Десанка
Максимовић

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА
ДИГИТАЛНО ИЗДАЊЕ

Том 10
Садржај

Десанка Максимовић
ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА

Приређивачки одбор
Проф. др Александра Вранеш
Проф. др Бојан Ђорђевић
Проф. др Љубица Ђорђевић
Академик Радован Вучковић
Проф. др Живан Живковић
Проф. др Душан Иванић
Зорица Ивковић Савић
Проф. др Слободан Ж. Марковић, председник
Др Нада Мирков Богдановић, секретар
Проф. др Миодраг Сибиновић
Проф. др Бошко Сувајџић
Проф. др Станиша Тутњевић, уредник
Др Ана Ћосић Вукић

Десанка Максимовић

ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА
Том 10

Биобиблиографија
Жи вотопис Десан ке Макси мовић
Радован Поповић

Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић 1920–1971.
Љубица Ђорђевић

Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић 1972–2011.
Александра Вранеш

Ру кописна заоставшти на Десан ке Макси мовић
Александра Вранеш

Задужбина Десанка Максимовић ■ ЈП Службени гласник ■ Завод за уџбенике

© Задужбина Десанкa Максимовић, ЈП Службени гласник, Завод за уџбенике, 2012

Издање Целокупних дела помогли су: Министарство просвете и науке Републике Србије,
Министарство вера и дијаспоре Републике Србије, Министарство културе, информисања
и информационог друштва Републике Србије, Народна библиотека Србије, Српска академија
наука и уметности, Секретаријат за културу Градске управе града Београда.

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Ра дован Поповић

ЖИ ВОТОПИС ДЕСАНКЕ МАКСИ МОВИЋ
Песникиња душе Србије

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

„При ми те сву моју за хвал ност за ва ше же ље и за сти хове Де сан ке Мак си мовић, чи ји сте пре вод би ли љу базни да ми поша ље те у лепом изда њу упоред них јези ка.
Неке од тих песа ма веома су лепе, нарочи то оне веза не
за зе мљу, за моћ но тло ва ше зе мље (Се ља ко ва смрт,
Воћ ња ци, За зе мљу где војска прола зи), или оне које
изра жа вају смисао јед не при род не ан тич ке за кони тости (Човек са Бал ка на), или још у који ма је неизмерне
са ми лости за људе уоп ште (За оне који посрћу...).
Хва ла на послатој збирци. У епохи где се поези ја устаљу је лич ним де ли ри јем, за за вист је је зик и народ који
су још способни да изра зе ова кав ли ри зам епског призву ка. Нарав но да сам у пре вође њу много користи ла
српске ба ла де сред њег века, и слу ша ла њи хово извођење на ва шем јези ку, што ми је дра го сећа ње...“
Маргерит Јурсенар
(Из писма преводиоцу Дивни Ден ковић Братић)
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К

а да се у ле то 1920. годи не у часопису Ми сао, који су уре ђи ва ли у то доба
углед ни писци Си ма Пан ду ровић и Ве ли мир Жи воји новић Massu ka, поја ви ла песма „Стреп ња“ Десан ке Макси мовић, ми шљења су би ла неподе љена:
песни ки ња је рођена. Мла да студент ки ња Богда на Попови ћа искрено је отвори ла ду шу:
Не, немој ми при ћи! Хоћу изда лека
да волим и же лим твоја ока два.
Јер срећа је лепа са мо док се чека,
док од себе са мо на говештај да...
У овом пет на е стоднев ном књи жев но-поли тич ком гла си лу, покре ну том
1919. у тек ослобођеном Београ ду, Десан ка Макси мовић је почет ком 1920. објави ла две песме; „Јед на смрт“ и „Пита ње“, и то у часопису у коме су стал ни сарадни ци Ми лош Црњански, Дра ги ша Васић, Иво Ан дрић, Тодор Ма нојловић...
Најду говеч ни ја српска песни ки ња ушла је на ве ли ка врата у српску књижевност, а има ла је та да са мо два десет две годи не.
У Београд је сти гла из Ва љева.
Рођена је 16. маја 1898. у се лу Раброви ца, од оца Ми ха и ла, учи те ља, и мајке
Дра ги ње, кћерке свештени ка бран ковач ког Све тозара Пе трови ћа. Би ла је најстари је од осморо деце Ми ха и ла и Дра ги ње, који ће се већ у ле то по рођењу
првог де те та, потоње гласови те песни ки ње, пресе ли ти у сусед но се ло Бран кови ну, у којој је подиг ну та нова школа, са мо три годи не пре Десан ки ног рођења.
Ту школу, зи да ну од опеке, са ход ни ком и двема учиони ца ма и посебно ста ном
од две простори је за учи те ља, поха ђа ће буду ћа пое теса. Учи тељ Ми ха и ло доби ја ће, као прет плат ник, три најпознати ја гласи ла за српску децу: Невен, Зорицу и Ма лу Србадију, а уз то и часопис за одрасле Босанску ви лу. А и сам Ми ха и ло
Макси мовић обја вио је три књи жи це: Ма ли родољуб (1907), Песмарица ђачка и
Бој на Лозници (1910). То ће би ти и прва лекти ра његове најстари је кћерке.
Одра шће код роди те ља, али и код деде по мајци, про те Све тозара, чи ја се
кућа на лази ла на јед ном од најлеп ших побрђа у Бран кови ни, ода кле се „отварао
ши рок ви дик према доли ни Колу баре, Ма љена и Медвед ни ка, по це лој Под гори ни“. Ти „божански преде ли“ зау век ће се урезати у њено сећа ње – и, наравно,
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оста ће неизбриси во сећа ње на оца који у воћ ња ку својим ђа ци ма пока зу је ка ко
се ка леми... Или, сли ка оца који од ла зи са керу шом и пу шком у лов....
Те њи ве, шу ме и па шња ке, ту пастора лу на пусти ће почет ком јесени 1908,
ка да је отац добио премештај у Ва љево. Десан ка је ђак трећег разреда.
У Ва љеву ће наста ви ти и гим на зијско школова ње. Би ће од ли чан ђак.
Породи цу ће у овом гра ду за деси ти ве ли ка несрећа: 5. марта 1915. Ми ха ило Макси мовић, отац Десан кин, под леже опа кој бољки – пегавцу.
Учи тељ и писац, школски над зорник за срез ва љевски и под горски, бла гајник Црвеног крста, председ ник певач ке дру жи не, а био је и бла гајник Главне
војне ста ни це у Ва љеву. Забе лежено је да је Ми ха и ло Макси мовић „и поред боја зни од зара зе“ све ча но ис пра ћен: „ис ку пи ло се че трнаест учи те ља и се дам
све ште ни ка и много гра ђа на“, а „ње гово осморо си роча ди, остаре ла мајка и
верна љу ба има ће до гроба да осећају гу би так а тим пре, што га на послед њем
часу не понегова ше и не ви деше“.
Десан ка ће се, много годи на касни је, сећати оца у јед ној својој песми:
У сну са мо његов лик угледам цео као и пре
док смо жи ве ли зајед но у овом крају
и ви дим га као да опет негде журно гре
и као да очи његове нешто што ја не знам знају...
Ва љево ће јој би ти и град прве љу ба ви. Би ће то њен вршњак, за љу бљеник у
пое зи ју, мла дић који ће јој доне ти доста пат ње, али и узбу ђења. Као у при чи:
она је воле ла њега, а он је волео дру гу...
Крај Првог светског рата означи ће и крај детињства Десанке Макси мовић:
Де тињство моје, пре пу но си је ке цркве них звона; кев та ња се ки ра, подври ски ва ња у от косу коса, пу но си ху ке сва товских ко чи ја и пра и сконских ту жбаљки и ле лека. Детињство моје, сетна фруло мека.
У Ва љев ској гим на зи ји сте ћи ће те мељ но обра зова ње из свих пред ме та,
а међу професори ма, посебно дра гим, би ће песник и преводи лац Си ма Пан дуровић, који јој је пре да вао не мач ки је зик, и истори чар Гли ша Еле зовић, оријен та листа и фи лолог. Мату ри ра ла је 1919. ра дом „Вук, Доси теј и да на шња Југо сла ви ја“. Осло бо ђе на је усме ног ис пи та, по што је пи сме ни по ло жи ла са
од лич ним успе хом. Већ је уве ли ко писа ла песме, родољу би ве и љу бавне.
Ује сен 1919. годи не сти гла је у Бе оград и наста ни ла се код тет ке, мај чи не
се стре, која је ста нова ла у Та ковској 40. Сти гла је и њена мајка са оста лом децом, а пошто су прода ли ку ћи цу у Ва љеву, са гра ди ли су „скром ну при зем ну
згра ди цу“ на Топ чи дерском брду.
На Фи ло зофском фа кул те ту уписа ла је студи је упоред не књи жев но сти,
истори је и истори је умет ности. При ље жно је слу ша ла пре да ва ња и пола га ла
ис пи те, али је са стра шћу писа ла и сти хове. Оку ра жи ће се лепа Ва љевка да свешчи цу препу ну пе са ма пока же своме нека да шњем гим на зијском профе сору
Си ми Пан ду рови ћу који је у бе оградској чарши ји цењен као писац, а је дан је
од уред ни ка часописа Мисао. Пан ду ровић ће јој пру жи ти ру ку и подста ћи ће је
да на ста ви: са мо 1920. у овом ча сопису Де сан ка Мак си мовић об ја ви ће око
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два десетак песа ма, а јед ну од њих („Јед на смрт“, прву коју је обја ви ла) Пан ду ровић ће 1921. унети у своју Антологију најновије лирике; 1922. хрватски антологичари Мирко Деа новић и Ан те Пе тровић песме „Чежња“ и „Стреп ња“ уврсти ће
у Антологију савре мене југословенске лирике.
На фа кул те ту па жњу студената ли терата посебно при влачи је дан студент
„из прека“ – Ми лош Црњански. Десан ка ће га упознати убрзо по његовом дола ску на студи је, а на ро чи то на пре да ва њи ма из упо ред не књи жев но сти и
истори је. Стари ји је од ње пет годи на, али је за па жен као ве ли ки бун товник у
ли терату ри и нарочи то као сатир: ни је пропу штао при ли ку да се удвара лепоти ца ма све док међу студент ки ња ма ни је срео своју буду ћу жи вот ну са пут ницу – лепу Ви ду Ру жић.
Почет ком ле та 1921. Десан ка је обја ви ла и прву песму у Српском књи жевном гласни ку, најзначајни јем и нај у ти цајни јем књи жевном гласи лу тога доба у
коме глав ну реч воде прва име на српске књи жев но сти – Богдан Поповић и
Слободан Јова новић. Поста ће стал ни сарад ник Гласника, све до његовог краја,
почет ком Дру гог светског рата.
Ве либор Гли горић ће 1920. покрену ти књи жевни часопис Нова светлост и
на његов позив на сарад њу Десан ка ће му послати, а он ће обја вити, песму „Портре ти“ и песму у прози „На ша песма“ у којој ће описати своје „љу бавне ја де“:
Почиња ла сам да га волим.... Затим смо се воле ли... Он је отишао... Он је
да леко отишао.
Си ма Пан ду ровић је 1921. саста вио Антологију новије лири ке, а на основу
гласа ња чи та ла ца часописа Мисао Десан ки на песма „Стреп ња“ доби ла је највећи број гласова и при па ла јој је на гра да редак ци је од хи ља ду ди нара.
Много годи на доц ни је песни ки ња ће се присећати тих да на: „Ду го сам сазрева ла, касно са зре ла. Као млад песник, расла сам уз ве ли ку генера ци ју: Мила на Ра ки ћа, Јова на Ду чи ћа, Иси дору Секулић, Си му Пан ду рови ћа, Ми ли цу
Јан ковић, Жи воји нови ћа Масу ку...“
Пола га ла је испит из оп ште истори је и доби ла оцену 8 (осам), а тема је би ла
„Ује ди њење Ита ли је и Немач ке“. На усменом ис пи ту из упоред не књи жевности доби ла је 10 (десет), из оп ште истори је осам (8), исту оцену и из истори је
умет ности. Писмени ис пит из упоред не књи жевности пола га ла је 11. фебруара
1923, а тема је би ла „Која вам се народ на књи жевност најви ше сви ђа и за што“ –
доби ла је 10 (десет).
Пи ше „Пролећ ну песму“:
...да има у мени це ла нежна пли ма
речи неречени’,
да бих срце могла покла њати сви ма
и да опет доста оста не га мени.
Почетком школске 1922/1923. године, при крају својих студија, Десанка Максимовић се при хвата наставничког посла у приватној гимназији у Обреновцу.
У ре дак ци ји ча сописа Ми сао, у ста ну вла сни це Сми ље Ђа ковић, блиске
при јате љи це Иси доре Секулић, мла да професорка ће упознати углед на имена
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београдског књи жевног и јавног жи во та, као што су Иси дора, Вла ди мир Ћоровић, Вељко Пе тровић, Стеван Ја ковљевић... Црњанског је одра ни је позна вала – слу ша ла је са ве те које је он да вао мла дим студент ки ња ма „да се не љу бе на
тра ви, јер могу ла ко на зепсти, за греја не...“
Пози вају је и на јавне при редбе да чи та своје песме. Новосадски лист Застава донео је 2. октобра 1923. бе лешку:
„У су боту увече, у са ли на шег позори шта, где се ску пи ла сва ели та Новог Са да, просла вљени умет ни ци Београ да: г-ца Десан ка Макси мовић,
г. г. Дра ги ша Васић, Си ни ша Кордић, Густав Крклец, дра ги Срби јанци одржа ли су јед но сјајно, ус пе ло ли терарно вече. На бан ке ту који је
при ређен дра гим и славним гости ма, г. Кордић је држао говор у коме
је изнео своје ори ги нал не мисли о умет ности... Гости ма је од говорио
наш дра ги су гра ђа нин г. Чоба новић, овда шњи берберин, који је у топлој здра ви ци сла вио да на шњу српску умет ност, а нарочи то српску
прозу. За то се говорник са за хвал ношћу обра ћао при поведачу Дра гиши Васи ћу који му је пре три годи не у ан ти ми ли таристич ком и ху манистич ком оду шевљењу као офи цир избио три зу ба.
Хва ла и сла ва ми лим гости ма!“
Ди пломи ра ла је и почет ком школске 1923/1924. поста вљена је за су плента у Учи тељској школи у Ду бровни ку. Ђа ци су би ли скоро њени вршња ци, а у
раз ред је сту пи ла „без ика квог струч ног зна ња ме тоди ке и пе да гоги је“. Би ла
је, ка ко је са ма говори ла при јате љи ма, „наору жа на једи но љу ба вљу према њи ма
и зна њем“.
Од ва жи ла се да из Ду бровни ка на пи ше писмо Све тисла ву Б. Цви ја нови ћу,
најпознатијем српском изда вачу-ма нуфакту ристи, и да му понуди, преко Раст ка
Пе трови ћа, свеску сти хова за обја вљи ва ње:
„...Ви можете ових да на разгледати, па можемо, ако на лазите за потребно, и неке измене учи ни ти, али ја мислим да неће за иста имати шта да
се мења, осим ако Вам се не чи ни да је број песа ма већи него што сте
мисли ли да треба да буде. Ипак ћу неке песме, што сам их уне ла, избацити, а ста вити неке нове, леп ше...“
Десан ка је Цви ја нови ћа позна ва ла – у његовој књи жари, у строгом цен тру
Београ да, био је пра ви књи жевни кру жок, стеци ште најви ђени јих ли терата, не
са мо престони це.
Изда вач ће обја ви ти прву књи гу песа ма мла де песни ки ње – насловну страну за Песме Десан ке Макси мовић ура ди ће мла ди, а већ за па жени, кари кату риста Пјер Кри жа нић. Илустрова ни лист је из ла зак ове књи ге пропратио као
значајан дога ђај у култу ри, ис ти чу ћи да „издавши збирку ових за иста женских
песа ма, којих је код нас очајно ма ло, г. Цви ја новић је учи нио један леп изда вачки гест“. Ми лан Богда новић, кри ти чар Српског књижевног гласника, на писао је:
„Ја не знам да ли ће неко од на ших му зи чара осетити сву ли ри ку за појаве ових умил них сти хова, и да ли ће се на ћи ко да их подари стру на ма.
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Али, чи ни ми се да би се, кад би би ло начи на да се неколи ко од ових напева ши роко популари шу, песни ци Ци га ни врло брзо за љу би ли у њих,
и да би се доиста на шли ка кви фи ни ји Ци цвари ћи да их предају ноћи,
звезда ма и севда ху...“
Ти раж тек штам па не књи ге брзо је рас ту рен. Професорка Јован ка Хрва ћанин, и са ма песни ки ња, почет ком октобра 1924. годи не ја вља Цви ја нови ћу:
„Извешта вам Вас да сам при ми ла посла них ми 70 ком. Песа ма Десанке Макси мови ћеве. Оне су рас ту рене међу ђа ке, а новац послан г-ђи ци
Макси мови ћевој, јер сам ја та ко раз у ме ла њези но писмо. Учи ни ла сам
то са за довољством: би ло ми је при јат но да међу ђа ке про ту рим јед ну
добру књи гу, као и да учи ним услу гу г-ђи ци Макси мови ћевој, а донекле и Ва ма, што сте из да њем ове збирке ода ли за слу же но при зна ње
јед ној од пози тивних вред ности на ше ли терату ре.“
Макси мови ћева већ ни је би ла у домови ни: доби ла је, на препору ку свога
професора Богда на Попови ћа, јед ног од највећих ин те лек ту а ла ца Срби је између два светска рата, сти пен ди ју фран цуског Ми нистарства спољних послова. Своме изда вачу од мах се ја ви ла из Пари за разглед ни цом да је „после много
за ни мљи вог и доста стра шног пу та, који морам у некој при чи описати“ најзад
сти гла и на шла стан „у јед ној ма лој париској соби под кровом“.
О жи воту у Паризу песни ки ња ће при јате љи ма говори ти:
„Ишла сам у позори ште, му зеје. Шта бих дру го ра ди ла? На ше сам избегава ла због уче ња је зи ка. Све што се да ло ва жно ви де ти, хте ла сам да ви дим.
Ишла сам на преда ва ња, слу ша ла Цви ји ћа [Јована] на Сорбони. Ви знате шта
је карст? То су на ши преде ли са ду боким ја ма ма које је вода у креч ња ку на прави ла. Цви јић је био геолог и он да пошто та квих ја ма у Фран цуској нема, он је
ту поја ву на звао ка ко се код нас зове. Говорио је ле ја ма. А Фран цу шчи ћи су се
око мене ки ко та ли, са ги ња ли се под клу пе. Стра шно сам се љу ти ла на њих и
мрко их гледа ла...“ У ствари, послу ша ла је са вет свога професора Богда на Попови ћа – да упозна добро град, његове му зеје и га лери је, да на Сорбони слу ша
преда ва ња професора која је ин тересу ју и да учи фран цуски језик.
Ста нова ла је, зајед но са сли карком Ли зом Марић, буду ћом са пут ни цом
Пјера Кри жа ни ћа, у ули ци Сен Жак, у Латинском квар ту, у срцу Пари за, у непосред ној близи ни Луксембуршког парка. Наравно, за ту годи ну да на у Паризу
оби ћи ће и неке значајни је гра дове у бли зи ни, као што су Шар тр и Ру ан. И писа ће песме, као што је „Грли ца“.
Јед но сачу ва но писмо из Пари за (Све тисла ву Пе трови ћу, уред ни ку Српског књи жев ног гла сни ка) на писа но на из ма ку зи ме 1925, ме ђу тим, от кри ва и
њену уса мљеност:
„...Често се пу та за иста шетам та ко ту жна овим мрким париским ули цама, ма да имам и овде позна ни ка и оних који су ми дра ги. Срећом имам
очи тако неисцрпно радозна ле, и још се нисам умори ла од гледања слика
и свега што се лепо и чуд но овде може срести. Та ко сам, ако могу рећи,
нека ко објективно срећна...“
13

