звечка 

од тад срце, праву љубав слави, 

млада девојка, памтиће дуго тог дечка 

и своје прво слатко пијанство љубави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О САМОЋИ 

 

Ирена Христова – Шифра: '' lady1’’ – Велес 

 

Полноќна самотија, љубовта пламти! 

 

Ноќ... 

Ѕвезди... 

Месечина... 

И душа осамена. 

Ти! 

-Не, јас!  

НЕ! – Две души осамени…  

Ти – таму!  

Јас – овде!  

Ти и јас заедно... 

Љубовта пламти,  

А јас и ти сепак 

– Осамени, 

Во ноќта 

– Сведок на нашата 

Полноќна самотија! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О САМОЋИ 

 

Оливера Драшко – Шифра: ‘’Драшко’’ - Ниш 

 

Да ли сам лопов? 

 

Верујем да имаш нешто моје. 

Нешто што почињем да жалим, 

што ми недостаје. 

Желим то назад, 

али ти си уверен да ти одлично пристаје. 

 

Можда сам конфузна, 

али у мојој глави постоје питања 

на која покушавам да одговорим. 

 

Желим да знам да ли сам лоша 

ако одустанем од тебе? 

Да ли сам слаба ако испустим из руку 

Коју ти смело називаш великом? 

 

Да ли сам наивна ако сам мислила 

Да ћу моћи да повратим украдено без муке 

Онда када ја то пожелим? 

 

Да ли сам очајна ако тај део себе 

Оставим теби? 

Да ли сам лопов 

Ако своје срце покушам 

Да вратим назад? 

 

Да ли сам лопов 

Ако нешто своје 

Украдем од тебе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О СЈЕТИ 

 

Јелена Милић – Шифра: ''КИКИ ХХ'' - Шабац 

 

Погледи у тами 

 

Kод брезе оне сретали смо се ми. 

Спуштали погледе кад смо пролазили  

Једно поред другог тихим корацима.  

Упутити нисмо смели, ни срести се, погледима. 

 

Нећу ником рећи шта си ми био.  

Ја ти, чак, ни име не знам, али си ми мио.  

Некако, необично, си ми био мио и драг.  

И у срцу мом од сретања наших, остао је траг. 

 

Сад нисмо више деца, године су стигле.  

Појавиле се боре, младост и љубав нестале,  

Али ни данас не дозволим погледи да се сретну 

Kад до сада нисам имала прилику ниједну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВИЦИ ЉУБАВИ ( ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА ЗА СВИЦЕ ПОЕЗИЈЕ ) 
 

Милица Радовановић – Шифра: ''Радост 17'' - Невесиње 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Ту на јагодицу прста утисни усана траг, 

и пусти да га вјетар развигорац носи. 

Нека путује мјесечевом звјезданом путањом. 

Знај, зауставиће се јутром меким у мојој коси. 

 

Ту на пупољак руже у топло љетње предвечерје, 

спусти усне, њежно, као да љубиш дуго жељени сан. 

Са пјесмом зрикаваца из тек покошене траве, 

допутоваће безбједно јутром и пасти на мој длан. 

 

Шарени листић увели, њежно уснама додирни, 

нека га небом, на крилима носе ластавице. 

Јесењим јутром, тик у снено прадскозорје, 

њежно као суза, пашће на моје снено лице. 

 

У зимски сутон, кад крену да лете пахуље прве, 

кришом на једну спусти пољубац мек. 

И не брини, до мене лако наћи ће пут, 

и јутром хладним биће ми утјеха и лијек. 

 

И љуби, отисни усана траг на сан сваки. 

Пољупце шаљи и у сутоне и у зоре бијеле, 

али онај први о коме шапућу и вечери и праскозорја, 

остави и чувај само за моје усне њежне и вреле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРВОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Милица Здравковић – Шифра: ''Музика 7'' – Бели Поток 

 

У меки сутон  

 

Вечерас је море најмирније, 

небо најсјајније, 

а ја треперим узбуђена  

као никада до сада .  

Бићу најлепша, окитићу се само осмехом, 

блистаћу неким чудним, до сада не виђеним сјајем.  

Он је окружен девојкама, 

а ја поново сама 

глумим недодирљиву, незаинтересовану,  

ону посебну, једну једину  

која му вечерас прићи неће  

Журка, ватрена атмосфера, искрице среће… 

Песма „Лутка'' и  његов глас: 

,,Само за ону малу из Београда.''  

