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КО САМ ЈА 
 
 
 
 
 

 
Питам се ко сам ја? 
Зашто сам овде сада? 
Питам се питам ко си ти? 
Које ћу нити повезати? 
Има ли почетка и краја? 
Да ли ћу икада сазнати? 
Не, све док је сунчаног сјаја. 
А после, нећу ни знати. 
Где је тајна? 
Одабрани ће је открити, 
Вео ће пасти и тачка крајња, 
Истина ће се показати. 
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И ЈЕСАМ И НИСАМ 
 
 
 
 

 
 

Ту сам где сам, 
И јесам и нисам, 
У сновима је сан, 
Снивам сваки дан. 
Идем даље нада се топи, 
Као пахуља на топлом длану. 
Суза кану. 
Јутро рођено у сумраку, 
Иза тамног облака. 
Збунило се сунце у кораку, 
Роса на длану, небо заплака. 
Светлост је заспала 
У цвету радости, у младости. 
Ој, младости, године слатких снова, 
Воли, воли увек изнова. 
Ту сам где сам, 
И јесам и нисам. 
У сновима је сан, 
Снивам сваки дан.  
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ДАН ЉУБАВИ 
 
 
 
 
 

 
Кроз срце си прошла 
Процветала трешњин цвет 
Мајског лептира лет 
Добро дошла љубави 
У љубав се клела 
Лаж у прах млела 
За тебе цветни венчић плела 
Најлепше снове снила 
Треперење танке нити била 
Звезде су ти китиле главу 
Глас твој је топио тело од миља 
Без љубави слепа сам 
Не видим очи које воле 
За вечни додир моле 
Из љубави сам проклијала 
У љубави зарићу корење моје 
Љубави песмо над песмама 
Тражим те кроз ноћи звездане 
Љубави волим те у играма 
Одледи срца залеђена 
Љубав и истина трају 
То знају срца предана. 
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ЉУБАВ 
 
 
 
 
 

 
Љубав је зебња и страст врела 
Када у грудима бол мили, 
И крв топла у срцу мрежу плела. 
Њоме те уловим и повијем у свили. 
Љубав је песма анђела белих, 
Која се пева док срце лудо бије. 
Име твоје чује се из усана врелих. 
Из очију се благи поглед пије. 
Љубав је пијанство без пића, 
Жеља да дан буде година. 
Ти и ја гнездо малог тића, 
И топла пустињска дина. 
Љубав је вечна као маслиново дрво, 
Стогодишње старо вино. 
Срећа кад се роди дете прво. 
Када морска шкољка милује, 
Сјајни бисер фино. 
 

 
 
 
 