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Радован Поповић ________

У Београд се врати ла среди ном ле та 1925. Ис текла јој је сти пен ди ја француске вла де и уч ти во је за моли ла Ми нистарство просве те да јој се дају при надлежности за август и да ље.
Ле топис Матице српске обја ви ће први пут њену песму „Заборав“, а по том
ће јој штам пати при повет ку, па чак и од ломак из рома на.
Годи не 1925. доби ће и прво јавно призна ње – Орден Св. Са ве.
Већ по чет ком проле ћа 1926. од лу ком Ми ни стар ства про све те Де сан ка
Мак си мо вић ће би ти по ста вље на за су плен та у Пр вој женској гим на зи ји у
Бе огра ду.
Ле топис Матице српске пози ва је на сарад њу у ју би ларном броју, поводом
стогоди шњи це најстари јег српског књи жевног гласи ла – у троброју јули–август–септембар 1927. би ће штам па на њена проза „Ди ректорове гуске“. То ле то,
као што ће и нека наред на, провешће у Словени ји. Та мо ће се спри јате љи ти са
познатим писци ма тога под небља: Отоном Жу пан чи чем, Алојзом Град ни ком,
Јоси пом Вид маром, Фран це Бевком... Своме изда вачу Све тисла ву Б. Цви ја нови ћу ја вља се почет ком сеп тембра 1927. из Дел ни ца:
„...Посла ла сам у Мисао две при повет ке (уколи ко ја умем да их пи шем)
и неке песме.
Сад ми се чи ни да бих могла издати нову збирку песа ма, то бих воле ла с је сени, јер се после конач но пре ко годи не морам спре мати за
професорски ис пит, то ми је послед њи рок.
Пе са ма би би ло око 50. Ја мислим, та ко би би ло згод но, ни ма ло,
ни много као прошли пут (што су ми многи при говара ли). На зва ла
бих их Моли тве, јер, чи ни ми се, ова кав је дан тон пре овла ђу је. Пјер
Кри жа нић би опет могао изра дити слова. А, разу ме се, и због себе са ме,
ја бих Вам опет помогла рас ту рати. Мислим, да би ми то сад још лак ше
би ло, јер сам у Београ ду.
Он да, поред ове, спре ми ла сам јед ну збирку пе са ма за децу, око
30. Ту су неке нарочи то на писа не, неке издвојене међу оста ли ма (најчешће мо ти ви из при роде, као оне у Шумској зве зди са мо бли же деци).
Раз у ме се ове песме нису за најма њу децу. Та квих ће би ти са мо неколи ко, у одељку: Лут ки на двора на. Оста ле су за децу до трећег, че твртог разреда гим на зи је. Зва ле би се Врт де тињства, та кав наслов носи
је дан низ песми ца, које сам укра ла од оних озбиљних, које су по мом
ми шљењу врло лепе, и украси ће ову ма лу збирку. Сад не знам, коју би
од ових књи жи ца би ло згод ни је пре издати и да ли бисте Ви могли да
нисте већ зау зе ти неким ра ни је уговореним ствари ма. Ја Вас молим,
да ми од говори те у прин ци пу, да ли бисте могли, хте ли, да ли би сад
би ло згод но, и ако да, он да шта би треба ло пре из дати. Воле ла бих да
то ра ни је знам, јер ћу овде имати ви ше времена да још јед ном све прегледам, и препи шем на чисто, јер то је најдосад ни ји посао.
Опрости те што сам прво и једи но са мо о овоме говори ла. Нисам
Вас најпре пи та ла ни за Ва ше здра вље, ни оста лих позна ни ка и при јате ља. Већ су се ваљда сви ста ли ис ку пљати...“
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________ Животопис Десанке Максимовић ________

Врт де тињ ства штам па ће са ма, а у тој књи жи ци са ку пи ла је ностал гичне сти хове, као што су „Црква у се лу“, „Мојој сестри“ и „Ју тро на се лу“. Укуп но
34 песме поде љене у три ци клуса: Врт детињства, Песме за ма лу Драгу и Јутарњи псал ми.
Те 1927. Десанка Максимовић ће се први пут огласити и у Политици – најпре
у божић ном, а потом и у ускршњем броју овог углед ног дневног листа. Божи дар
Ковачевић унеће три њене песме у своју Антологију љубавне лирике: „Стреп ња“,
„На бу ри“ и „Девојач ка молба“.
Тек почет ком 1928. кри ти ка ће дати свој суд о Врту де тињства: Ве ли мир
Жи воји новић Масу ка ће у Мисли ис та ћи њен „особен тон, њену чисту ли ричност, топло ту, искреност“, а Ми лан Богда новић ће у Срп ском књи жев ном гласни ку на гла си ти да је „од свих на ших са вре ме них пе сни ка, г-ђи ца Де сан ка
Мак си мовић нај при род ни је пред одре ђе на да се при бли жи по е зи ји де тињства“. Богда новић ве ли да је реч о „чистој женствености“, а по том ка же: „Она
има један, ако би се та ко могло рећи, уздрх та ли сопрански та ленат, који је сав у
горњим тонови ма.“
Ушла је у Поли ти ку на ве ли ка врата – у све ча ним броје ви ма њене пе сме
вид но су штам па не. Али и у оста лим београдским новина ма, као што су Правда,
Жена и свет, Венац, Воља и дру ги.
Положи ла је и професорски ис пит, а у Че хословач кој је обја вљена Антологија српских песникиња, у којој су поред Десан ки них сти хова и песме Је ле Спири доновић Са вић, Ани це Са вић Ребац, Ми ли це Костић Се лем, Вере Обреновић, Јован ке Хрва ћа нин и Вере Шкурли. Часопис Мисао штам па монографску
студи ју Десан ке Макси мовић Јованка Орлеанка (80 стра на). Њена при ча о Јован ки од Арка, или Јован ки Орле ан ки (1412–1431), фран цуској ју на ки њи из
Стогоди шњег рата, која је ус пе ла да при доби је кра ља за ослобођење Орлеа на,
да се ста ви на че ло одреда од око 800 војни ка, али је ухва ћена а потом спа љена
као вешти ца на ломачи – најпре је обја вљи ва на у наставци ма у Ми сли. Монографи ја је на писа на јед ноставним јези ком, на мењена углавном мла ђем узрасту,
а наста ла је као инспи ра ци ја при ли ком песни ки њи ног боравка у Фран цуској,
где је и при ку пи ла доку мен тарну гра ђу.
Мисао обја вљу је и нову Десан ки ну књи гу песа ма Зе ле ни витез (насловни
лист ура ди ће Пјер Кри жа нић). Ве ли мир Жи воји новић Massu ka тим поводом
тврди да Десан ка Макси мовић „има све од ли ке јед ног пра вог, истинског поетског та лен та“, да ње не пе сме имају „висок ни во“ и да је „ушла и оста ће ме ђу
оним песни ци ма који ма, по Војисла ву Или ћу, лека нема“. Ми лан Богда новић
ће у Срп ском књи жев ном гла сни ку, пак, ре ћи да је за неколи ко годи на пое зи ја
госпођи це Десан ке Макси мовић „у су шти ни оста ла она иста ка ко се на говестила у почет ку; ни ти се мења ла, ни ти је нарочи то еволу и ра ла, али се уса врши ла,
уста ли ла, криста лиса ла се“. Богда новић додаје; „Она је да нас јед на зре ла поези ја“, а за књи гу Зе лени витез ка же да је „један изра ђен поетски матери јал, коме
се могу већ јасно уочити дефи нитивне од ли ке, а властелинство њене поези је су
природа и љубав“ и да је цео њен „поетски комплекс са жман око та два осећања“.
На Народ ном уни верзи те ту у Београ ду, 11. марта 1930, при ређено је уметнич ко ве че у орга ни за ци ји Од бо ра за поди за ње споме ни ка пе сни ку Бран ку
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Ра ди чеви ћу – председа вао је господин Па вле Поповић, професор уни верзитета
и есејиста, а поред прва ки ње Народ ног позори шта госпође Таборски учествова ли су песни ци Десан ка Макси мовић, Ми лош Црњански и Густав Крклец.
Зе леног вите за ва ља ло је рас ту ри ти, продати. Обрати ла се, тим поводом, и
Ми нистарству просве те, почет ком апри ла 1930. годи не:
„Недавно сам изда ла нову збирку својих песа ма Зе ле ни витез. Већи на
песа ма из ове књи ге обја вљена је ра ни је по на шим бољим часописи ма,
препору ченим од Ми нистарства просве те.
Пошто сам би ла при ну ђена да књи гу са ма издам, за ду жи ла сам се
око њеног штам па ња, и због тога молим Ми нистарство да ми от ку пи
известан број при мера ка ове књи ге и ти ме ми ду гова ње олак ша.
Цена књизи је 20 ди нара...
С поштова њем: Десан ка Макси мовић, професор Женске гимн.“
От ку пљено је 150 при мера ка, а за 2.000 ди нара.
Књи га је препору чена свим ђач ким школским библиотека ма.
О Зе леном вите зу у сарајевском Прегледу Јован Кршић пи ше похвал но и нагла ша ва да Десан ка Макси мовић међу песни ки ња ма зау зи ма прво место, без
кон ку рен ци је. Али за гребач ки писац Новак Си мић у Књижевнику за кљу чу је да
она „ску па са својом пун ђом и сми јешним застарје лим на зори ма и сти хови ма
ни је да леко од ма кла од Ми ли це Стоја ди новић Срп ки ње...“
Пи ше песме али ужи ва и у сли ка њу – дру жи се са сли каром Васом Помори шцем и вајаром Или јом Колареви ћем. Јед но вре ме чак је посе ћи ва ла и вечерњи курс црта ња у сли карској школи.
Али, изнад свега воли уса мљеност – он да је најви ше своја.
Ужи ва у чају, а нарочи то у руском чају.
И у пешачењу ужи ва, и то у брзом хода њу.