Не верујем шта чујем, једна звезда пада, 

сија само за нас... 

Он прилази, а ја пресрећна,  

збуњена, изненађена, 

све у исто време. 

Плешемо лагано, музика је сетна 

изнад нас ноћ је звездана и светла. 

Вече смо провели седећи уз море, 

очи ми цакле, образи ми горе 

Најдивнији момак ког сам у животу срела, 

дивног осмеха и погледа врела, 

понос и дика свога града... 

И сада, из  далеког Београда,  

још увек смешим се блажена,  

од запаљених звезда свечана... 

Осетим дубину свега, 

и да је љубав тајна неизречена... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДРУГОНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Петар Лучић – Шифра: ''Филозоф'' - Живинице 

 

Опијаш ме погледом 

 

Ова пјесма је осуђена  

да буде љубавна. 

Ти ми крадеш мисли 

О свему, 

Опијаш ме 

Погледом,  

Тако често 

Остављаш моју главу збуњену 

Окренуту ка теби 

Док не утрни 

И онда је фино узмеш 

Међу дланове своје, 

Дланове меке, 

Вратиш је у нормалу 

Њежним заокретом, 

Очи поставиш тако 

Да гледају само тебе 

И никог другог, 

Пољубиш ми углове усана 

И врх носа 

И онда  

Свака моја пјесма  

Гледа  

У зјенице твоје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕЋЕНАГРАЂЕНА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Адријана Ламбић – Шифра: ''Хајдучица'' – Бели Поток 

 

Осмех који ми значи 

 

Има јeдан осмeх мио 

који мeни много значи,  

тај ми осмeх дајe крила 

кад сe смeјe мајка мила.  

 

И још јeдан осмeх мили  

који мeнe срeћном чини,  

тај јe осмeх врeдан злата  

кад сe смeши и мој тата.  

 

Свe јe лeпо, чаробно и бајно 

кад другари волe сe бeскрајно,  

лeп јe осмeх као лeпа птица  

кад сe смeјe моја другарица.  

 

Кад сe јeдан дeчак смeјe 

њeгов осмeх душу  угрeјe,  

па кад тако вeдар зрачи - 

тај ми осмeх много значи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ања Александра Василијевић – Шифра: ''Принцеза 6'' – Бели Поток 

 

Корeн  из нeпознатe 

 

Ту нeгдe измeђу јавe и сна, 

Глупа моја душа сe мота, 

И упорно сабира два и два, 

У имитацији живота. 

 

Нeкада јe рeшeњe задатка пeт, 

Али сигурно ћу добити двојку, 

Нe сналазим сe ја у свeту бројeва, 

Ал' ушлихтаћу сe и добити тројку  

 

Погрeшан рачун кошта мe срeћe, 

За мeнe јeдини био си ти, 

Сабирам јeдан и јeдан, ал' нeћe 

К'о тeби да испаднe три. 

 

Ооо, што нe научих матиш на врeмe, 

Па да мe срeћни вeтрови пратe, 

Е, па онда би и у три ноћу знала, 

Да вадим корeн из нeпознатe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Богдан Жиловић – Шифра: ‘’Боса’’ - Крагујевац 

 

Заљубљени мрав 

 

Био једно један мали мрав, 

леп,паметан и много вредан. 

Једног дана деси му се љубав, 

и од тада постаде веома чудан. 

 

Једног дана док је био у школи, 

заљуби се у мравицу из клупе. 

Схватио је да је много воли 

и престаде да излази из рупе. 

 

Није знао како љубав да јој изјави, 

није знао како да реши ту муку. 

Свашта му се мотало по глави, 

мора да донесе велику одлуку. 

 

Али једног дана деси се чудо 

приђе му мравица сва очарана 

и рече му да га воли лудо 

и да је љубав обострана. 

 

Од тог дана све беше боље, 

врати му се осмех на лице 

све је радио са пуно воље 

због своје вољене мравице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈОРИГИНАЛНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Михаило Анђелић – Шифра: ‘’Колонија’’ - Крагујевац 

 

Заљубљени мрав 

 

Испричаћу вам једну причу праву, 

причу о једном посебном мраву. 

Испричаћу вам причу са доказима на претек, 

да свако правило има изузетак. 

 

Кад кажеш мрав, сви већ знамо, 

дефиницију једногласно да дамо. 

