
ИЗБОР ИЗ ЉУБАВНЕ ПОЕЗИЈЕ  

Читати поезију, то је уметност. Поезију не читамо сваког дана. Читамо је у оним тренуцима  када 
осетимо да је наша душа сетна и меланхолична. 

Љубав је незаобилазна и вечита тема у поезији. Љубав према жени  и писање о њој  изродило је 
неке од најлепших песама српске књижевности.

ВАСКО ПОПА

ОЧИЈУ ТВОЈИХ ДА НИЈЕ

Очију твојих да није
Не би било неба

У малом нашем стану

Смеха твога да нема
Зидови не би никад
Из очију нестајали

Славуја твојих да није
Врбе не би никад

Нежне преко прага прешле

Руку твојих да није
Сунце не би никад

У сну нашем преноћило

ЈОВАН ДУЧИЋ

ПЕСМА ЉУБАВИ

Свој једини живот ти живиш у мени;
да будеш осећај и сан ти се сазда;

не тражим на путу твој лик неслућени-
далеко ван тебе иде твоја бразда.



Очи су ти зато да оплоде звуке,
и глас да молитву у срцима роди;

сав покрет изгледа замах твоје руке;
ти сјаш у стварима као дан у води.

Твој је дах да семе не смрзне у њиви;
твоја љубав да би било побожности;

твоја равнодушност, да може да живи
гордост очајања и горки чар злости.

Ти ниси у себи јер ти нема краја;
твој говор почиње музику свих вода;
речи су ти конци у ткиву свег сјаја;

идеш, ко молитва, од земље до свода.

И ти си начело већма него биће...
Ноћ да блисну звезде замах победника,

да буде победа...Лепота, откриће,
пре него мом духу беше реч и слика.

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

СРЕЋА

Не мерим више време на сате,
ни по сунчевом врелом ходу

дан ми је кад његове се очи врате
и ноћ кад поново од мене оду.

Не мерим срећу смехом, ни тиме
да ли је чежња моја од његове јача;

срећа је моја кад болно ћутим с њиме
и кад нам срца бију ритмом плача.

Није ми жао што ће живота воде
однети и моје гране зелене;

сад нека младост и све нека оде:
он је задивљен стао крај мене.

                                                                          



ЕМА МАТИЋ

АКО ОПЕТ ДОЂЕШ МЕНИ

Колико мало о теби знам
а тако сам те много волела,

хтео си  да будеш сам,
а мене је душа болела.

Када те на улици сретнем,
срце ми затрепери јако,
руке на груди метнем,
да смирим боле тако.

Ако опет дођеш мени
отворићеш  ми старе ране,

зато остани само у успомени
на прошле болне дане.

МАТИЈА БЕЋКОВИЋ

СЛАМКА

У оној ноћи с петка на суботу
Судњега часа у твоме животу
Чистаја дјево и најређи цвету

Последње што си ти од мене чула
Било је: ” Волим те
Највише на свету! ”

Али на чему би онај што не уме
Више живети одржао себе

Да му уснама што се не двоуме
Не додаде сламку

И реч:
” И ја тебе! ”

        



Одабери једну од понуђених песама  или неку  по сопственом избору и  наведи:

-мотиве

-песничке слике

-стилске фигуре

-стих,строфу, риму 

Напомена:

Изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у основно ј школи  обавезни предмети 
са недељним фондом од четири часа недељно треба да имају најмање једну оцену усменим 
испитивањем. 

Усмено испитивање ће бити из књижевности. О овоме ћете бити на време обавештени.

Уколико се нешто промени, бићете с тим упознати.

                                                                                        