Ч

лан је београдског ПЕН клу ба. На јед ној од тра ди ционал них ве чера београдских писа ца оку пљених у ПЕН клу бу, почет ком 1930, са оду шевљењем
је при хва ћен пред лог о орга ни зова њу књи жевних вечери у При морју – од Суша ка до Котора и Цети ња, Сарајева и Ужи ца. Среди ном маја на пут су кренули:
Ми лан Грол, Густав Крклец, Ми лош Црњански, Десан ка Макси мовић, Ни ко
Бар туловић, Тодор Ма ној ловић, Ми лан Богда новић, Ми лан Ка ша нин, Ран ко
Мла деновић, Јосип Кулун џић. Турнеја је би ла на порна, али лепа. Од 16. до 31.
маја чи та ли су своје ра дове на Су ша ку, у Шибени ку, Спли ту (два пу та), Дубровни ку, Ко тору, Це ти њу, Сарајеву и Ужи цу. На Су ша ку их је дочекао и публи ци предста вио при пове дач Вик тор Цар Емин, на приста ни шту у Цри квени ци их је топло и дру гарски дочекао и поздра вио песник Вла ди мир На зор, а у
Спли ту им је дочек при ре дио чи тав та мошњи књи жев ни круг: Ан те Тре сић
Па ви чић, Ри кард Ката ли нић, Верка Шкурла-Или јић, Ми ли ца Костић-Се лем,
Тин Ујевић и дру ги, а у овом гра ду их је при мио и гра доначел ник. У Ду бровнику су би ли гости сли кара Марка Му рата, док им је на Це ти њу добродошли цу
поже ле ла редак ци ја часописа Запис. Срдачан дочек у Сарајеву при реди ла им је
та мошња гру па писа ца – Исак Са моковли ја, Бори воје Јевтић, Мирко Короли ја,
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Марко Марковић, Хамза Ху мо и дру ги. Ова турнеја оцењена је у културној јавности као првора зред ни књи жевни и уоп ште културни дога ђај у земљи. У Српском књи жевном гласнику сви учесни ци пу това ња изнеће своје утиске, а Десанка Макси мовић ће, између оста лог, забе лежи ти:
„Цео наш пут од Су ша ка до Ко тора и да ље, био је поход кроз лепо ту.
Ни је би ло обла ка, за ли ва, ка ме на, биљ ке, који у на ма нису про будили ди вље ње. У основи ци свих мојих уз бу ђења би ло је јед но рас положе ње, нај слич ни је ка квом вер ском рас поло же њу. Осе ћа ла сам да је
Бог необ у зда ни роман ти чар... Нај зад на гло, као из ра до сти у бол, из
зе мље ки париса и пал ми и злата, из Ду бров ни ка, пре ђе се у голе кршеве херцеговач ке. Пут ник се још ни је ни сме стио у коли ма, а већ се
родио месец над су рим врхом које пла ни не херцеговач ке и стрмогла ви
се у хуч ну моћ ну реку... Из земље помора ца и гусара врати ли смо се у
земљу хајду ка.“
А већ почет ком ју на Десан ка пу ту је у Аран ђе ловац – о пра зни ци ма Ду хови ма одржан је кон грес ју гословенских ПЕН клу бова (она је зајед но у делега цији са Иси дором Секулић, Ми ла ном Гролом, Бран ком Попови ћем, Ста ниславом Ви на вером, Ми ла ном Ка ша ни ном, Ра дом Дра ин цем и дру ги ма). Дру жи ли
су се оби ла зећи зна мени та места Шу ма ди је, као што су Вен чац и Опленац.
Лет ње фери је проводи у Фран цуској, у дра гом Паризу.
Већ на почет ку школске годи не оболе ла је. Лекар је препору чио од ла зак у
ба њу, пре свега Врњач ку, на лечење и опора вак. Уч ти во је за моли ла Ми нистарство просве те „за јед ну ма лу новча ну помоћ“. Ми нистарство је од мах одобри ло
3.000 ди нара – „као књи жевни ку, а не као професору“.
Има 33 годи не.
У Српском књижевном гласнику штам па песму „Умор“:
Доста је жи вота.
Познат ми је као род но се ло
и разву чене попевке за ви чајне.
Мла дости, мла дости моје очи сјајне
мртве су као месечево хлад но че ло.
Доста је жи вота.
Ма ли је и пра зан као зде ла
на си рома ховом столу.
Нека Бог мирно на моје снове и де ла
обори са да своју сабљу голу.
За ове сти хове доби ће на гра ду Дру штва умет ности „Цви је та Зу зорић“.
Српска књи жевна за дру га покреће нову библио теку „Са временик“ и 1931.
као своју дру гу књи гу обја вљу је прву збирку при поведа ка Десан ке Макси мовић Луди ло срца. Тих пет наестак при поведа ка први ће ласка во оценити у Мисли
њој увек на клоњени Ве ли мир Жи воји новић Massu ka. Мисао ће 1932. обја ви ти
нову књи гу песа ма у прози Макси мови ћеве Гозба на ливади, са насловном страном Пјера Кри жа ни ћа.
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Иако се држи по стра ни од свих су коба и књи жевнич ких сва ђа, ипак поводом „кам па ње“ коју је Ми лош Црњански „повео против стра не књи ге“, а која се
окренула про тив Срп ског књи жев ног гла сни ка и Ноли та, и њи хових уред ни ка,
Десан ка пот пису је апел јавности, зајед но са Ка ша ни ном, Massu kom, Гли горићем, Бра ни ми ром Ћоси ћем, Ми лошем Ђу ри ћем и дру ги ма.
У ав гу сту пот пи су је апел про тив ра та и им пе ри ја ли зма – зајед но са нашим ис так ну тим писци ма, а поводом Ме ђу на род ног кон гре са про тив рата,
у Амстерда му.
Упозна ла је Сергеја Сласти кова, свога вршња ка рођеног у Москви, где је
за вршио гим на зи ју (1917), а потом, у вртлогу револу ци је, доспео у Београд и ту
за вршио глу мач ку школу 1926. а потом и Правни фа култет. Пла вокоси Рус био
је чи нов ник Ми нистар ства фи нанси ја, па Ми нистар ства про све те. И сам је
волео ли терату ру и писао песме за децу. Преводио је са руског и бу гарског. Запа жени су његови преводи Зошчен кове прозе, а и де ла Достојевског.
На Спа сов дан, 25. маја 1933, у Ду бров ни ку је отво рен XI ме ђу на род ни
кон грес ПЕН клу бова. Том ску пу писа ца све та, који ће би ти упам ћен као први
јавни светски про тест про тив фа ши зма, присуствова ће и Десан ка Макси мовић, зајед но са Ивом Ан дри ћем, Све тисла вом Стефа нови ћем, Тодором Ма нојлови ћем, Мом чи лом Настаси јеви ћем, Раст ком Пе трови ћем, Дра ги шом Васићем, Ста нисла вом Ви на ве ром и дру ги ма. На че лу Српског ПЕН клу ба био је
песник и ди пломата Ми лан Ра кић.
Највећи ју гословенски изда вач Геца Кон обја вљу је Десан ки ну књи гу Срце
лутке спаваљке и друге приче за децу (са илустра ци ја ма Вла ди ми ра Жедринског)
у својој популарној библиотеци „Златна књига“. Са вез руских писаца и новинара
у Ју госла ви ји обја вљу је Антологију нове југословенске лирике у којој је међу 11 песни ка и Десан ка са својих пет песа ма (саста вљачи и преводиоци су И. Голенишчев-Ку ту зов, А. Ду ра ков и госпођи ца Е. Тау бер). Десан ка у Мисли пи ше о поези ји углед ног словенач ког песни ка Алојза Град ни ка, а поводом 50. годи шњи це
песни ковог жи вота. Изда вач ко преду зеће Народ на просве та штам па изабра на
де ла Фјодора М. Достојевског, у редак ци ји Иси доре Секулић – међу преводиоци ма је и Десанка Максимовић (превела је „Кротку“, „Ујкин сан“ и „Крокоди ла“).
Наравно, за све то време у школи оба вља веома марљи во и при ље жно све
послове: оми љени је професор.
Уда ла се у ле то 1933, у Београ ду, 31. јула.
Полити ка је у не де љу, 6. августа, у врху стра не обја ви ла (са сли ком) вест
„Вен ча ње књи жевни це Десан ке Макси мовић“ и са мо јед ну речени цу текста:
„Десан ка Макси мовић, од лич на на ша књи жевни ца, вен ча ла се са г. Сергејем Сласти ковим, чи новни ком Ми нистарства фи нанси ја.“
Господин Сласти ков био је један од 20.000 избеглих Руса после Ок тобарске револу ци је.
Српски књижевни гласник обја вљу је њену песму „Мла дост је прошла“:
Мла дост је прошла сасвим изнена да,
једва смем тога да се се тим.
Си ја ла је кра ће него месечи на мла да,
прошла је брже него же тва ле ти...
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Радо је виђена у кру говима писаца: сви великани тога доба су у њеној близини.
Исидору Секулић среће, па и од лази код ње, иако су би ле две разли чите природе,
два света. Десанка је то овако окарактериса ла: „Код ње разум, код мене осећања.“
Вељко Пе тровић јој је био бли жи: „Добар, па жљив, драг човек... Баш је леп
био, могао је с пра вом да репрезен ту је тип на шег човека...“
Ду чић и Ра кић: „Док је Ду чић волео, ето, понешто, у ша ли, да ка же о мојој
новообја вљеној песми, до тле је Ра кић био ћу тљи ви ји, ма да не толи ко коли ко
Иво Ан дрић...“
Почет ком ја ну ара 1934. де лега ци ја ПЕН клу бова Ју госла ви је од ла зи у посе ту Бу гарској, где је доче ку ју најистак ну ти ји писци те зе мље, ме ђу њи ма и
Елин Пе лин, Дора Габе и Ба грја на. За па жен пу бли ци тет у софијској штам пи
доби ло је и књи жевно вече на коме су своје ра дове чита ли Десанка Макси мовић,
Фран Албрехт, Алојз Град ник, Иго Груден, Тодор Ма нојловић, Бра ни мир Лива дић, Фердо Козак и Ни ко Бар туловић. Десан ка ће се са неким од бу гарских
писаца, као са Багрјаном, збли жити и спријатељити. А бу гарске књи жевне новине Лик обја ви ће, у препеву песни ки ње Ца неве, две песме Десан ке Макси мовић.
Већ десет годи на ра ди као професор књи жевности и истори је. Ужи ва кад
деци ту мачи гра ма ти ку и те о ри ју књи жев но сти. Воле ла је да као про фе сор
прона ла зи та лен те. Ра дова ла се сва ком часу и сусре ту са ђа ци ма: води ла их је у
посе те му зеји ма, на из ложбе, а он да на из ле те и екс курзи је.
Ево ка ко је ди ректор оценио њен рад школске 1933/1934:
„Стручна спрема: од лична; ди дактичко-методичка способност: врло добра;
педа гошки посту пак и такт: од ли чан; марљи вост и ревност у слу жби: марљи ва;
вла да ње у слу жби и ван слу жбе: од лич но; оста ле способности и својства наставни ка: осе тљи ва, нежног здра вља – осе тљи вост чи ни да је према учени ци ма при
да ва њу оцена доста бла га.“
Иначе, у Првој женској гим на зи ји професорке су и Јован ка Хрва ћа нин, такође песни ки ња, затим Ани ца Шаулић, за љу бљеник у народ ну књи жевност, па
дарови ти фи лозоф За горка Ми ћић...
Стал ни је сарад ник Политикиног под листка за децу, али и Српског књижевног
гласника. Објављу је преводе са руског језика – Бу њина, онда са бу гарског – Елина
Пе ли на, па фран цуског – Бал за ка.
Јован Ду чић је хва ли Богда ну Попови ћу – „да је ли ри чар првог реда“.
Изда вач Геца Кон обја вљу је јој нову књи гу при поведа ка Како они живе.
У Гласнику штам па песму „Сећа ње на за ви чај“:
Сва ка стопа земље та мо је мени зна на,
ми риси што се ди жу са шу ма и са њи ва,
знам ка кво је небо у које доба да на,
ка кво весе ље та мо и ка ква жа лост би ва...
Ди ректор је опоми ње да је бла га у оцењи ва њу учени ка.
За своје целокуп но песнич ко дело 1935. доби ја на гра ду „Седам умет ности“.
У школи се пот пису је му жевљевим прези меном: Десан ка Сласти ков. Има
12 часова и предаје српскохрватски језик у IV и V разреду, а разред ни старешина је у V/3.
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Слове нач ки часопис Модре пти це, гласи ло гру пе мла дих књи жев ни ка у
Љу бља ни, почет ком јесени 1936. о Десан ки Макси мовић пи ше:
„На ши днев ни ци и на ше ре ви је че сто говоре о њој, и пре неколи ко година је насту пи ла у дру штву оста лих српских књи жевни ка с реци та ци јом својих
песа ма у на шем Народ ном гледа ли шчу...“
А повод за писа ње би ла је нова Десан ки на књи га Нове песме, у изда њу Српске књи жевне за дру ге (библиотека „Са временик“).
Преводи Констан ти на Феђи на, Је лиса ве ту Ба грја ну, Дору Габе, затим слове нач ке писце. Ђу ро Га ве ла уно си у своју Ан то логи ју срп ско хрват ске послератне лирике, у изда њу СКЗ-а, десе так песа ма Десан ке Макси мовић.
У пролеће 1937. основа но је Удру жење српских књи жевни ка – за председ ника је изабран Вељко Пе тровић, пот председ ник је Дра ги ша Васић, а у Управном
одбору су Ми лан Грол, Ан дра Фра ни чевић и Десан ка Макси мовић.
Један је од за па жени јих акти виста овог удру жења. Политика ће 2. децембра
1937. објавити писмо о потреби оснивања Удру жења уметника, научника писаца,
а поводом ску па који је одржан у свеча ној са ли старог Уни верзите та – писмо су
пот писа ли Ми лан Богда новић, Алексан дар Ву чо, Иси дора Секулић, Марко Ристић, Радован Зоговић, Десанка Максимовић, Бранислав Ну шић, Ду шан Матић,
Ми лан Ра кић, Богдан Поповић, Тома Росан дић, Ја ша Прода новић, Пе тар Добровић, Ти хомир Ђорђевић, Слободан Јова новић, Ве либор Гли горић и дру ги.
Води децу на екс курзи ју на Стра жи лово, да посе те Бран ков гроб. У Годишњаку Мати це српске за 1938. штам па песму „Воловска кола“:
Ва ма су једи но познати
воловска кола дра га,
за ви чајни ми пу теви јад ни,
пу ни ка мења и руп ча га;
...
У ми лошт се љак ру же
и срца по ва ма шара,
уморан од копа ња
најсла ђе се на ва ма од мара
Он вас ду боко воли
Као своје те ле, жену и де те;
на ва ма се роди и умре,
ви ће те до сеоског гробља
пола ко да га од везе те.
Геца Кон у библиотеци „Злат на књи га“ обја вљу је и дру гу Десан ки ну књи гу
Распеване приче.
У ју ну 1938. пу ту је у Чехословачку, на конгрес ПЕН клубова. Пре тога борави ла је у Словени ји – у Це љу и Рога шкој Слати ни, где је одржан саста нак ју гословенских ПЕН клу бова (Београд, За греб, Љу бља на).
На па дају је у Бил те ну ју гословен ског ан ти марк си стич ког коми те та да је
„новопечена сим патизерка левих књи жевни ка“.
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Поводом смр ти највећег српског комедиографа Бра нисла ва Ну ши ћа, у часопису Наша стварност, пи ше:
„Ну шић је имао доста особи на које су рет ке код нас. Био је плодан и у година ма ка да на ши књи жевни ци обич но престају писати, ни кад му се ни је чи ни ло
да је време да се на већ стеченој сла ви од мара. Имао је љу ба ви и раз у мева ња за
стремљења омла ди не.
Остао је на пре дан и млад и у старости ка да на људе већ па да сен ка умора
и дух им почи ње да кошту ња ви у конзервати зму. А и они који његову умет ност
нису ста вља ли на прво место при зна ли су му као човеку нешто што се та кође
код нас рет ко сре та, да ни ка да сна гу своје прониц љи вости, свог ху мора и сати ре ни је ис ко ристио у бор би про тив лич них не при јате ља. Но сио је у се би
рет ку спо собност да се диг не из над лич ног. Нај зад, у току своје сла ве до чекао је час ка да његова популарност, његова блискост људи ма ши рих дру штвених слоје ва ни је ви ше значи ла не ки не до статак, већ у очи ма многих по ста ла
дра гоцена особи на.“
Преводи Че ховљеве при повет ке.
Њене деч је при че кри ти чари упоређу ју са при ча ма популарне Ива не Брлић-Ма жу ра нић.
Као да предосећа близи ну Дру гог светског рата: у Српском књижевном гласнику обја вљу је ци клус песа ма, међу који ма су и две „Будућим војни ци ма“:
Наста ли су, бра ћо, дру ги да ни:
бој неће ви ше би ти срце у ју на ка,
ни љу бав према род ној груди;
домови ну неће ви ше моћи да бра ни
пра вед ни гнев ни ми ши ца ја ка...
Ста нислав Ви на вер у Најновијој пантологији (дру го, допу њено засла ђено
изда ње српске и ју гословенске пе лен ги ри ке) пи ше:
„Тет ка Десан ка Макси мовић. Позната по својим болећи вим сти ховима. Као при поведач она је за песму, а као песник она је за при чу. Уме са
сви ма да буде добро, па је добро и са уред ни ком ових лич них бе лежа ка
и због тога се о њој ни овде не сме да говори.“
Геца Кон штампа позоришни комад за децу Десанке Макси мовић Дечја соба.
Нарочи то је 1940. присут на у Политикином додат ку за децу и, наравно, у Српском књижевном гласнику.
Поред редовних часова у школи ру ководи ли терарном сек ци јом, а за годишњу при редбу Прве женске гим на зи је посебно је доби ла за ду жење да бри не о
дик ци ји у предста ви Зона Замфирова Стева на Срем ца, коју су ђа ци при премили. Уз то, са за довољством води децу на све значајни је из ложбе које се одржа вају у престони ци, као што је из ложба „Ла де“ или „Ита ли јански портре ти“.

