
Љубивоје Ршумовић 
 
ДЕСЕТ ЉУТИХ ГУСАРА 
 
 
Десет љутих гусара  
дошло у мој кревет. 
Један пао с кревета –  
остало их девет. 
 
Девет љутих гусара 
још не знају ко сам. 
Једног сам успавао –  
остало их осам. 
 
Осам љутих гусара, 
ја их оштро гледам. 
Један пао у несвест – 
остало их седам. 
 
Седам љутих гусара 
побегло на брест. 
Један пао на главу –  
остало их шест. 
 
Шест љутих гусара  
збрисало у свет. 
Један се изгубио – 
остало их пет. 
 
Пет љутих гусара 
лете као лептири. 
Један пао у бунар 
остало их четири. 
 
Гле, четири гусара 
бес у њима ври. 
Један пуко од муке 
остало их три. 
 
Три љута гусара, 
а против њих ја. 
Једног сам звизнуо –  
остала су два. 

 
Два љута гусара,  
а поглед им ледан. 
Један се оклизнуо – 
још остао један. 
 
Један љути гусар 
постао је медан. 
Просто се истопио –  
остао ниједан. 
 
У сваком погледу, 
прошла ме је страва. 
Сад је све у реду, 
може да се спава. 
 
 
 
 
 
1. О коме говори ова песма? 
 
_____________________________ 

_____________________________ 
 

 
2. Подвуци непознате речи у песми! 

 
3. Први гусар је  (заокружи слово 
испред тачног одговора): 
 

а) пао у бунар;     б) пао с кревета; 
в) заспао;               г) донео заставу. 

 
4. Сви гусари су на крају песме 
(заокружи слово испред тачног 
одговора): 
 

а) остали у соби;      б) нестали; 
в) сакрили се;            г) украли благо. 

 
5. Нацртај у свесци гусаре на 
гусарском броду! 

Ljubivoje Ršumović 
 
 

DESET LjUTIH GUSARA 
 
 
Deset ljutih gusara  
došlo u moj krevet. 
Jedan pao s kreveta –  
ostalo ih devet. 
 

Devet ljutih gusara 
još ne znaju ko sam. 
Jednog sam uspavao –  
ostalo ih osam. 
 

Osam ljutih gusara, 
ja ih oštro gledam. 
Jedan pao u nesvest – 
ostalo ih sedam. 
 

Sedam ljutih gusara 
pobeglo na brest. 
Jedan pao na glavu –  
ostalo ih šest. 
 

Šest ljutih gusara  
zbrisalo u svet. 
Jedan se izgubio – 
ostalo ih pet. 
 

Pet ljutih gusara 
lete kаo leptiri. 
Jedan pao u bunar 
ostalo ih četiri. 
 

Gle, četiri gusara 
bes u njima vri. 
Jedan puko od muke 
ostalo ih tri. 
 

Tri ljuta gusara, 
a protiv njih ja. 
Jednog sam zviznuo –  
ostala su dva. 
 

Dva ljuta gusara,  
a pogled im ledan. 
Jedan se okliznuo – 
još ostao jedan. 
 

Jedan ljuti gusar 
postao je medan. 
Prosto se istopio –  
ostao nijedan. 
 

U svakom pogledu, 
prošla me je strava. 
Sad je sve u redu, 
može da se spava. 
 
 
 
 
 
 
1. O kome govori ova pesma? 
 
_____________________________ 

_____________________________ 
 
 
2. Podvuci nepoznate reči u pesmi! 

 
3. Prvi gusar je  (zaokruži slovo ispred 
tačnog odgovora): 
 

a) pao u bunar;      b) pao s kreveta; 
v) zaspao;                g) doneo zastavu. 

 
4. Svi gusari su na kraju pesme (zaokruži 
slovo ispred tačnog odgovora): 
 

a) ostali u sobi;           b) nestali; 
v) sakrili se;                 g) ukrali blago. 

 
5. Nacrtaj u svesci gusare na gusarskom 
brodu: 


