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ČUSTVA 

 

Čustva so to, 

kar čutiš v sebi, 

ona veliko pomenijo tebi. 

Veselje, žalost 

in hrepenenje … 

Čustva so to vsa. 

Žalost je, 

ko izgubiš psa, 

veselje pa, 

ko imaš hrepenenje. 

 

Čustev je veliko, 

njih je toliko, 

da včasih ne veš, kaj čutiš. 

Takrat zmedo občutiš. 

Čustva so lepa stvar, 

zanje ti mora biti mar. 

Ne smeš jih zakriti, 

raje poskušaj nove odkriti. 

 

Hana Kolednik 

 

 

LJUBEZEN 

 

Ljubezen je čustvo, 

tako kot veselje. 

Nekateri ljubezen čakajo 

vse življenje. 

Nekdo se zaljubi na 

prvi pogled, 

drugi pa čez čas, 

ko pogovarjata se skupaj v en glas. 

 

Nikoli ne veš,  

kaj pričakovati, 

ko zaljubljen si. 

Upaš na najboljše 

brez kakršnih koli skrbi. 

 

Ljubezen čuti lahko vsak. 

To so metuljčki, 

ki jih čutiš vsakokrat, 

kadar osebo svojo prepoznaš. 

 

Valentina Turk 

LJUBEZEN 

 

Prava ljubezen 

je ena sama. 

Ljubezen je, 

ko se imata dva rada, 

ko ju nič ne loči, 

ko sta skupaj 

v dobrem in slabem. 

Ljubezen so metuljčki v trebuhu 

in igriv nasmeh. 

Prava ljubezen je ljubezen, 

ki se nikdar ne konča. 

 

 

SKRIVNOST 

 

Skrivnost je 

skrita želja 

na dnu srca. 

Skrivnosti nikdar ne izdaj! 

 

Neja Majcenovič 

 

 

SANJE 

 

Sanje so namišljeno doživetje zvokov, 

slik ali drugih občutkov. 

To je prav posebno stanje, 

ki ga prebudi le najgloblje spanje. 

 



Sanje se zgodijo v zadnji fazi spanja, 

v kateri so slike najbolj žive 

in največja spoznanja. 

Ko sanjamo, 

se izključijo misli, čutila in oči, 

zenice se obrnejo navzgor 

in človek trdno zaspi. 

 

Sanje raziskujejo že vrsto let. 

Prvi so verjeli,  

da jih Bog pošilja za ljudi na svet. 

Nekateri verjamejo, 

da lahko ujameš svoje sanje, 

a moraš za to verjeti vanje. 

 

Neja Vogrinc 

 

 

SANJSKI SVET 

 

Zvečer, ko tema pade, 

začnejo se sanje. 

 

Sen traja vso noč, 

do poznega večera 

in čez polnoč. 

 

Sanjski svet je lep kraj, 

včasih raj, 

včasih pa ne. 

 

So tudi pogoste izjeme, 

ki niso ravno lepe. 

 

A kje ta sanjski svet leži? 

V naših glavah živi. 

 

Narejen je iz domišljije in doživetij, 

ki so se zgodila 

skupaj zmešano, 

pogosto nejasno. 

 

Sanjski svet pa traja, 

vso noč do jutra, 

vse do nastavljenega alarma. 

 

Ko enkrat se zbudiš, 

istih sanj več nikoli ne doživiš. 

 

Tija Tamše 

SKRIVNOST 

 

Skrivnost je skrita v srcu, 

predana soncu, 

zavita med oblake, 

zanjo ne vedo niti  srake. 

 

Skrivnost je skrita misel, 

tako skrita 

kot sama soteska, 

majhna kot trska,  

tako kot otroška prstka, 

kot dolga reka, 

ki teči ne neha. 

 

Zanjo le redki vedo, 

tako in pa tako 

ne vedo veliko, 

vedo le za končno piko. 

 

Marko Pišek 

 

 

SKRIVNOST 

 

Skrivnost je nekaj, 

kar skrivaš 

in jo vsem prikrivaš. 

Male so in velike, 

vse raznolike. 

 

Skrivnosti so lahko tudi male norosti, 

še posebej v naši mladosti. 

Imam jo jaz, 

imaš jo ti, 

imamo jo vsi. 

 

Največja skrivnost pa je naše življenje, 

ki se bo zgodilo. 

In kako se bo odvilo? 

 

Niko Kozoderc Cvetko 

 

 

SREČA 

 

Sreča je nekaj najlepšega. 

Te nima vsak. 

Ko  jo začutiš, 

ti je pri srcu lepo. 



 

Posebej je lepo, 

če ti kdo kaj lepega reče. 

Najlepša je družina. 

 

Srečo lahko ima vsak. 

Če si srečo želiš, 

je zelo lepo, 

ker veš, 

da ti potem bo pri srcu toplo. 

 

Sreča je kot ljubezen. 

 

Žan Novak 

 

 

 