Д

ру ги светски рат је уве ли ко почео. Обруч се стеже и око Ју госла ви је. Године 1941. Десанка Макси мовић предаје српскохрватски језик у I, VI и VII разреду. Разред ни је старешина у VII/1. Доби ла је и повишицу плате, унапређена је
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и укљу чена у гру пу државних чиновника. Божићни број Политике 1941. обја вио
је две њене песме. Јед на од њих говори о тмурном окру жењу песникињином:
Не смејте се толи ко
што кроз жи вот идемо погледа за не та,
подсме хом својим га њајте
сил ни ке овога све та
што очи ни кад нису
ди гли на облак ни кри ло,
па са њајте, и ви, са њајте,
и ра дујте се што је снова би ло.
Су гра ђа ни добри, на што дру го
троши те ра дозна лост и злобу:
чуда и покора препун је свет бе ли,
многе пу штате да спа вају мирно
с бла гом што су га од дру гих оте ли...
Дру же ње са Ра до ва ном Зого ви ћем, пе сни ком со ци јал не ори јен та ци је,
оста ви ће тра га и на њеном песни штву. У то доба обја ви ће низ песа ма са социјал ном темати ком, пре свега у Српском књижевном гласнику.
Бомбардова ње Београ да, 6. апри ла 1941, дожи ве ла је у своме дому, у Београ ду, у ули ци Жоржа Клемансоа број 37 (да нас ули ца Све тогорска). Од мах је
пензиониса на.
Пе шке је кре нула, зајед но са му жем Серге јем, у за ви чај, у Бран кови ну.
Оста ће у том крају до јесени.
Он да је дошла у Београд – чезнула је, ка ко је са ма говори ла, за школом. Ево
њеног подсећа ња:
„И пођем к мојој школи: I женска гим на зи ја, Би тољска ули ца, Та шмајдан
(да нас Пе та гим на зи ја). Идем и пред школом срет нем човека – био је су ма нут
од неког ужаса. Пи там га: шта је, човече, а он: све су ђа ке у Кра гу јевцу стре љали, из школе их изве ли и стре ља ли... Ни је говорио о дру ги ма, са мо о – ђа ци ма.
И док је он говорио – бук нула сам. У школу ви ше нисам могла, ни у ку ћу, ишла
сам да ље, ишла, ишла, цео сам тај кварт оби шла мислећи на кра гу јевач ке ђа ке.
Код куће сам песму са мо за писа ла и – са кри ла:
Би ло је то у некој земљи се ља ка
на брдови том Бал ка ну,
умрла је му ченич ком смрћу
че та ђа ка у јед ном да ну...
Пи ше и ан тологијске сти хове:
Срби ја је ве ли ка тајна...
Дови ја се на разне начи не да би прежи ве ли: пра ви лут ке и продаје их. Даје
при ват не часове... А за зи му ску пља дрва по паркови ма у околи ни гра да – у Топчи деру и Кошут ња ку.
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При хвата понуду изда вач ко-просвет не за дру ге Ипроз да им за библиотеку
„Злат на књи га“ да ру копис књи ге Дечја соба и оста ле приче (са илустра ци ја ма
Миодра га Ћи ри ћа). Годи не 1942. обја ви ће још јед ну књи гу, зајед но са при јатељи цом и колеги ни цом из школе Јован ком Хрва ћа нин, Загонетке лаке за прваке
ђаке (изда вач Ју гоисток).
Ова два изда вача обја ви ће 1943. још три књи ге за децу Десан ке Макси мовић: Патуљкова љуљашка, Шарена торбица (деч је песме) и Срце лутке спаваљке
и друге приче за децу.
Тодор Ма ној ловић 1944. годи не штам па своје огле де из књи жев но сти и
умет ности у Српској књи жевној за дру зи и у своме прегле ду зна мени тих српских песни ка у раздобљу између два светска рата, поред Ду чи ћа, Ра ки ћа, Панду рови ћа, Сте фа нови ћа, Ан дри ћа, Црњанског, Раст ка, Настаси је ви ћа, о Десан ки пи ше:
„Десан ка Макси мовић ја ви ла се први пут у Ми сли. Подсти ца на у почет ку на шом дома ћом стари јом као и нови јом поези јом, она је ускоро
код модерних руских песни ка на шла сна жни је и де ли кат ни је инспира ци је. Под овом је тек дошао до процвасти њен че жњи во уз бу ђени
ли ри зам и узео, нарочи то, свој елан њен чип касто та на ни и ми лозвучни стих – који је адекват ни носи лац тога ли ри зма. Десан ка Макси мовић ис пу ни ла је својом штедро изви рућом поези јом већ чи тав низ свеза ка. Ње но де ло исто као и њен укус и тем пе ра мент ста вља ју је
неми новно, го тово аутоматски и без обзи ра на место и од носе њених
књи жевних поче та ка – у главну ли ни ју на шег песнич ког развоја која
се проду жу је са њоме и преко ње.“
У Бе огра ду је до че ка ла ок то бар 1944. и осло бође ње од Не ма ца. Јед ном
при ли ком ће ис при чати рат ни дожи вљај који јој се ду боко урезао у сећа ње:
„Онога да на ка да је Београд био ослобођен, ви де ла сам Нем ца у доњем
ру бљу ка ко бе жи преко ули це. За њим су при пу ца ле пу шке. Поже ле ла
сам свим својим би ћем да га не погоде. Чим смо поста ли побед ни ци а
они побеђени, више ми није би ло ни до ка кве освете. Нисам са мо ја та ко
осе ћа ла. На прозори ма је би ло још мајки, се стара и кћерки. Све смо
же ле ле да тај бед ник за мак не...“
Нове власти врати ле су је у државну слу жбу, у Прву женску гим на зи ју.
При чајте ми с поносом, уз кли ца ња,
нека се сви на шој ра дости чуде!
Нека се прво у на шем разреду збуде
оно о чему човечанство веч но са ња!
Крајем мар та 1946. упу ће на је на рад у Ми нистар ство про све те Срби је
(Оде љење за нау ку, умет ност и култу ру).
Пре води тек стове Мак си ма Горког, за тим бу гар ске деч је пе сме, по том
Алексан дра Фа дејева, па Лењи на, Марша ка... Углавном за Књижевност и Летопис Матице српске.
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Штам па у Књи жевности по тресну поему „Крва ва бајка“, која ће ући у многобројне ан тологи је ан тифа шистич ке поези је, инспи риса ну стре ља њем недужних ђа ка у Кра гу јевцу 1941. годи не:
...Деча ка редови це ли
узе ли се за ру ке
и са школског часа
на стре ља ње пошли мирно
као да смрт ни је ни шта.
Дру гова редови це ли
истог су часа се узне ли
до веч ног бора ви шта.
Ту песму и још стотинак наста лих послед њих година, штампаће 1946. (с пролећа) у десет хи љада примерака (издање Просвете) у збирци Песник и завичај.
За децу обја вљу је брошу ру Буба-мара, бајку у сти хови ма, а потом и збирку
сти хова Златни лептир.
Са оду шевљењем пева:
Сва ким да ном расте сна га ова,
Не се ло, не два ни два десет,
хи ља де ми ћемо поди ћи се ла,
хи ља де бродова изнад вода;
не један и два, хи ља де мостова
преко кла на ца и непрохода –
као да још жи ве па ли ју на ци
и по десет их уз сва ког од нас хода.
За па жени је писац-ак ти виста у обнови пору шене домови не, ка ко се говори ло. Оби ла зи школе, гра ди ли шта, фабри ке – ка зу је своје сти хове, подсти чући
пре свега мла де да дају све од себе на подиза њу нових пру га, пу тева, руд ни ка...
У апри лу је посе ти ла Ма ђарску, као члан де лега ци је писа ца Ју госла ви је, у
којој су још би ли Крлежа, Лесковац, Јован Поповић и Ми шко Кра њец.
У мају 1947. у Новом Са ду је одржан Сајам књи га, а тим поводом и репрезен тативно књи жевно ве че на коме су уче ствова ли Јован Поповић, Та наси је
Мла деновић, Ми лан Деди нац и Десан ка Макси мовић – вече је отворио Младен Ле сковац, а затим је о од носу књи жевности пре ма пе тогоди шњем пла ну
говорио писац веома близак Кому нистич кој парти ји, књи жевни кри ти чар Милан Богда новић.
Пу това ће у де лега ци ји писа ца у Бу гарску, па у Пољ ску – писа ће у Ду ги о
својим утисци ма из Катови ца, Варша ве и Балти ка. „Крва ва бајка“ обја вљена је
на пољском јези ку.
Пи ше и роман на са времену тему – обнова и изград ња земље: од ломак „Рађа ње од лу ке“ обја ви ће у фебру ару 1948. у Књижевности. У за гребач ком часопису Република штам па ће прозни текст „Пут Бран кови на–Ва љево“.
Изабра на је за чла на Дру штва за кул турну сарад њу Срби је са Алба ни јом
(председ ник је Вељко Пе тровић).
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Са Ивом Ан дри ћем, Иса ком Са моковли јом, Ми росла вом Крле жом и Јуром Ка ште ла ном уче ству је на књи жевној ве че ри у За гре бу, уочи скуп шти не
Дру штва писа ца Хрватске.
Ми хиз обја вљу је „сти хова ни памфлет“ на зван „Којим смером“:
Ју че стари
без чари
па ку ка Масу ка,
а лањски Црњански
старим, се кора ком кра де.
(На писа ли један стих
у че ти ри ба ла де.)
Да нас ови „нови“
чу пају па са де:
Крклец Густав учи устав,
а Десан ка Ра дован ка
са Тарта љом без престан ка
из нови на пи је ви на.
Сти хови ма ка де...
Десан кин муж је при чао при јате љи ма да је Десан ка, ка да је прочи та ла ове
сти хове, три да на „ишла по кући као ра њена“.
У Књи жев ним нови на ма пи ше о новом жи во ту у својој Бран кови ни: „Пошла сам, по сеоски ра но, у одбор бран ковач ког Народ ног фрон та да поразговарам о промена ма извршеним у селу од ослобођења до данас...“ За кљу чу је да њени
земља ци при хватају промене и да се „ослоба ђају пре жи ве лих обли ка жи во та,
пола ко и си гурно“.
Пу това ла је поново у Загреб и потом у Љубља ну – на књи жевно вече, зајед но
са Јова ном Попови ћем, Чедоми ром Мин дерови ћем, Славком Ву коса вљеви ћем,
Скен дером Куленови ћем и Та наси јем Мла денови ћем.
Редовни је сарад ник Књижевних новина – пи ше репорта же, за писе, члан ке,
као што је „Геологи ја постаје саставни део жи вота“ (разговор са ди ректором и
ру ководством Геолошког тех ни ку ма) или, пак, разговор са пиони ри ма...
Обја вљу је нову књи гу – Река понорница. За ову песму добија на гра ду Са вета
за просве ту и култу ру.
Ре зо лу ци ја Ин фор мби роа уно си ве ли ки по трес у ју го словен ски јав ни,
поли тич ки и културни жи вот. Писци, већи на њих, стаје уз Кому нистич ку парти ју Ју госла ви је и осуђу је при тисак на земљу. Десан ка Макси мовић је један од
67 књи жевни ка пот писни ка од говора ју гословенских писа ца совјетским писци ма Ф. Глат кову, Н. Ти хонову и дру ги ма.
Писци де ле судби ну свога народа – је два саста вљају крај с крајем. Крајем
1948. Упра ва Удру жења књи жевни ка Срби је од лу чу је да се и Десан ки Максимовић дају бонови за одећу и обућу.
Ста ну је у ули ци Иве Лоле Рибара, број 37.
На клад ни за вод Хрватске у За гребу обја вљу је Десан ки ну брошу ру Отаџбина у првомајској поворци.
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Од Ми нистарства снабдева ња Вла де Срби је доби ја пар ци пе ла и веш.
Преводи словенач ке пе сни ке (Жу пан чи ча, Па вла Голи ју и дру ге). Пи ше
за писе и репорта же о сва кодневи ци и ела ну којим се обна вља земља и оствару је
пе тогоди шњи план.
За гре бач ка Зора об ја вљу је Иза бра не пе сме Де сан ке Мак си мовић, а бе оградско Ново поколење штам па њену књи гу Ре ка понорница. Са руског јези ка
преводи при повет ке класи ка ки неске књи жевности Лу Си на.
На годи шњој Скуп шти ни Удру жења књи жевни ка Срби је, крајем апри ла
1950, Десан ка Макси мовић је изабра на у упра ву, а на че лу је Ми лан Богда новић. Она је ис так ну та на том ску пу као је дан од наја гил ни јих чла нова – ни један за датак не одби ја: сти же и на гра ди ли шта, и у школе, и на народ не уни верзи те те. У Књижевности штам па нове сти хове:
Док је жена песни ка,
нека се у пролеће пева о љу ба ви,
о срцу што га, као плод гра ну,
она поломи, до земље пови.
Нека ни чу ти топли сти хови
као пролеће голу ждра ви.
Зајед но са Ми лора дом Па ни ћем Су репом пред ла же, и пи ше препору ку, да
се у Удру жење при ме, а то значи да доби ју одређене при ви леги је као што су бонови за снабдева ње, песник Љу би ша Јоцић, песник и кри ти чар Живко Ми лићевић, пред рат ни уред ник кул турне ру бри ке Поли ти ке, а са Ери хом Кошом
за ла же се за при јем Ми ла на Ка ша ни на у Удру жење књи жевни ка Срби је.
Крајем 1950. бора ви у За гре бу и Спли ту – зајед но са Оскаром Да ви чом,
Ми ха и лом Ла ли ћем, Та наси јем Мла денови ћем и Ели јем Фин ци јем, Десан ка је
чи та ла своје песме.
Пи та је редак ци ја партијског листа Борба: шта пи ше? Ка же да ће јој почетком 1951. сарајевска Свје тлост обја ви ти књи гу за децу Борци за здравље, а за врши ла је и већу поему Отаџ би но, ту сам. Главна лич ност ове поеме је Ду ши ца
Стефа новић, доктор биолошких нау ка, која је после стра шних му чења стреља на
на Ба њи ци октобра 1941. Ову књи гу обја ви ће јој Просве та. Ду шан Костић ће у
Политици на писати да је реч о са временој, ак туел ној и на дах ну то на писа ној
поеми која носи све добре врли не поези је Десан ке Макси мовић, ма да јој за мера
да ни је „уви јек и до краја одржа ла тем по и виси ну“.
Пи ше ци клус песа ма Мотиви из Његоша:
Ласто, што жи виш ис под моје стре хе,
кад су тра у зору
от поч не пти ца јесења сеоба
па ти се у пу ту поза море кри ла,
ми ни Комове, врх на Дурми тору,
на Ловћен пад ни, Његошу крај гроба...
Бор ци за здра вље у Књи жев ности ће доби ти ре цен зи ју са негатив ним закључ ком: „Тех нич ка опрема и илустра ци је су при ми тивне. Као це ли на, књи га
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ни је допри не ла песнич ком угледу свога аутора, али може корисно да послу жи
здравственим акти ви ма пиони ра.“
Песни ки ња најчешће сара ђу је у листу Пионир, али и у Новој жени, Политици, Полетарцу, Књижевности и Књижевним новина ма.
Преводи Че хова, Горког, али и словенач ке писце Ми ла Клоп чи ча, Ива на
Ми нати ја и Ан тона Ашкерца.
Марко Ристић у својој књи зи чла на ка и памфле та Књи жев на полити ка са
ома лова жа ва њем говори о њеном ра ду: „Та ко то траје већ три десет годи на, као
жи ви доказ да не треба бу квал но схвати ти ди ја лектич ко пра ви ло да се кван титет мења у ква ли тет.“
Поново је изабра на у упра ву Удру жења писа ца Срби је, зајед но са Ми ла ном
Богда нови ћем, Ду ша ном Кости ћем, Отом Би ха љи јем Мери ном, Алексан дром
Ву чом, Ми ха и лом Ла ли ћем, Мла деном Лесковцем, Ду ша ном Мати ћем, Ђу зом
Ра дови ћем и Ели јем Фин ци јем.
Годи не 1952. обја вљу је нову књи гу Чобанин пче ла, бајку за децу.
У новом књи жевном гласи лу мла дих писа ца Млада култура изја вљу је:
„...Воле ла сам да прона ла зим та лен те, за љу бљи ва ла сам се у своје учени це и уобра жа ва ла да ме сви воле оноли ко коли ко ја њих, забора вљала сам да човек ви ше воли онога коме даје него онога од кога при ма.
Узбу ђи ва ла сам се увек пред ула зак у разред као глу мац. Ра дова ла сам
се сва ко ју тро што ћу на ћи у школи опет зрач не погледе добрих, ин тели гент них, што ће ме сре сти њи хов осмех и го тово сам се боја ла сусре та са су јет ним, мисаоно не ак тивним створови ма, ка квих буде и у
најбољим разреди ма. Воле ла сам са ђа ци ма да идем на из ле те, у му зеје,
на из ложбе. Стара ла сам се да са знам лич ни жи вот сва кога од њих па
сам че сто да ва ла писмене за дат ке који ми могу то омогу ћи ти. Већ за
до ба њи ховог школова ња сам са до ста њих по стаја ла при ја тељ и то
при јатељство се после и кроз жи вот наста вља ло.“
Годи не 1953. поново је пензиониса на.
Пише о ујчевини, о шевари ма око Рабаса и Ра ђевског села, и штампа у Летопису Матице српске.
На пи та ње уред ни ка НИН-а коју од својих песа ма најви ше воли и за што? –
од говара:
„Као Вековић, ју нак у рома ну Оскара Да ви ча Песма, и ја бих рекла да
ми је најдра жа пе сма она што се у мени тек ра ђа. То би би ла је ди на,
пра ва исти на. Са мо, та кав би се од говор могао учи ни ти као избега вање да учеству јем у овом разговору, за који је већ неколи ко песни ка пре
ме не ка за ло да ће пру жи ти тек део исти не о од но су пе сни ка пре ма
сопственој пое зи ји. Кад већ не могу још да изву чем из небулозе ствара ња сти хове те песме у за мет ку, ма да изговорени не би ни они би ли
оноли ко дра ги као сад, на вешћу песму која ми је на сли чан начин блиска. ’Покошену ли ва ду’, коју сам дожи ве ла у ра ној мла дости негде на
пу ту између Ва љева и Бран кови не, у су тон, док су около ми риса ли откоси, и за писа ла је од мах кад сам, код ку ће, си шла с кола. Њу за це ло
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издвајам од дру гих јер ме вра ћа скоро у де тињство, у за ви чај, јер памтим још и да нас све окол ности под који ма је створена, као да овај процес још ни је за вршен. Можда је слабост пре ма овој на ив ној пе сми у
ствари љу бав за род ни крај, при ве за ност за његове лепо те, за вечерњу
сет ну свирку зри ка ва ца уз коју сам расла.“
Ево прве строфе те песме:
Ли ва да крај реке са ња.
Зри кавци ту жно зри чу.
Помрлих тра ва ду ше
још лебде врх от коса
што се ла га но су ше.
О, ви не знате ту жну
о смрти тра ва при чу.
Зри кавци ту жно зри чу...
Изда вач ко преду зеће Деч ја књи га обја вљу је Ве трову успаванку. Уоп ште је
веома присут на (1953. и 1954) у дневним листови ма, часописи ма, а 1954. Просве та ће штам пати њену нову књи гу при пове да ка Стра шна игра, су бо тич ка
Ми нерва њен роман Отворен прозор, београдски Космај књи гу за децу Златни
лептир, а Деч ја књи га ће обја ви ти Пролећни састанак. Преводи Коцбека, Сели шкара, Дору Груден, Вод ни ка, Ви пот ни ка, Менар та, Голи ју, Тауфера, Градни ка и дру ге словенач ке песни ке.
За ше зде се тогоди шњи ју би леј Вељка Пе трови ћа у Књи жев ним нови на ма
изја вљу је:
„Дивно је имати просла ву коју Вељко Пе тровић има, а имати толи ко
мла де песнич ке и људске лепоте и у ли ку, и у покре ту, и у жи вој и на писа ној ре чи. Мене, док чи там његове послед ње пе сме и док га гле дам,
обу зи ма родољу би ви понос.“
Је дан је од пот писни ка За кљу ча ка Новосад ског договора о је зи ку и правопису.
Народ ни одбор гра да Београ да именовао ју је у школски одбор Учи тељске
школе у Београ ду – у тој школи професор књи жевности и српскохрватског јези ка је њена рођена сестра Мари ја Мара Ми ла кара.

