
1 НАГРАДА 
 
Крв живот значи 
 
Наш живот има две стране своје, 
прва је лепа, тад добро све је. 
и она друга – зову је туга, 
помоћ тад треба, помоћ од друга. 
 
Тад друг се створи тамо где треба, 
када је тешко, кад живот гасне, 
крви ти дода чисте и часне, 
и тако за час – живот се спасе. 
 
Крв живот значи у сваком трену, 
у сваком часу, она нам треба, 
колико пута она је хитна, 
за живот сваки она је битна. 
 
Сви даваоци крви то знају, 
колико крв за живот значи, 
зато је с љубављу великом дају, 
и ником не траже да им врати. 
 
Они су срећни, што крв ће своју,  
на поклон дати оном ком треба, 
савете дају и деци својој, 
да даваоци сутра буду они. 
 
И сви ти људи великог срца, 
причају свима и апел шаљу, 
да крви увек мора да има, 
да се не деси да је зафали. 
 
Крв живот значи, 
крв злата вреди, 
крв је човеку ваздух и вода, 
крв је за живот светлост и младост, 
крв је за живот срећа и радост. 
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2 НАГРАДА 
 
Крв живот значи 
 
Да је човек као мали црв, 
И тада би њему требала крв. 
Да је човек као велики слон, 
живети без крви, не може он. 
 
У љубави, рату и бици, 
освежење треба крвној слици. 
Кад би на то мислили неки, 
Не би отишли на пут далеки. 
 
Да би људи живели дуже и боље, 
ти буди човек добре воље. 
Помози другом, од среће скачи, 
нек људи знају: крв живот значи. 
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3 НАГРАДА 
 
Крв живот значи 
 
Кад почнеш да сањаш, 
живот да живиш, 
док ходаш испод плавог свода, 
деси се да крв постане вода. 
 
Тад помоћ било чија добро би дошла, 
само да би крв кроз вене поново пошла, 
и да почнеш да сањаш снове нове, 
да те небо горе не зове. 
 
Тад живот је лепши, 
јер има неко да ти помогне и теши. 
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