Све на време, марљив, вредан 

и кад их је милион сви као један. 

 

Тако је живео јунак наш 

док га не погоди стрела баш. 

И то не било која стрела, 

већ она љубавна баш га је хтела. 

 

Ноћима будан он је био, 

ни на трен сан није га хтео. 

Будан је сањао један сан, 

да јој од свих мрава, он улепша дан. 

 

Трудио се да јој увек буде близу, 

Ал’ би сусрет сваки изазвао кризу. 

Од свих тих свуда присутних мрава, 

никако баш он да дође до изражаја. 

 

Низале су се ноћи без сна, 

у свакој се питао да ли она зна? 

А онда је решио да скрати муке, 

и узме ствари у своје руке. 

 

Са букетом цвећа пред њу је стао, 

срце на длану тад јој је дао. 

Најлепшим осмехом она га је узела 

и поред носа нежно пољубила. 

 

Љубав је расла из дана у дан, 

остварио се нашем јунаку сан. 

Ал’ да се вратим на почетак 

да свако правило има изузетак. 

 

Крунисаше срећу на начин посебан, 

прогласише због љубави дан нерадан! 

Мравињак је славио са познатим бендом 

ово је прича са happy and – ом! 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Алекса Николић – Шифра: ‘’Ђак петак’’ - Kрагујевац 

 

Љубав не гоји 

 

Љубав је једна велика тајна 

Kоја се у срцу крије 

Рећићу вам на шта личи 

Али не и име симпатије. 

Углавном симптоми су слични 

Kао и код других, мада лични 

Све је то исто, мање или више 

Kао да једеш омиљене слаткише. 

 

Док их бираш сав дрхтиш 

Kад их нема ти се мрштиш 

Па кад су коначно твоји 

Бринеш да их неко други не одвоји. 

 

Дешава се због чоколаде и колача 

Дођи до проблема и плача 

А од превише торте и сладоледа 

Стомак се узбуди и преда. 

 

Мада и због љубави глава зна да пуца 

Kод слабијих и нос да шмрца 

Срце и да не причам ко лудо бије 

А црвенило образе да прекрије. 

ммм... 

Kако посластице могу бити сласне 

Kако торте могу бити красне 

Kако се румене крофне пуне фила 

Kако је добра љења пита била. 

Али 

Kако јој је лепа та дуга коса 

А тек пегица на врх носа 

Kако дивно шушкеће кад говори 

Kако се обрадујем кад се предамном створи. 

На крају ипак да не остане дилема 

 

Пустите посластичара да слаткише спрема 

А прави се јунак љубави не боји 

Узмите љубав јер она не гоји. 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Драгиња Кудра – Шифра: ''IX2'' – Мркоњић Град 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Када се заљубиш то је чудо 

у нама се буди осјећање лудо 

још кад мислиш о њему или њој 

само те облива хладан зној 

 

Заљубљени смо ми 

као да смо пијани 

али љубав је то 

као пчела рој 

 

Везујемо се за њу или њега 

они су нам битнији од свега 

не маримо за школу, маму или тату 

јер се осјећамо као краљице у злату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Зорица Пекез – Шифра: ''I
3
'' – Мркоњић Град 

 

Магла 

 

Стојимо, непомично, Ти и Ја. 

На једној страни ти, а на другој ја. 

Једино што нас дијели је магла. 

Али ја гледам у тебе. 

И кроз маглу јасно видим твоје блиједо лице 

И даље јасно видим те блиједе усне, 

И даље јасно видим ту црну косу. 

 

Поглед ти лута у даљини, 

Као да ја нисам ту, као да не постојим. 

Ти гледаш у празнину, а не у мене. 

Ти гледаш далеко, замишљено, а близу мене си. 

Ти само гледаш и гледаш, 

Али је у ту тачку. 

И ја, само гледам и гледам, 

Али у тебе. 

 

Магла постаје све гушћа, 

Постаје све хладније, 

Постаје бити мокро, 

Да ли од суза или од магле, не знам. 

 

Осјећам као да те губим, 

Као да нас магла раздваја 

Осјећам да твоје блиједо лице говори ми много, 

Али не знам шта? 

Осјећам да твоје усне желе нешто да кажу, 

Али не разумијем шта? 

 

Али једно знам, да твој трептај и уздах, 

Казују све. 

Казују ми да сам сама. 

Да испред мене ниси ти. 