Н

а са мом почет ку 1955. у Бе огра ду је иза шао први број новог књи жевног
часописа Са вре ме ник под уред ни штвом Ве либора Гли гори ћа и Ду ша на
Кости ћа. У том ја ну арском броју обја вљене су три пе сме Де сан ке Макси мовић. У сарајевском часопису Живот та кође штам па три нове песме, а у јед ној
од њих су и ови ис повед ни сти хови:
Ја сам жи вот воле ла као ласта,
верна би ла да леком дим ња ку и крову,
пред пожаром у гнезду ни ја ни кад не застах,
и мене ку тови где волех увек зову...
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Те годи не штам па три нове књи ге: песме Лептирова успаванка, Росна руковет и изабране песме Мирис зе мље у репрезентативној Просветиној библиотеци
„Бра зде“. Ми лан Богда новић у пред говору ис ти че:
„У са временој српској поези ји тешко би би ло на ћи изразити јег лирскога песни ка, што ће рећи са јасни јим карактером ли ри чара, од Десан ке
Макси мовић...
И врховна вред ност поези је Десан ке Макси мовић упра во и јесте,
чи ни ми се, у тој њеној хемијски чистој ли рич ности...“
Репор тер Политике Вук Трнавски, и сам песник, опису је сусрет са популарном песни ки њом: „Десан ка Макси мовић говори звон ким, та на ним гласом
и сва ку речени цу под влачи – осме хом. Соба бру ји. Подсећа на звоно. И предме ти који песни ки њу окру жу ју (поли ца са књи га ма, те лефон, сли ке на зи довима и ва зе са цвећем) имају у себи нешто од свеча ности поези је...“
Мирис зе мље ће дожи ве ти десе так изда ња – би ће јед на од на ших најчита нијих књи га поези је – у њој су изабра не песме од њене прве збирке, 1924. годи не.
Она преводи дру ге песни ке, али и њене песме се преводе и обја вљу ју на мађарском, руском, ма кедонском, словенач ком, ита ли јанском, немач ком јези ку.
Ве трова успа ван ка обја вљена је 1956. на словенач ком у преводу пе сни ка
Ива на Ми нати ја. У Деч јој књизи издаје књи гу Чобанин пче ла, са илустра ци ја ма
Љу би це Сокић.
На популарној Триби ни мла дих у Новом Са ду при реди ли су јој ве ли ко задовољство – одржан је рецитал њене поези је „Би ло је то у некој земљи сеља ка...“
Зоран Га ври ловић у Борби пи шући о њеној поезији вели: „Има ствари које у
животу не треба заборавити: међу њима је и понека песма Десанке Максимовић.“
У лето 1956. доћи ће и на Плитви це, на први Фести вал ју гословенске поезије – зајед но са Да ви чом, Попом, Миодра гом Па влови ћем, Ра ич кови ћем, Конеским, Та ди ја нови ћем, Цесари ћем, Ху мом, Шоповим и Ми ха ли ћем.
Борислав Ми хајловић Ми хиз у своју ан тологи ју Српски песници из међу два
рата, изда ње Ноли та, уноси девет песа ма Десан ке Макси мовић, а Зоран Мишић у своју Антологију срп ске пое зије (Мати ца српска, Нови Сад) узео је три
њене песме: „Да бу ри“, „Спомен на уста нак“ и „Не бој се“.
Оствари ла јој се и јед на давна шња же ља – да ви ди Руси ју.
Са ња ла је тај дан, ка ко је говори ла при јате љи ма – одрасла је у словенофилској породици, а затим се уда ла за Руса, уз чију помоћ је добро са вла да ла и језик.
Би ло је то 1957.
По поврат ку из Руси је при ча ће:
„Ка да сам се на шла на гробљу на коме су са хра њени сви руски класи ци,
има ла сам шта и ви де ти. Иде те од гроба до гроба и гледате: ле же они
који су вас од гаја ли. На истом гробљу: Че хов, Љермон тов, Пу шкин...
Па и они мла ди, као Маја ковски. То је би ло просто стра хови то доживе ти. Или кад ме је је дан пе сник у Гру зи ји од вео у своје род но се ло,
баш оног да на ка да су секли посек. Све се исто и по истом ре досле ду
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дога ђа ло као у мојој Бран кови ни. Док су му шкарци кла ли сви њу, жене
су пекле лепи ње и са њих, белим перу шка ма, ски да ле пепео, а затим пржи ле црну џи гери цу с лу ком и слу жи ле нас истим ру жи частим сеоским
ви ном. Он да су почеле да па дају исте здра ви це. Ма све исто!...“
Пу това ла је на позив Комсомола Совјетског Са веза, да присуству је међународ ном фести ва лу омла ди не. Ишла је и у Гру зи ју и Азербејџан – упозна ла је
најпознати је совјетске песни ки ње и са њи ма се спри јате љи ла: са Аном Ах матовом, Вером Инбер, Маргаритом Али гер... Касније ће их са љуба вљу преводити
на српски језик.
У Књи жев но сти об ја вљу је ци клус Пе сме у сла ву ју жња ка, а ме ђу њи ма и
„Бла говести“.
Ра дуј се,
чу јем гласове из воћ ња ка
где се спустио бе ли сабор архан ге ла
на гра не јабу ка,
ра дуј се,
песма ти се у срцу заче ла.
Без твојега зна ња
ју жњак је украј њега преноћио...
У Борби ће описати свој сусрет са Са му и лом Марша ком, деч јим песни ком;
описа ће и свој дожи вљај фести ва ла омла ди не у Москви.
Изабране песме обја вљу је јој за гребач ка Школска књи га – за десет годи на
дожи веће пет изда ња. А она ће превести на српски језик де ло Ви томи ла Зу пана Пу това ње у хи ља дита места (из да вач је Космос). Њене сти хове на ма ђарски је зик преводи је дан од на ших најпознати јих ма ђарских пе сни ка Фе ренц
Фе хер. Об ја вљу ју јој пе сме на не мач ком, у Берли ну, на руском у Мо скви, на
ита ли јанском, турском...
Вест о смр ти Иси доре Секулић затекла ју је у Ти тогра ду. Са везу књи жевни ка Ју госла ви је упу ти ла је те леграм: „Де лим са ва ма жа лост за на шом ве ликом, једи ном Иси дором Секулић“.
У ју ну 1958. дола зи у њој увек дра гу Сремску Ка мени цу, у Змајев за ви чај –
дошла је на ма нифеста ци ју „Змајев дан“ (потоње Змајеве деч је игре), зајед но са
Вељком Пе трови ћем и Стева ном Ра ич кови ћем.
Доби ла је на гра ду Мла дог поколења за рад на омла динској и деч јој књижевности, а од сарајев ске из да вач ке ку ће Свје тлост на гра ду за књи гу Бајка о
кратковечној.
Власт је од ли ку је Орденом заслу га за народ I реда. Репор терка листа Младост Грозда на Олу јић ова ко је при ли ком посе те опису је:
„У соби, чи ји прозор гле да на асфалт јед не буч не београдске ули це, у
којој нешто ни же жи ви и при поведач Бран ко Ћопић, песни ки ња је дуго обја шња ва ла ка ко би јој један невеза ни разговор био за иста при јатан, али да не жели исповести, да се толи ко кроз сти хове на исповеда ла
да ви ше за пра во и не зна шта би могла да ка же. Док говори, па жљи во
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посматрам израз њеног ли ца на којем се као на неком ма лом екра ну брзо смењу је читав један низ расположења и осећа ња: од узнеми рености,
не ла год ности, љут ње, до сме ха, ла ког за носа и пот пу не ег зал та ци је.
Кад говори о нечем или с неким, Десанка Макси мовић је с њим чита вим
својим би ћем. Нешто веома ведро, упркос годи на ма, зрачи из чи та вог
њеног ли ка. За неколи ко ми ну та би ва јасно да је она један од оних деликат них људи који се вечи то пла ше да не повреде ту ђа осећа ња, па због
тога често беспомоћно препу штају и своје време и своју лич ност дру гима, али и да се иза њене, на изглед некон тролиса не, отворености кри је
чврста на мера да своје ду боко интим не ствари прећу ти...“
Доби ла је Змајеву на гра ду, коју доде љу је Мати ца српска за најбољу књи гу
поези је (за Мирис зе мље, а у жи ри ју су би ли: Алексан дар Ву чо, Мари јан Мат ковић, Жи ван Ми лиса вац, Борислав Ми хајловић Ми хиз и Ми лош Ха џић).
Годи не 1959. иза бра на је за до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и
умет ности.
Мла до поколе ње об ја вљу је ње ну нову књи гу Ако је ве рова ти мојој ба ки,
при че на мењене деци.
Један је од пред ла гача за при јем Ду ша на Ра дови ћа у удру жење књи жевни ка
Срби је (осим ње посебне пред логе су на писа ли А. Ву чо, А. Ди клић, Б. Ћопић).
У своме пред логу Десан ка пи ше:
„Са ми шљењем Ду ша на Ра дови ћа о књи жевности за децу први пут сам
се упозна ла од мах после ослобођења на јед ном са ве това њу о овој књижев ности. Та да је ис ка зао оно што је по том по тврдио пи шу ћи своје
песме и јед ночин ке: да књи жевност за децу мора стајати на ис тој уметнич кој виси ни као и сва ка дру га, да се мора ослободи ти педа гошке наме не и то на и осве жи ти но вим са вре ме ним мо ти ви ма, са вре ме ним
из ра зом, прибли жи ти де те ту два десе тог века, да се де те чи та лац мора
поштовати. Ду шан Ра довић спа да у ма лобројне који су на де лу пока зали ка ко изгледа оно о чему су говори ле теори је. Сва ка његова песма је
заокру гље но, умет нич ки зре ло, дел це које за довоља ва и укус де це и
ху мора. Ра довић се не пу шта низ мати цу оду шевљења, инспи ра ци је,
па куд сти гао, он зна куда хоће и упра вља си гурно. Њему се га де изрази које је јед ном чуо, теме о који ма је јед ном писао; ни ка да ни је пао у
грех да ма и не све сно под лег не под се ћа њи ма на пе сни ке који су му
прет ходи ли или који зајед но с њим гра де да нас на шу књи жевност за
децу. Би ло да је не за довољан оним што су дру ги на писа ли, би ло да је
преза довољан па се боји ути цаја онога што му се сви ђа, он се труди да
прона ђе нов свет, свет који сме и може звати са мо својим.
Ра довић зна да са децом нема ша ле, да им се не може под ва ли ти и
по ту ри ти непра во као пра во, да ће она, као играч ку, рас копати песму
да ви де ка ко је на пра вљена. Песник та кве при роде, умет ник који све
то десет пу та мери, који вам пру жи са мо очи шћену пшени цу, не може
много на писати. Ипак ра де ћи и са ова квом из у зет ном умет нич ком
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скру пулозношћу на писао је око 50 песа ма, 20 при поведа ка, 20 јед ночин ки и обја вио преко ра дио програ ма у Београ ду око 50 ра дио сцена.
Рођен је у Ни шу 1922. годи не. Ра ди на књи жевности од 1947...“
Без резерве пред ла же још јед ног чла на за при јем у Удру жење, та кође писца
за децу, Дра га на Лу ки ћа, за кога ка же да је „песник друк чи је при роде од Ду шана Ра дови ћа, песник необич но плодан коме па да на ум нова песма док још ни је
стару за вршио, у чи јој књи жевној ри зни ци и ако се на ђе нешто прола зне вредности, у ми моходу на писа но, има шта и да се одабере“.

