
 1 НАГРАДА 
 
Крв живот значи 
 
Када помогнемо некоме лепше је нама 
о некоме брине Бог, а о некоме тата и мама. 
Добрим људима добро је мање, док други траже више, 
а неко док крв чека крај болничког кревета уздише. 
 
Не треба на глупости време губити, 
боље дајте крв! Зар још живота изгубити? 
Игле нису страшне ни мало, 
молим вас помозите мало. 
 
Живот све конце среће вуче, 
неће бити данас ко јуче. 
Ми смо хумани, крв ћемо давати, 
ми ћемо заједно животе спасавати. 
 
Превише је живота да би их изгубили, 
треба нам крв, зашто би време узалуд на ситнице губили? 
Боље је када се дружимо, 
када сву помоћ пружимо. 
 
Желим да животи цветају као цвеће, 
да за спасене нема веће среће. 
Да из свачијег живота истерамо таму, 
да неко живи лепо, и загрли тату и маму. 
 
Нека неко тужан коначно се смеје, 
зар вам то срце не греје? 
За дату крв захваљујем свима,  
јер је дивно када неко на лицу напокон осмех има. 
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 2 НАГРАДА 
 
Крв живот значи 
 
Драгоцена течност, 
тече нам кроз вене, 
код мог друга, 
иста као и код мене. 
 

Црвене је боје, 
кажу живот значи, 
кад је имаш више, 
онда си и јачи. 
 

Дар од Бога, 
нема баш свако, 
подели га са неким, 
много је лако. 
 

Дати крв,  
то је ствар права, 
твоја крв, неком болесном, 
живот продужава. 
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3  НАГРАДА 
 
Крв живот значи 

 

Да би болестан био много јачи  
здрава крв му много значи. 
Крв с'љубављу треба дати  
и неком продужити живот знати. 
 
Она је неопхидна свима 
зато треба што више да је има. 
 

И ја стога јако желим 
Кад порастем болеснима да је делим. 
Бићу и ја некада велики зналац 
И племените крви давалац. 
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