Да испред мене је магла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Ивана Самарџић – Шифра: ''Љубав'' - Власеница 

 

Љубавна тајна 

 

Ми смо два другара, 

не дамо никоме да нас смара. 

Ми тајни немамо 

и увијек нешта пјевамо. 

 

Онда неко рече Бранко, 

а моје срце залупа јако. 

Образи се зарумене 

и крв јако крене. 

 

Схватим да љубав то је 

и нека то буду тајне моје. 

Лијепо је имати те као друга, 

а љубав може да буде и туга. 

 

То је тајна најслађа, 

јер такво другарство се не рађа. 

Надам се да ће и то проћи 

и нови дани доћи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈИСКРЕНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Наталија Симић – Шифра: ‘’1111’’ - Топола 

 

Слатко пијанство љубави 

 

Љубав је нешто што нас покреће, 

дар са неба који долеће, 

љубав је свачије пролеће, 

кога волиш, он тебе волеће. 

 

Љубав понекад личи на сан, 

љубав је лек за сваки дан, 

као да свет није присутан и 

као да нико није стран. 

 

Љубав је живот, славље, 

љубав је кад имаш срце лавље. 

љубав је кад ти друг пољубац шаље, 

љубав је све лепо и много даље. 

 

Љубав је пећ која нас греје, 

љубав је кад те неко насмеје, 

љубав нас чува и када веје, 

онај ко воли он љубав сеје. 

 

Љубав је песма која се ори, 

љубав је снага којом се бори, 

љубав је срце које гори, 

љубав све људе увек покори. 

 

Љубав је када свим својим срцем 

некога волиш, желим ти да никад 

њој не одолиш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Белма Рамић – Шифра: ''Лане'' - Живинице 

 

У одаји срца свога 

 

У одаји срца свога 

Са надом и вјером у Бога 

Сачувај све лијепе дане 

Бехаром испуњене, сунцем обасјане. 

 

У одаји свога срца 

Чувај дамар наше љубави док куца, 

Твој корак преко ведрих улица 

Насмије и небо и звијезде и мој израз лица. 

 

У одаји срца мога, дубоко, 

Носим то плаво око, 

Мислим на све ситне знакове пажње, 

Памтим све датуме важне. 

 

У одаји срца свога задржи 

То да смо једно друго вољели до сржи, 

Да раздвојит нас није могло ништа- 

Ни даљина, ни тишина; нит' олује, нит' ишта. 

 

У одаји свога срца и ризници разума 

Знај да свака душа бар једну сличну има, 

А ти си крај мене, послан да моје снове разумијеш 

И овом путнику чврст и вјечни ослонац будеш.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Вања Арсић – Шифра: ''Зашто 7'' – Бели Поток 

 

Љубав нeкад и сад 

 

Нeкада јe дeка свирао сeрeнаду, 

И баки под прозором пeвао баладу. 

Зајeдно су ишли на разнe баловe, 

Док јe њихова љубав расла у свe вeћe валовe. 

 

Љубавна писма с опојним мирисом ружа, 

Из којих сe развија пупољак што  љубав пружа. 

Нeкада су мамили осмeхe на лица, 

И дизали људe до нeбeса, на крилима птица. 

 

Онда на рeд долазe тата и мама, 

Лепа дама и фрајер од заната. 

Они су јако волeли шуску и журке, 

И како кажу, ишли зајeдно на Чолинe свиркe. 

 

Тата сe шмeкeрски удварао мами, 

Старим форама, покушавао сновe да оствари. 

Која ружа или букeт цвeћа, 

Измамe осмeх, и до срца допрe срeћа. 

 

Сада на рeд долазим ја, 

И моја плава ока два. 

Ту сe још љубав вeшто скрива, 

Али полако сe тајна открива. 

 

Слањeм СМС порука, 

Мислим да ми до срца допирe порука. 

Да сновe слeдим док год сe можe, 

И нађeм излаз из тесне коже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Марко Јовановић – Шифра: ''Иван Грозни'' - Београд 

 

Љубав је чудна ствар 

 

Рекох јој у две речи 

да ми није стало и не хајем, 

да има неко много пречи. 

Слагах тешко, сад се кајем. 

 

Баш ме брига, рече суво 

Дечака има бољих од тебе 

Да знаш да ме боли уво. 

Ја највише волим себе. 

 

Остах тако замишљен и сметен 

Шта ми је требало све ово? 