Н

ове књи ге излазе јед на за дру гом: 1960. на Це ти њу збирка песа ма Заробљеник снова, у Суботици роман Бунтовни разред, у Сарајеву Шумска љуљашка,
а у Москви Државни из да вач лепе књи жевности обја вљу је 80 њених песа ма у
преводу близу 20 најистак ну ти јих руских преводи ла ца са српског, али и песники ња Ане Ах матове, Вере Инбер, М. Али гер.
Пу това ла је те годи не у Москву, са су пру гом Сергејом.
А она са ма пи ше пред говор и пра ви избор при ча Бран ка Ћопи ћа, које ће у
ви ше изда ња обја вити сарајевска Свје тлост (пред говор је назва ла „Сет ни дечак
и човекољу би ви писац“).
Пи ше у апри лу 1961. у Књи жев ности, са оду шевљењем, о Гру зи ји, зе мљи
Љермон товљева Де мона и Пу шки новог Кав ка ског за робље ни ка, и ка ко ве ли –
род ном крају песни ка Маја ковског и земљи где је са хра њен писац Грибоједов.
У ју ну бора ви у Пари зу. Ли зи Марић Кри жа нић пи ше: „Ви ше сам ту жна
него весе ла сећајући се мла дости...“
У Сарајеву обја вљу ју њену књи гу песа ма Медведова же нидба, са пред говором Ду ша на Кости ћа, а у Београ ду штам па Писма из шуме, песме и бајке.
И 1962. обја ви ће две нове књи ге: Сунче ви пода ни ци и Говори ти хо, 1963.
књи гу њених Песа ма изабра ће за штам пу Стеван Ра ич ковић, а она ће за Нолит
на пра вити зборник (и превести с руског) петнаест совјетских песникиња. Њена
књи га Мирис зе мље би ће обја вљена у Софи ји.
У апри лу 1963. у Књи жевности из ла зи ци клус нових песа ма Десан ке Макси мовић Тра жим поми ловање – из „лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком“:
Тра жим поми лова ње
за јере ти ке
који не веру ју
у ду шу попа ца и ду шу цве та,
а веру ју у ду шу ма ши на,
за људе ма чи ме ома ђи ја не,
за све отрове и ду ва не,
за све чи ме се човек пошта па
овога све та.
...
За заблуде ми шљења и ста ња
свих времена –
поми лова ња!
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Овај ци клус песа ма на говестио је преобра жај у песни штву најпопуларни је
песни ки ње са времене српске књи жевности.
У октобру 1963. град Крагу јевац јој додељу је награду за песму „Крвава бајка“.
Од ли кова на је и бу гарским Орденом Ки ри ла и Ме тоди ја I реда.
Изја вљу је у Борби:
„Усред при роде нау чи ла сам говор нему штих... Је ди но што бих могла
ка зати то је да је неизмерно ужи ва ње лови ти своје срце, да опет останем на томе изра зу. И у мла дости, кад сам има ла безброј ужи ва ња, ово
је би ло највеће. То ловљење срца је у ствари ствара ње. Да ли ме ослоба ђа, не бих могла да ка жем. Можда се за из ве сно вре ме човек ма ло
сми ри као после ис пу њења ка кве страсти... Пе сни ку је пра ви жи вот
његова поези ја, његово ствара ње... Стих се увек изнена да ја ви...“
Пи тају је у Удру жењу писа ца Срби је: коли ко просеч но на пи ше сти хова?
Од говара јед ноставно: „По два десе так...“ А он да додаје: „Књи жевном ра ду понекад посве тим цео дан, понекад ни је дан час...“ Ка же да жи ви од књи жевног
ра да и пен зи је која из носи 63.000 ди нара, у ста ну од 130 ква драта (ту ђе власни штво), а на пи та ње коли ко чла нова породи це издржа ва својим ра дом, ка же:
„Сва ко има понешто, али сва ком морам да пома жем.“
Добија Сед мојулску награду за књи жевни рад – највеће признање које Србија доде љу је заслу жним умет ни ци ма и науч ни ци ма.
По водом из ла ска Ан то ло ги је срп ског пе сни штва Ми одра га Па вло ви ћа,
књи ге која ће узбудити културну јавност, а Десан ка је у њој засту пљена са свега
две песме, она у Ве черњим новости ма отворено ка же да је нормал но да ан тологи чари имају своје љу бим це, и по том додаје: „То је ве ли ки кул турни дога ђај.
Допа да ми се Антологија што је обу хвати ла и старе песме. Треба да се зна и ви ди
да смо има ли поези ју и у сред њем веку, он да ка да су неки још тап ка ли по мра ку.
Волим што је узет Ду чић. Па вловић је обратио па жњу и жена ма: Је ла Спи ридоновић, Ани ца Са вић, али ми је жао што ни је засту пљена Да ни ца Марковић.
У Антологији ни је засту пљено много роман ти чарских песни ка, али то је ра зумљи во, јер је Па вловић посту пио по својој песнич кој кон цеп ци ји. Што се ти че
Попе, Па вловић је дао срцу на вољу... Доћи ће и дру ги ан тологи чари на ред.
Песнич ки посту пак који не треба толи ко осу ђи вати. И на крају као Срп ки њи,
професору и песни ку, жао ми је што нема ви ше песа ма од Ђу ре Јак ши ћа...“
Ша ље поздрав студен ти ма који су поче ли изград њу Ву кова пу та – од Ву кове ку ће у Трши ћу до Лозни це: „Поздра вљам омла ди ну која Ву ковом за ви чају
покла ња своју неис трошену сна гу, свој сан...“
Мати ца српска обја вљу је Тра жим поми ловање – лирске дискуси је с Ду шановим за кони ком. Са ма ка же да је инспи ра ци ју на шла у прелиста ва њу, у чита њу
књи ге Душанов законик – нешто ју је, ка же, као му ња оши нуло.
„Изби ло је еруп тивно из мене све моје схвата ње о кривди и правди, о
ка зна ма и опроштаји ма, о грешни ма и пра вед ни ма...“
Че ти ри њене песме Предраг Па ла вестра уноси у своју ан тологи ју Српска и
хрватска пое зија двадесетог века.
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На пи та ње Ни коле Дреновца, из Ра дио Београ да, који је вид њеног стварања на и шао на најви ше одјека код пу бли ке – од говара:
„Сва која ке песме, ма да има чи та ла ца које моја проза при влачи. Могла
бих рећи и то да ни је у сва ко време подјед нак ин терес за по неку ствар.
Пред рат и од мах после рата при ме ти ла сам да је пу бли ци, чи таоци ма,
би ла много бли жа јед на пе сма као што су ’Уста ни ци’, или ’Жао ми је
човека’, или ’Спомен на уста нак’, или ’Крва ва бајка’, која ми је чисто недра га поста ла због ве ли ке популарности, него моје љу бавне песме или
пе сме о при роди. Од мах иза ра та чула сам до ста ле пих ми шље ња о
оним својим при ча ма са ку пљеним у збирку Стра шна игра. А са да се
поново па жња чи та ла ца вра ћа на пе сме, оне нај лич ни је. Понекад се
мој укус подудара са укусом чи та ла ца, а понекад за неку себи врло драгу песму, песму коју сам са ма сматра ла за успе лу, нисам од дру гих чула
да су је за па зи ли, бар не од мах...“
У избору Стева на Ра ич кови ћа, са пред говором Ми ла на Богда нови ћа, Мати ца српска и Српска књи жевна за дру га обја ви ће 1965. у библио теци „Српска
књи жев ност у сто књи га“ (на чи јем је че лу уре ђи вач ког одбора био Иво Андрић) Песме Десан ке Макси мовић (књи га 82).
На Змајевим деч јим игра ма у Новом Са ду говори о ли терату ри за децу као
ин теграл ном де лу књи жевности.
Борислав Ми хај ловић Ми хиз пи ше да је књи га Тра жим по ми лова ње песнич ки врху нац Десан ке Макси мовић – „име најму зи кал ни јег српског са временог песни ка довољан је за штит ни знак“ за ову поези ју.
И ново при зна ње у децембру 1965: на пред лог Ве либора Гли гори ћа и Драгољу ба Па влови ћа Десан ка Макси мовић изабра на је за редовног чла на Српске
ака де ми је нау ка и умет ности – она спа да ме ђу најистак ну ти је и нај чи та ни је
писце српске и ју гословенске књи жевности, ис ти чу пред ла гачи.
Књи га Тра жим поми ловање је најчи та ни ја и у књи жара ма најтра жени ја. За
три месеца два изда ња. Из ла зи и треће.
За књи гу се ин тересу ју и дру ги изда вачи.
Тра жим по ми лова ње из ла зи упоред но на три је зи ка – српскохрват ском,
словенач ком и ма кедонском, а изда вачи су Државна за ложба Словени је, Ма кедонска књи га и Просве та. Преводиоци су Вено Тауфер на словенач ки, Га не Тодоровски на ма кедонски, а ви ње те је ура дио сли кар Ла зар Ву ја кли ја.
А са ма Десанка преводи са бу гарског највећу њи хову песни ки њу Јелиса вету
Ба грја ну.
Сарад ни ку војног илустрова ног листа Фронт Ми ћи Да ној ли ћу ка же: „За
мене је умет ност лепота и ра дост жи вота...“
У Новом Са ду, на ма ђарском је зи ку, у преводу пе сни ка Фе рен ца Фе хе ра,
из ла зи књи га њених песа ма.
Српска књи жевна за дру га штам па књи гу Песме у којој је сабран избор из
песнич ког де ла Десан ке Макси мовић, током пет децени ја. Тим поводом крити чар Алек сан дар Пе тров у По ли ти ци за кљу чу је да она „проду жа ва ли ни ју
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српске инти мистич ке и родољу би ве поези је, али не богатећи је ни преоку па ција ма са времене фи лозофске мисли, а ни ду би ном рефлекси је, ни кон троверзношћу модерног сензиби ли те та, ни неком новом кон цеп ци јом песнич ког јези ка“.
Пе тров на гла ша ва, ме тафорич ки речено, да се њеном поези јом не креће на путова ње у неис пи та не области већ се, разви јених заста ва, сти же у лу ку.
А она сама, страсни путник, пу ту је у Ита лију – Тоскана, Пистоја, Фиренца...
У Кра гу јевцу Све тлост обја вљу је њену пла ке ту Десет мојих песа ма.
Доби ја и високо совјетско од ли кова ње – Орден знак погота I реда.
Годи на 1968. про текла је у обе ле жа ва њу 70. годи шњи це рођења Де сан ке
Макси мовић. Цен трал на све ча ност одржа на је у Ва ље ву и Бран кови ни 18. и
19. маја. Дошли су јој на поклоњење сви ви ђени ји писци Срби је, а и Ју госла ви је.
На ста диону фудбалског клу ба „Ме та лац“ слегао се грдан свет, а у Бран кови ни
је дан се љак поклонио јој је од срца јаг ње! Ју на ки ња ње не по сле рат не пе сме
Цве та Ан дрић дари ва ла ју је пресли цом. Ту су, наравно, би ли Бран ко Ћопић и
Густав Крклец, а на свеча ној ака деми ји у Ва љеву увече је говорио Меша Се лимовић... Све је би ло достојанствено и одиса ло је љу ба вљу и поштова њем.
Хрони чари су забе ле жи ли: корак јој је био хи тар, мисао ра дозна ла, страст
за пу това њи ма ве ли ка.
Ти то ју је од ли ковао Орденом Репу бли ке са злат ним вен цем. Руси су је одли кова ли Орденом части.
Ка же јој совјетски амбаса дор Бенедиктов, на при год ној свеча ности у амбаса ди, предајући јој лични дар – посребрени самовар: „Да доживите сто година...!“
А Десан ка му зачуђено, пома ло шеретски, од говара; „Нећу ваљда толи ко жи вети... А о са мовару, знате, разми шља ла сам ка да сам први пут чи та ла Толстоја...“
Драган М. Јеремић, председ ник Удру жења књи жевника Србије, пору чу је јој:
„Поводом Твог рођен да на, Упра ва Удру жења књи жев ни ка Срби је, у
своје име и у име свог чланства, ша ље Ти од свег срца нај леп ше же ље
за добро здра вље и нова ствара лач ка на дах нућа.
Овим се са мо при дру жу јемо сла вљу чи та ве Срби је, чи је су мисли
и осећа ња у Твојим сти хови ма на шли ду боке и топле изра зе.
Срећ ни смо и поносни што смо Твоји са времени ци и што можемо
рећи да смо у Твојој лич ности и Твом де лу увек на ла зи ли подршку и
узор који смо следи ли.“
А, та корећи, чим се врати ла у Београд и слегло се сла вље – изби ли су јунски студентски неми ри. Десан ка Макси мовић је међу оним писци ма који студен ти ма у Ка пе тан Ми ши ном зда њу дају безре зервну подршку. Пору чу је им:
„Обећајте ми са мо да ће те и кроз два десет годи на, ка да нас ви ше не буде међу
ва ма, би ти исто ова ко револу ционарни...“
У сеп тем бру пу ту је у Руси ју, зајед но са Серге јом – би ли су у Мо скви и
Тби лиси ју.
У октобру 1968. учесник је још два ве ли ка дога ђаја.
У Треби њу су одржа не прве „Ду чи ћеве вечери поези је“, приступ ну беседу
одржао је Меша Селимовић, писац који је после Дервиша и смрти био на великом
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гласу, а Десан ка је чи та ла своје сти хове зајед но са Крклецом, Хам зом Ху мом,
Изе том Сарај ли ћем, Ве сном Парун, Ву ком Крњеви ћем, Добри цом Ери ћем...
А потом се опет обрела у Ва љеву, на от кри ва њу спомени ка Ми лова ну Гли ши ћу.
Ка да је Десан ка међу ве ли ка ни ма писа не речи овога краја поменула и вла ди ку
Ни колаја Вели ми рови ћа – присут ни полити чари су се жи ви охла ди ли. Вла ди ка
је одавно био ста вљен на црну листу кому нистич ке власти и сам помен његовог имена побуђи вао је негативне реак ци је дневне поли ти ке.
Из штам пе почет ком 1969. из ла зи почасни број Зоре, листа за заба ву, поу ку
и књи жев ност, који су 1896. уре ђи ва ли Алекса Шан тић, Све то зар Ћоровић,
Јован Ду чић и Ата наси је Шола, а поводом стогоди шњи це Шанти ћевог рођења:
у њему су своје при логе да ли најви ђени ји српски писци седам десе тих годи на
XX века, а Десан ка обја вљу је песму „Грача ни ца“:
...Да те бар можемо поди ћи на Тару,
у ка ленић ку порту те прене ти,
забора ви ти ли кове по твом олтару.
Грача ни це, кад бар не би би ла од ка мена,
кад би се могла на небеса вазне ти.
Нолит обја вљу је Сабрана де ла Десан ке Макси мовић у седам књи га: Зе лени
витез, Песник и завичај, Мирис зе мље, Како они живе, Бунтовни разред, Писма из
шуме, Птице на чесми.
Овај изда вач штам па и Бугарску пое зију XX века, у преводу Десан ке Максимовић и скопског песни ка Вла де Урошеви ћа.
У про ле ће, по оби чају, од ла зи са му жем и се стра ма у Вр њач ку Ба њу, на
опора вак.
Иако у поод ма клим годи на ма, ода зи ва се на скоро све пози ве да чи та своје
сти хове, да разговара са љу би те љи ма књи жевности.
Сти же и на просла ву 70. годи шњи це жи вота Густа ва Крклеца – на централној све ча ности у За гре бу поздра ве су му упу ти ли Меша Се ли мовић, Бран ко
Ћопић, Десан ка Макси мовић, Ју ре Ка ште лан и Золтан Чу ка, познати преводилац на ма ђарски језик.
Среди ном новембра 1969. са Крклецом и Мешом сти ћи ће и у Ма ђарску, у
Будим пешту и Сен тан дреју. Чи та ће ђа ци ма Српскохрватске гим на зи је у Пешти своје сти хове, а у Сен тан дреји ће при ли ком посе те библиотеци Вла ди чанског двора поклони ти своју књи гу Нове песме:
„Сен тан дрејској библио теци посвећу јем из ове књи ге песме ’Бла женство’, ’Са вин монолог’, ’Глас мона хи ња’ и ’Српска моли тва’...“
Настају први сти хови будуће антологијске књиге песама Немам више времена.
Годи не 1969. уми ре и Десан ки на мајка Дра ги ња, у ду бокој старости – рођена у Бран кови ни 1878. годи не, у породи ци пореклом из Херцегови не. Изроди ла је осморо деце, а би ла је, ка ко је њена Десан ка говори ла – „вред на, строга,
осе тљи ва, изра зи то правдољу би ва и здра ва“. Њој је посве ти ла и неке од својих
песа ма, као што су „Обећа ла си да ће бити веч на“, „Наслеђе“, „Ру ке“, „Послед ња
моли тва“ и „И наста ла је ти ши на“.
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Р