Испао сам прави кретен. 

За прву љубав, ништа ново. 

 

У нервози ломим руке. 

Несаница ме јака хвата. 

Љубавне су тешке муке. 

Ал' правићеш ме ти од блата! 

 

Причам тати шта ме снађе, 

Мушко ће да ме схвати! 

Ал' не разуме он нас млађе 

Каже:"Љубав је и кад се пати". 

 

Ако "прођу" песме твоје 

твоје приче и баладе 

не бојим се онда сине, 

и за љубав има наде. 

 

Ако ништа не деси се, 

и у лице смеје ти се 

Мора мало и да боли 

кад се пуно, пуно воли. 

 

Послуш'о сам тату слепо, 

о љубави он зна више 

Написах јој песму лепо. 

Моју глупост да избрише, 

 

Написах јој и на чету 

да је ипак јако волим. 

Погрешио сам пуно, признам 

и за љубав сад је молим. 



 

Заузврат ми смајли  посла. 

Шта то значи, не знам тачно. 

ЛОЛ и стикер беше чудан 

Схватих, покушај ми узалудан. 

 

На крају ове моје баладе 

Истину сазнах важну: 

Разби се живот на комаде 

Ал' љубав спознах снажну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈРОМАНТИЧНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Уна Бугарчић – Шифра: ‘’Река’’ - Крагујевац 

 

Прва љубав 

 

Кажу да је љубав слепа 

a посебно она прва. 

Слично је и са јабучицом... 

Кад је слатка, 

oбавезно има црва. 

 

Ових дана у стомаку осећам црвиће. 

Размишљам шта је било и биће. 

Па онда он прође кроз школу 

а они некако брже миле. 

Да обуздам свој стомачић!? 

Верујте нема силе! 

 

Мама каже: „То је вирус!“ 

Ја се загонетно смешкам, 

јер то је вирус, 

због једног Нешка. 

 

Чекам да останемо сами 

па да кажем мами 

да је то љубав прва. 

Да је то због оног црва 

па да престане да ме кљука, 

јер чајевима се не лечи ова мука. 

Да је терапија велика грешка  

и да сам се заљубила у Нешка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Јован Станковић – Шифра: ‘’Сергеј’’ - Kрагујевац 

 

Љубавна песма 

 

Тако је лепа, сви јој се диве,  

Очима сјајним срце ми слама, 

И кад год је у пролазу сретнем,  

Она никада није сама. 

 

Безброј погледа на њеној коси,  

Kоју са поносом у реп веже, 

Она са таквим поносом носи,  

Да ми се стомак од стреса стеже. 

 

А ко сам ја, само дечак обични, 

Чијег се имена и не сећа више, 

Још једна шепртља у војсци оних 

Kоји за њеним погледом уздише. 

 

Kад јој поглед грешком 

ка мени скрене 

Kо булка поцрвеним, 

крв ми куљне кроз вене. 

 

У земљу пропадам, умирем од срама 

Размишљам, Ех кад би бар на трен била сама. 

А овако поглед спуштам, у пертле гледам 

Помишљам да одустанем, да се предам. 

 

Ма само на тренутак кад би била сама 

Рекао бих јој каква ми је у срцу драма 

Да на њу мислим, за њу дишем 

Да ноћима говоре за њу пишем. 

 

А онда све те речи одлете од мене 

Kад се препаднем  пратње њене 

Страшне другарице кикоћу се стално 

Плашећи мене забављају се феноменално. 

 

И ето сада, један сам од многих 

Чије је срце баш она пресрела 

Штета је само што она не зна 

Kаквог би дивног дечака срела. 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Мирјана Клепић – Шифра: ''8302'' – Мркоњић Град 

 

Раскрсница 

 

Испод ових небеских висина, 

ту на раскрсници путева живота, 

мјесту пуном мана и врлина, 

наши животи се растају. 

 

У мом срцу настаје јад, 

бол и патња на души мојој, 

оде од мене онај ко ми је драг, 

туго сад си ми једини пријатељ. 

 

Дани чемера споро пролазе, 

мој живот више смисла нема, 

они тешки дани тек долазе, 

а мени већ у оку суза сја. 

 

Да ли ће опет доћи, 

дани радости и среће 

кад ће ме моја патња проћи, 

то само од мене зависи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА О НАДИ 

 

Дуња Петковић – Шифра: ‘’Сунце’’ - Смедерево 

 

Тражим љубав 

 

Тражим љубав у поезији 

у музици 

на сцени и иза завесе. 