оман Прадевојчица обја вљу је 1970. сарајевски изда вач „Весе лин Маслеша“.
Ова кућа обја ви ће још јед ну њену књи гу На шеснаести рођендан у популарној библио теци за децу „Ласта ви ца“. Пет њених пе са ма за децу уноси у своју
ан тологи ју Зе ле ни бре гови де тињ ства ново сад ски есе јиста књи жев но сти за
мла де Вла ди мир Ми ларић.
Подсећа је репор тер за гребач ког дневни ка Вјесник на просла ву у Ва љеву,
а она му отворено ка же:
„Ју, не говори те ми ни о ка квим де цени ја ма, ја се још осе ћам мла да...
Та је про сла ва би ла ве ома не у год на... за јед ну же ну... Ако гово ри мо
озбиљ но, морам при знати да је би ло ве ома, ве ома ле по. Би ло је та ко
ве се ло, да сам већ пр ви сат за бо ра ви ла о че му се ра ди. Ако је чо век
већ та ко ду го ра дио, мо ра би ти при јат но да га толи ко све та по знаје
и воли...“
У Ма на ковој ку ћи, у Бе огра ду, при ређен јој је у мар ту 1970. је дан леп сусрет: разговара но је о њеној поези ји, а говорио је Зоран Га ври ловић.
Сти гла је и у Вра ње, на Бо ри ну не де љу, и у књи зи ути са ка у ку ћи Бо ре
Стан кови ћа за писа ла: „Посе тио је, Боро, твоју ку ћу је дан пе сник који осе ћа
веч ну жал за мла дост.“
Њен муж Сергеј Сласти ков Ка лу жа нин, преводи лац и писац, који је први
у нас преводио Зошчен ка, али и Иљ фа и Пе трова, он да поли тич ке списе Достојевског, па песме Булата Оку џа ве и дру гих, умро је 1970. године.
Крајем годи не до би ја Ав но је ву на гра ду, зајед но са Бран ком Ћо пи ћем,
Оскаром Да ви чом, сли каром Крстом Хегеду ши ћем, Мешом Се ли мови ћем, визан тологом Георги јем Острогорским.
Песник Слободан Марковић пи ше у Борби:
„Десанка Макси мовић, Јелиса вета Багрјана и Весна Парун. То је лирска
ци та де ла Бал канског полуострва...
Десан ку Макси мовић као песни ка почео сам да носим у срцу још
пред сам II светски рат, као ђак ни же гим на зи је... Понеки пут сам дола зио и у њен дом, у Ули цу првог маја, у Београ ду. И покојни њен муж
ба вио се поези јом и превођењем, а њен недавно преми нули брат био је
мој одан при јатељ, иако су нас раз дваја ле ве ли ке годи не. Он је био
ван редан човек, ве ли ки лекар (физиолог) и млад све до смрти...“
Са посебном љуба вљу преводи сти хове руске песникиње Маргарите Али гер.
У Москви, пак, излази књи га Десан ки них сти хова Сти хотворенија. А 1971.
књи га песа ма Десан ке Макси мовић из ла зи на фран цуском је зи ку, у Пари зу, у
преводу Дивне Ден ковић Братић (Choix de poêmes).
Године 1971. изабрана је за почасног члана Главног одбора Српске књи жевне
за дру ге, на чи јем челу је Добри ца Ћосић (поред ње за почасне чла нове изабра ни
су Ми лош Црњански и инфектолог светског гласа Коста Тодоровић).
Ми лорад Р. Бле чић обја вљу је прву монографи ју о Де сан ки Макси мовић
Живот праћен песмом, а књи га је наста ла уз безрезервну подршку песни ки ње.
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Предраг Па ла вестра у студи ји Послератна српска књижевност (1945–1970)
ис ти че да је Десанка Максимовић „песник нежног сензиби литета и меког, благог,
мелодич ног сти ха, чи ја сна га ни је ни у мисаоности ни у изу зет ној експресивној
моћи, већ у присном, болећи вом човекољу бљу, спрем ном на уте ху и пра шта ње“.
Дивна Ден ковић Братић, преводи лац Де сан ки них пе са ма на фран цуски
је зик, доби ја писмо од славне Маргерит Јурсенар, једи не жене чла на Фран цуске ака деми је:
„При мите сву моју за хвал ност за ва ше жеље и за сти хове Десан ке Макси мовић, чи ји сте превод би ли љу ба зни да ми поша ље те у лепом издању упоред них јези ка. Неке од тих песа ма веома су лепе, нарочи то оне
веза не за земљу, за моћ но тло ва ше земље. (’Се ља кова смрт’, ’Воћ ња ци’,
’За зе мљу где војска прола зи’), или оне које из ра жа вају смисао јед не
при род не ан тич ке за кони тости (’Човек са Бал ка на’), или још у који ма
је неизмерно са ми лости за људе уоп ште (’За оне који посрћу’...).
Хва ла на послатој збирци. У епохи где се поези ја уста љу је лич ним
де ли ри јем, за за вист је је зик и народ који су још способни да из ра зе
ова кав ли ри зам епског при зву ка. Наравно да сам у превођењу много
користи ла српске ба ла де сред њег века, и слу ша ла њи хово извођење на
ва шем јези ку, што ми је дра го сећа ње...“
У Паризу, на Сорбони, у препу ном „Источ ном амфитеатру“, одржа но је почет ком маја 1972. вече посвећено поези ји Десан ке Макси мовић – би ли су присут ни углед ни писци, нови нари и сли кари Париза, а из Срби је је дошао Мла ден
Лесковац, председ ник Мати це српске, затим ју гословенски амбаса дор Ни јаз
Диздаревић, а углед на емисија париског радија, „France Culture“ посвети ла је значајну па жњу овој ма нифеста ци ји коју је орга ни зовао, пре свих, професор Драган Недељковић. Због болести, песни ки ња ни је могла да допу ту је у Фран цуску.
Од говарају ћи на ан ке ту Поли ти ке: шта је за вас био дога ђај се зоне – Десан ка ка же:
„При ли ком не дав не посе те Ђерда пу би ла сам у Ле пенском ви ру. Да
под виг гра ђења хи дроцен тра ле на Ду на ву и ни је ус пео, чи ни ми се да
би изненад ни прона ла зак старе кул ту ре у Лепенском ви ру на кна дио
ипак све му ке и жр тве под не те при ли ком помера ња ду навских оба ла.
Стару Те ки ју, стари Доњи Ми ла новац Ду нав је са да по топио, али је
древно насе ље у Лепенском ви ру и његова кул ту ра изи шла на ви де ло
да на. Умет нич ка и гра ди тељ ска достиг ну ћа у том насе љу, при знајем,
ви ше су ме узбуди ла него турби не у ду навској хи дроцен тра ли, моћ не
малтене као земљи на осови на...“
А би ла је та мо у мају – зајед но са Ивом Ан дри ћем, Алексан дром Дероком и
дру гим углед ним културним и јавним рад ни ци ма Срби је.
При ку пи ла је своје за писе и репорта же са пу това ња по на шој земљи и свету
и 1972. Слово љубве, ма ли београдски изда вач, обја вљу је књи гу Пра зници путовања – у њој су утисци са на шег мора, али и из Бу гарске, Руси је, Фран цуске,
Ита ли је, Грч ке...
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Крајем 1972. одбра њена је и прва докторска теза о песнич ком делу Десан ке
Макси мовић – Љу би ца Ђорђевић одбра ни ла је дисер та ци ју на Фи лолошком
фа кул те ту у Београ ду пред комиси јом на чи јем је че лу био ака демик Ве либор
Гли горић, а чла нови Ди ми три је Ву ченов и Слободан Ж. Марковић.

П

есни ки ња је ушла у 75. годи ну.
Немам ви ше времена за сит ни це,
сад треба мисли ти на веч но и необу хват но...

Ови сти хови су из Де сан ки не књи ге пе са ма Не мам ви ше вре ме на, коју је
обја ви ла Просве та.
Реч је о књизи ис крене сен ти мен тал ности. Већ на почет ку је и песма „Време прошло“:
О свему сад говорим као да је би ло
пре хи ља ду сун ча них годи на,
ма се деси ло и овог трена;
о свему говорим неизвесно
као да је сва ка ствар од мене
васе љенски уда љена...
По поврат ку из Зени це, где је ка зи ва ла своје сти хове ђа ци ма и рад ни ци ма,
у Политици поводом своје нове књи ге сти хова изја вљу је:
„Ја сам на писа ла јед ну песму која има тај наслов. Међу тим, разми шљање о смрти, што чи ни главну тему најнови је збирке, дове ло ме је до тога да разми шљам и о вре мену. Првоби тан наслов књи ге био је Зе мља
јесмо. Смрт је оно што је најстра шни је и њено при хвата ње је оно што
зах тева најви ше сна ге. Ка зи вати о смр ти – значи би ти свестан са мога
себе и свога порекла. Имам утисак да могу о њој разми шљати зре ло и
проду бљено...“
Писа ла ју је послед ње три годи не – а посвећена је мајци, брату и му жу, који
су у том времену умрли. Кри ти чар Политике Вук Крњевић је тим поводом написао – да се ова књи га „може сматрати неком врстом ду шевног дневни ка песни ки њи ног“.
На почет ку школске 1973/1974. ђа ци ма прва ци ма упућу је пору ку:
„Са поверењем и ра дошћу отворите врата школе као што се отвара лепа
нова књи га. Све што же ли те са знати, у школи ће вас нау чи ти. У њој ће
вам ис при чати ве ли ку при чу о жи воту и све ту око вас. Отвори ће пред
ва ма ковчежић зна ња. Немојте крај њега проћи не узевши дра го ка мење
које вам нуди.“
А сти же чак и у Ис тру – на Ча кавском сабору говори о Ми росла ву Крлежи, поводом његове 80. годи шњи це, а у име Удру жења књи жевни ка Срби је.
Удру жење књи жевни ка Срби је тра жи од ње да од говори на ан ке ту о удружи ва њу писа ца, о ан га жова њу... Од говара:
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„У послед њих неколи ко годи на би ло је ви ше раздру жи ва ња него удружи ва ња. Мислим да сад треба највећу па жњу обрати ти на удру жи ва ње
књи жевни ка ра зних репу бли ка. Могли би се удру жи вати драмски писци свих на ших зе ма ља, или рома нописци, при пове дачи, пе сни ци...
Мени је оду век би ло јасно коли ки ути цај књи жевник врши на дру штво
и нисам сматра ла да је сра мо та ан га жовати се за добро свога народа...
У писца народ треба да гледа са поверењем, а писац то може извојевати
са мо својим де лом...“
Меша Се ли мовић у свој дневник бе лежи:
„Довршив ши свој нови роман (Острво), о ту зи старе ња, поново сам
прочи тао збирку пјеса ма Десан ке Макси мовић Не мам више вре ме на.
И поново сам се увјерио коли ко је ова на ша популарна пое теса с година ма доби ла на зре лости и ду бокој са држајности, не изгу бивши ни шта
од свје жи не, о че му бје лода но свје доче дви је пје сме, на почет ку и на
крају збирке (’Пролећ на песма’ и ’Земља’, обје из 1923), које су најбољи
доказ коли ко је пјеснич ко дје ло Десан ке Макси мовић цје лови то и јединствено. Не мам више вре мена збирка је ду боке ту ге и сми рене медита ци је, теста мент осјећа ња и добро те у сусре ту с прола зношћу сви јета... Ову по е зи ју тре ба чи тати као требник, из у ча вати као мудрост,
дожи вља вати као љепоту. С осјећа њем ду боке га ну тости.“
У марту 1974. Лизи Марић пи ше из Врњач ке Ба ње: „...Нас три сестре Чехова
још неде љу да на ћемо би ти овде... Воле те Десан ка, Мара, Зора“.
У јесен 1974. зајед но са Густа вом Крклецом и Матејом Бором пу ту је у Мађарску – у будим пештанском клу бу умет ни ка „Feszek“ учеству је на књи жевној
вечери. Том при ли ком је дан од највећих са времених ма ђарских ком пози тора
Ти хомир Ву ји чић, иначе син старог проте Ву ји чи ћа из Пеште, први пут је извео
ви ше својих ком пози ци ја на текстове Десан ке Макси мовић и Густа ва Крклеца. Њих двоје су посе ти ли и ма ђарски део Бара ње, где су чи та ли своје сти хове.
Већ почет ком новембра допу това ла је у Париз.
Ја вља се Иви Ан дри ћу разглед ни цом, из Латинског кварта: „Поздра вља вас,
окру жена песни ци ма који жи ве овде и који вас као и ја воле...“
Сти гла је и у Швајцарску, у Ци рих, код рођа ка.
И опет инспи ра ци ју на ла зи у прошлости свога народа.
У Савре менику па жњу јавности 1974. скрећу њени нови сти хови из ци клуса
Ле топис Пе ру нових потома ка. Та ко ће на звати и своју буду ћу књи гу пе са ма.
Са вре ме ник ће по све ти ти низ при лога Де сан ки Мак си мовић: о ње ном де лу
пи шу Ве либор Гли горић, Дра ган М. Јеремић, Иван Шоп, Алексан дар Пејовић
и Ни кола Ми лошевић. Овај потоњи на почет ку свога есеја ка же:
„У старим времени ма био је оби чај да се на ис так ну тим де лови ма јавних згра да – најчешће хра мови ма – уре же ка ква мудра реч. Зна мо, реци мо, да је на делфијском пророчи шту писа ло оно познато: ’Упознај
са мог себе’. Понекад, опет, јавне гра ђеви не красио би стих неког песни ка, који је ужи вао оп ште ува жење својих су гра ђа на.
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Ка да би и да нас од некуд био на сна зи оби чај о коме је реч и ка да би
ме пи та ли шта би, по мом ми шљењу, треба ло уре зати у зи дове ка квог
модерног зда ња, мој избор пао би на два сти ха Десан ке Макси мовић
из њене збирке Не мам више вре мена. Ти сти хови на ла зе се у помену тој
књизи под бројем 7, а ова ко гласе:
Земља јесмо,
оста ло су све при ви ди.
...’Земља јесмо’ има нечег што се не да свести на пу ку функ ци ју наших при ват них, пси хич ких тен ден ци ја...“
Пита је уред ник Политике Дра гослав Ада мовић Зи ра: ко је на вас пресуд но
ути цао и за што?
„Ути цај непознатих лич ности био је на мене сна жни ји од ути цаја чу вених људи... Ако је некога обли ковао Маркс, некога Бодлер, некога Маја ковски, некога Му ха мед или Достојевски, мене су поред књи га, најбли жих ми људи, обли кова ли се ља ци, латент ни песни ци који ма кип ти
Подри ње... Мој песнич ки бу квар би ла је сва ка ко Антологија Богда на
Попови ћа...“
И он да јед на непри јат ност: Ра де Констан ти новић у Тре ћем програ му Радио Бе огра да обја вљу је есеј, у окви ру ци клуса Биће и је зик, у коме ана ли зи ра
српске песни ке овога века, под насловом „Десан ка Макси мовић – између на ивности и са ми лости“.
Тај текст остаје у кру гу ин те лек ту а ла ца за несених Констан ти нови ћевом
реч ју. Јер, за њено песнич ко и уоп ште књи жевно де ло доде љу ју јој нова признања. Најпре Ву кову на гра ду, а потом и, по дру ги пут, Змајеву на гра ду за најбољу
књи гу поези је обја вљену у 1973. годи ни, а за књи гу Не мам више вре мена. О њеном де лу говорио је Бошко Пе тровић, у име жи ри ја.
Наред не 1975. годи не доби ће и Специ јал ну Ву кову на гра ду (пре ње са мо
је Иво Ан дрић добио ово призна ње).
Почет ком марта од лази у Врњач ку Ба њу, са сестром Зором и њеним му жем.
У Београ ду је 13. марта 1975. умро Иво Ан дрић – Десан ка је члан одбора за
са хра ну на шег нобе ловца.
Би ли су годи на ма ком ши је – она је ста нова ла у Генера ла Жда нова 16, а Андрић у Проле терских бри га да 2. Сре та ли су се често и у Фран цуској 7, у Удружењу и Са везу писа ца, зајед но су чи та ли на књи жевним вечери ма по Београ ду
и по це лој зе мљи. А са мо пре неку годи ну, сећа ла се, си ла зи ли су зајед но низ
степени ште у Фран цуској 7 – она иде брзо, ка ко је на ви кла, а Иво ће иза ње:
„Десан ка, молим Вас пола ко. Нисте стонога па да може те сва ког да на по јед ну
ногу да ломи те. Мора мо са да и своје покре те при ла годи ти своме узрасту. Они
не могу би ти ви ше оштри, ни на гли...“ А дру гом при ли ком, изнена да: „Старити се мора, али мора мо очу вати ’фаса ду’...“ Ви де ла га је послед њи пут у бол ници, десе так да на пре смр ти. Сећа ла се: „Би ло је то све бол но – ви де ти га та ко
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из му ченог, окру женог ра зним боца ма, апарати ма. Ни је ме пре познао. Ка мо
среће да га нисам та квог ви де ла...“
У мају сти же у Париз, а по том од ла зи у Ни цу, на Азурну оба лу, на светски
кон грес жена (зајед но са Ми ром Алеч ковић).
И у својој 78. годи ни пу ту је: од ва жу је се на лет преко Атлан ти ка – у Сједи њене Аме рич ке Држа ве и Ка на ду, где је на шим исе љени ци ма чи та ла своје
сти хове. По поврат ку са пу та, пе сни ку Љу би воју Ршу мови ћу, за реви ју Ду га,
ис поведа се:
„Да ти ка жем за што сам ја згод на за пу това ње?... На мору ми ни је му ка,
у чам цу ми ни је му ка, на авиону, у ла ђи, на воловским коли ма ми ни је
му ка... Све под носим, и то је вели ка срећа... Два десет три да на сам прове ла на пу ту, оби шла сам много места... И свуда сам говори ла о лепоти
и сложености на шег јези ка... Говори ла сам о Ву ку Кара џи ћу, о народ ној
поези ји и њеној сла ви, он да сам говори ла о феномену обдарености за
поези ју... А сад ћу се похва лити – би ла сам у библиотеци у Ва шинг тону,
и по тра жи ла сам ката логе да ви дим има ли на ших књи га... И један господин Амери ка нац ми је прона шао под ’М’ Макси мовић – 49 наслова.
Немају са мо оних књи га мојих где је са рускога превођено на јерменски, гру зијски, и та ко... Па, би ло ми је ми ло, нема шта!“
Обја вљу је 1976. Песме из Норвешке (Просве та), књи гу родољу би вих сти хова са илустра ци ја ма сли кара Боже Прода нови ћа. Песник и изда вач на поми њу
да ову књи гу обја вљу ју поводом от кри ва ња спомени ка у Ослу изги нулим ју гословенским ин тернирци ма по немач ким логори ма у Норвешкој у Дру гом светском рату.
Нолит јој штам па збирку Ле топис Пе ру нових потома ка – књи гу о „крвавим борба ма међу за ва ђеним словенским племени ма и борби за народ ни језик
у богослу жењу“.
Њене песме штам па Нолит на српском и шпанском (двојезич но) у избору
За горке Ли лић, која их је зајед но са На дом Са лас Божић и преве ла.
Члан је Одбора за просла ву 150 годи на од осни ва ња Мати це српске.
Пу ту је, пи ше, спрема нове књи ге. Поводом смрти Густа ва Крклеца, крајем
ок тобра 1977. (умро је у 79. годи ни) из ја вљу је да ју је ве ома по тре сла вест о
смрти „песни ка који је толи ко волео жи вот да ми се чи ни ло да је неу ни штив“.