 

Тражим љубав у читању  

у неразмишљању 

и гледању у небо. 

 

Тражим љубав у периферним људима 

у биљкама 

животињама, 

само у теби не могу да је нађем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Милица Миждало – Шифра: ''Мица'' – Бели Поток 

 

Ђачка љубав 

 

Кад сe на ходнику школском 

срeтну очи мојe и твојe, 

тад знам да јe љубав  

сигурно плавe бојe. 

 

Јeдва чeкам да сe насмeјeш 

и осмeх свој поклониш мeни, 

да ми осмeхом душу огрeјeш 

и поглeд дарујeш занeсeни. 

 

На крају сваког часа у ходник журим,  

знам, сигурно ћу твој глас да чујeм.  

Кад случајно мојe имe дозовeш, 

силно сe, силно, обрадујeм.  

 

И чeкам да сe нашe дотакну рукe 

и спојe у дивни, топли мост. 

Знаћeш тада да од скоро ти си 

у срцу мом - најдражи гост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Неда Тодоровић – Шифра: ‘’Причалица’’ - Kрагујевац 

 

Мајке ми, не лажем те! 

 

Јутрос сам се пробудила срећна,  

сањала сам неке очи зелене, 

верујте ми кад вам кажем, 

МАЈKЕ МИ, НЕ ЛАЖЕМ! 

 

То се ваљда зове љубав, 

када сањам дивне зелене очи, 

верујте ми кад вам кажем, 

МАЈKЕ МИ, НЕ ЛАЖЕМ! 

 

И случајно јутрос сретох,  

зелене очи из мојих снова, 

Заљубих се да вам кажем, 

МАЈKЕ МИ, НЕ ЛАЖЕМ! 

 

Често ми у снове дођу, 

зелене очи тог дечака, 

ВЕРУЈТЕ МИ KАД ВАМ KАЖЕМ 

МАЈKЕ МИ, НЕ ЛАЖЕМ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Нејра Kадрић – Шифра: ''Пргави пјесник'' - Живинице 

 

Пијаница љубави 

 

Ја сам само обична пијаница живота  

Због љубави онако пјеснички 

Расуте по мом погледу 

И немиру. 

 

И зато ми не суди кад ниси видио,  

Хладнокрвни слијепче,  

Његове очи,  

Двије боце вина, црног,  

Проврелог! 

 

Па како да не посегнем 

За загрљајем тим који ми пружи,  

И тад не скрих обрисе ока сјајна. 

Извини, вјерниче, али 

Ако је то гријех,  

Онда нека ми суде,  

Али ја из тог загрљаја не идем!  

 

А разум?  

Тог дежурног господина у мом систему 

Он напије неизговореном ријечју 

Или га срце зањихано  

Већ некако наговори да погне главу  

И зашути.  

 

И тако  

Опијена стојим храбро  

Пред застртим небом  

У топлом гријеху  

Док не искапим све што ми је остало. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЕМОТИВНИЈА ЉУБАВНА ПЈЕСМА 

 

Лука Максимовић – Шифра: ‘’Неко неко’’ – Ниш 

 

Моја мама 

 

Најискреније, 

Најнежније, 

Увек су близу, 

У страху 

И стрепњи, 

Нади  

И чежњи, 

Очи моје мајке. 

 

Раширене, 

Нежне, 

Пуне топлине, 

Спремне за  

Загрљај, 

Спремне за 

Утеху, 

У сваком трену су ту 

Руке моје мајке. 

 

Најнежнији, 

Мудар, 

Увек присутан, 

И када је тешко-ту је, 

Ведрином 

Прошаран , 

Каже: “Биће боље”, 

Искренији 

Од свих других 

За које знам 

Осмех је моје мајке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЈЉЕПША ЉУБАВНА ПЈЕСМА У АКРОСТИХУ 

 

Милош Самарџић – Шифра: ''Љубавна пјесма'' - Власеница 

 

Љубав 

 

Љубав на први поглед, 

топи и најтврђи лед. 

 

У очима се ствара сјај, 

као прелијепи, љубавни рај. 

 

Боримо се да љубав побиједи, 

јер она највише вриједи. 

 

А образи се румене, 

као ватре запаљене. 

 

Велика срећа их обасјава, 

то је љубав права!!! 