П

у них шест децени ја присут на је у српској књи жевности. Зоран Га ври ловић, тим поводом, у Политици пи ше:

„Од првих неви них дрх ту рења до сет ног зборења о смр ти, пле те се та
нит, ли шена пате ти ке, јед ноставна, сти ша но звуч на и мудра у свом сазна њу да лирско пе сни штво вре ди он да кад по тврђу је прастаре те ме
постоја ња, а кад из те прастарости изву че нов смисао, дода понеку нову
ме лоди ју и оствари нови облик онога што веч но постоји. Мислим да је
ли ри ка Де сан ке Макси мовић, у свом кру гу, и у својој са моћи, и због
тога јед на од ве ли ких лепота и ра дости на ше књи жевности.“
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Пи тају је из редак ци је за гребач ке реви је за умет ност Око, уочи 80. рођенда на, боји ли се чега:
„Стрепим пред непознатим. Смрт нам је непозната. Од ње се пла шим,
упра во жао ми је оти ћи са све та сун цем и месечи ном обасја ног. Од заседа у жи воту, у пла ни ни, у шу ми, у ра ду, од умора, болести, на преза ња
не бојим се...“
Пи ше своје песме и преводи туђе. Ра ди, а не умара се, ве ли.
„Дођи те од мах, касни је немам времена“ – ка же Горда ни Стева новић, новинарки Борбе, и додаје:
„Београд волим, ми ло ми је увек кад угледам лепу, нову кућу, парк у коме
не ма тра го ва ко је ми оста вља мо; ра дова ла сам се слав ној ’Га зе ли’,
спортском цен тру на Ду на ву. По Бе огра ду ходам сврша вају ћи неопход не дневне послове, а по Ади ше там, ту ми је, у бли зи ни. Ипак, ја за
шет њу немам одређено време, та ко и мој жи вот тече. Спајам корисно и
при јат но... Имам пу но при јатеља, разних врста, почев од школских другова, књи жевни ка, па до најскром ни јих би ћа која ме својом невољом
ве жу за себе. Ју че сам доби ла писмо од осу ђени ка. Ша љу ми песме и
моле да их прочи там. Погледа ћу их, за иста. И међу нему штим би ћи ма
имам при јатеља, бар се ја према њи ма при јатељски осећам. Зми је ме досад нису уједа ле, ма да су многе поред мене пролази ле. Зло не чуло...“
И има јед ну неостварену же љу – да ви ди Сибир.
На јавним ма нифеста ци ја ма углавном је прати њена давна шња учени ца –
песни ки ња Ми ра Алеч ковић.
Сти гла је, уместо у Сибир, у Аустра ли ју.
Од 25. фебру ара до 4. мар та 1978. би ла је на Фести ва лу умет ности у главном гра ду Ју жне Аустра ли је Аде ла и ди. Пу това ла је зајед но са пре водиоцем
Алексан дром Са шом Пе трови ћем, Гора ном Баби ћем и Томом Моми ровским.
У мају је на пу ни ла 80 годи на.
Пред сед ник Репу бли ке од ли ковао ју је орденом Ју гословенске зве зде са
лен том за изван ред на ли терарна де ла који ма је обогати ла на шу књи жевност и
култу ру.

К

рајем октобра 1980. песни ки ња Десанка Макси мовић сти гла је у Амери ку –
најпре у Њу јорк, па потом у Ва шинг тон, а 31. октобра чи та ла је своје песме
пред препу ном двора ном Уни верзи те та у Питсбургу, ве ли ком ин дустријском
гра ду у којем жи ви ве ли ки број на ших исе љени ка и Амери ка на ца ју гословенског порекла. Увод но преда ва ње о њеној поези ји одржао је проф. др Џорџ Лукић. По том је от пу това ла у Фи ла делфи ју где је на На ционал ној кон вен ци ји
Америч ке асоција ције за уна пређење сла вистич ких студија одржан скуп у њену
част. Оби шла је још Чи ка го и Мил воки – на пу ту је прове ла две неде ље.
Био је то њен дру ги бора вак у Северној Амери ци – ра ни је је би ла у Ка на ди
као гост на ших исе љени ка, сти гла је у Питсбург, Њу јорк и Ва шинг тон, а са да
ве ли: „Где год дођем, има Ју гословена...“
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Њени Ва љевци покренули су изда вач ку де лат ност – преду зеће „Ми лић Ракић“ – а прва књи га у библиотеци „Ру ком писа но“ би ла је Десан ки на – избор песа ма. Са ма песни ки ња исписа ла је пет наестак својих песа ма, а на почет ку на поменула: „Да нас су ми ове песме најбли же. Можда су тра не бих исте изабра ла.“
Опет у октобру, али 1981. годи не, пу ту је – у Руси ју. У Москви јој је при ређено ве ли ко књи жевно вече, а са њом су учествова ле и чу вене совјетске песники ње Бе ла Ах ма дули на и Маргари та Али гер.
Од лази на Змајеве деч је игре у Нови Сад, па на Шибенски фести вал детета,
он да на деч ји фести вал „Ку рирчек“ у Марибор... Али сти же и на Стру шке вечери поези је и на Октобарске сусре те писа ца у Београ ду...
На пи та ње уред ни ка Ра дио Београ да Ми лоша Јевти ћа: шта се све на ла зи у
јед ном њеном обич ном да ну – од говара:
„Сва шта има у моме да ну, ја ни по склоности ни по судби ни нисам каби нетски писац. Ма да ми ни кад ни је доста са моће и ти ши не, не бежим
од људи, а ни они од мене. Затим, ни као женско би ће не могу се затвори ти у собу па са мо писати, морам и неке послове у кући врши ти. Има
међу њи ма и неких које волим... И ја волим да идем на трг где се ља ци
доносе поврће и воће. Ни је ми мрско ни сми шљати ка ко ћу кућу на мести ти и госте дочекати.
Дан ми је пун и телефонских разговора, што ме омета и у раду и у одмору. Пун ми је и прегледања поште и стра ха како ћу испливати из писама
која ме обасипају. Време ми одузимају и посете које нисам очекива ла, као
и неке дру штвене оба везе. Ипак себи обезбедим сат-два хода ња по граду или изван њега. Понеки пут уграбим и трену так слу жбе са мој себи...“
Овај разговор за вршен је Де сан ки ним из бором пе сме коју тог тренут ка
воли – одабра ла је – „Ми хољско ле то“, песму наста лу у јесен 1976:
Имам раз лога да се будим ра но,
Ми хољског ле та ра дост ме чека –
на узгла вљу зати чем кроз прозор убачена
писма од сун ца
као писма од вољена човека...
Почет ком новембра 1981. сти гла је опет у Москву – у вели кој двора ни Централ ног дома књи жевни ка одржа но је вече у њену част. Десан ка Макси мовић
је веома позната совјетским чи таоци ма – њу су преводи ле Ана Ах матова, Бе ла
Ах ма дули на, Маргарита Али гер и дру ги. Програм је води ла Маргарита Али гер,
прочи тавши своје нове сти хове посвећене на шој пе сни ки њи – „најсве тли јем
човеку у овом све ту“.
Осим Москве посети ла је и Украји ну и Ла вов. А ка да је крајем 1981. у За гребу умро Ми рослав Крлежа, Десан ка изја вљу је:
„Смрт дра гих нам људи, вели ких људи, за које нам се чи ни ло да ће веч но
жи ве ти, да су нам обећа ли да ће увек би ти с на ма, да се ни један та лент
не може од ње спасти. Ка ко је Војновић јед ном рекао: ’Је дан по је дан
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од ходу госпари.’ Толи ко много смо већ својих ве ли чи на у Ју госла ви ји,
и у рату и после рата, изгу би ли, и са да, ето, нема мо ви ше ни Крле же...
Сре та ла сам се с њим, на при мер, ви ше пу та у За гребу, он да код књижев ни ка Ра дова на Зогови ћа, где сам има ла при ли ку да га упознам и
као човека. Ду го ћу пам ти ти његове дивне ша ле ка ко је говорио на рачун Бе ле и мене, ка да се нешто не би сла гао са на ма. ’Е, ви, дви је Српки њи це!’... Би ва ла сам са њим и на пу това њи ма књи жевни ка у дру ге земље, ка ко се то чи ни ло после рата. Јед ном сам, сећам се, са Крле жом
би ла у Будим пешти. Неки су се спрема ли да иду у му зеј, па сам и ја мисли ла да треба да пођем, а Крле жа ми је рекао: ’Оста ви те му зеј, боље
нам је да хода мо по сун цу и сви је тлу’...“
Пра вич на и пра вед на – при хвата се ду жности чла на Одбора за за шти ту
умет нич ке слободе при Удру жењу књи жевни ка Срби је (зајед но са Стева ном
Ра ич кови ћем, Предра гом Па ла вестром, Борисла вом Ми хајлови ћем Ми хизом,
Ми лова ном Да нојли ћем, Би ља ном Јова новић и Ра шом Ли ва дом). Између осталог, свесно се за ла же за ослобођење од судске од говорности песни ка Гојка Ђога
за књи гу сти хова Вунена вре мена, која је судски забра њена, а писац осуђен.
Ша ље књи ге новоо твореној библио теци у се лу Си рогојну, на Златибору.
И пору чу је им:
„Библио теци у Си рогојну, са же љом да пле ти ље из Си рогојна, чу вене
у Ју госла ви ји, за воле чи та ње. Можда ће их и ове моје песме подста ћи
да ство ре нове, ма штови те шаре на својим руч ним ра дови ма, па да,
удру жив своје умење, пођемо да ље у свет...“
Пози вају је Златиборци да им дође у госте, а она им опет пи ше:
„Жао ми је што не могу доћи на ва шу лепу, културну просла ву, јер већ
десе так да на имам ви русни грип у грлу.
Срећ на сам што је и Си рогојно стекло ризни цу књи га, што је кроз
њу отвори ло прозор у свет умет ности, нау ке, у жи вот дру гих народа,
дру гих кон ти нената. Же лим од свег срца да се ва ша ри зни ца богати, а
још ви ше да сва ка књи га има бар по десе так чи та ла ца, да Библио тека
поста не стеци ште мла дих људи, деце – свих жед них лепо те, нау ке, познанства са це лим све том.
На предова ли и просла ви ли се у љу ба ви према књизи, ва ша...“
Свеча ност је би ла у сеп тембру, а почет ком новембра 1982. от пу това ла је у
При шти ну – на песнич ки сусрет „Ла зар Вуч ковић“, где је чи та ла своје сти хове.
Посе ти ла је, том при ли ком, и ма настир Студени цу. Пе тог децембра у Народ ном позори шту у Београ ду одржан је мати не посвећен Десан ки Макси мовић. О њеном делу говорио је књи жевни крити чар Миодраг Ју ри шевић, а потом
су њене сти хове ка зи ва ли драмски умет ни ци Ксени ја Јова новић, Ми ра Бобић,
Соња Јау ковић, Дра га на Вара гић, Бра нислав Јери нић, Петар Ба ни ћевић, Па вле
Мин чић, Предраг Ејдус и дру ги, све у режи ји Боре Гли горови ћа. Песни ки ња је
прочи та ла своју песму „Слово о љу ба ви“:
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Ако се воли те љу ба вљу
која бу ја у са моћи, од разда љи не,
која је ви ше од сна него од свести,
и по растан ку дрх та ће те од ми ли не,
мог не те ли се још ика да срести...

У

ла зи у осам десет пе ту годи ну жи во та, ве дра и чи ла још увек. Обја ви ће те
годи не три нове књи ге: Слово о љубави (Српска књи жевна за дру га), Међаши („Ве се лин Ма сле ша“, Сараје во) и Не оста вљај ме ни кад са му (Вајат, Бе оград). Књи га њене поези је иза ћи ће и на немач ком јези ку у Ис точ ном Берли ну,
са пред говором професора уни верзи те та Манфреда Ја ни хена (97 песа ма).
Ненаја вљено, 28. мар та 1983. у Фран цуској 7 одржа но је „Про тест но вече
поводом од ласка Гојка Ђога у затвор“ због књи ге песа ма Вунена вре мена. Од 19
до 21 час своје песме и прозу чи та ло је ви ше од 40 писа ца, а међу њи ма и Десанка Макси мовић и Добри ца Ћосић. Присут ни писци пот писа ли су и пе ти ци ју
коју су упу ти ли најви шим државним власти ма. Ђого је упра во тога да на отишао на издржа ва ње јед ногоди шње роби је.
Доби ла је Гора нову на гра ду-пла ке ту, и тим поводом бора ви ла је у За гребу,
где је у Студентском цен тру одржа но при год но књи жевно вече.
У све ча ној првомајској Поли ти ци пи ше о сли карки Ли зи Марић Кри жанић, својој пријатељици из мла дости, коју је пре годину дана испрати ла на вечни
почи нак на Ново гробље:
„Скоро непри мет но, ла га но, као кад боје бледе, изгу би ла се. Са мо најбли жи јој, брат и сна ха, ви де ли су послед њи пла мен њене свести. На
небу на шег сли карства, међу тим, поја ви ла се она најед ном, као ду гин
лук са свих се дам боја и њи хових ореола над њеним род ним Косјерићем... Неки добри, на клоњен ми слу чај донео је да јед ну годи ну да на
прове дем са Ли зом зајед но у Пари зу (1924–1925) где је она као студент фран цуског је зи ка на Бе оград ском уни верзи те ту уса врша ва ла
зна ње тога јези ка. У исто време у Паризу је био и Пјер Кри жа нић, њен
буду ћи муж, а та да још са мо удварач. Ста нова ле смо код исте га здарице и из ла зи ле зајед но у шет ње, позори ште, преда ва ња или из ле те. Највећи део времена проводио се ипак по га лери ја ма сли ка, из ложба ма и
Лу вру. Ли за је у то доба поха ђа ла и Високу школу лепих умет ности...
Са овом високо обдареном сли карком би ло је лепо дру жи ти се.“
Углед ни совјетски лист Лите ратурнаја га зе та оп ширно пи ше о на шој песни ки њи ис ти чу ћи да је „време њен неопози ви ју нак“ и да је реч о песни ки њи
која има „за ди вљу јући сли кови ти језик“. Лист је обја вио ви ше њених песа ма.
На ше нови не, пак, пи шу о њој као о „песни ку са ду шом витеза“. На октобарском сусре ту писа ца за па жена је њена реч – јед ноставна и мудра. Већ су тра дан
от пу това ла је у Алекси нац, да чи та своје песме рудари ма. Спрема се и на пут у
Ки ну, где је одавно зову. Јед на је од троје говорни ка (поред Ду ша на Ра дови ћа и
Васе Ми лин чеви ћа) на свеча ној ака деми ји у ве ли кој двора ни Коларчевог универзитета „У спомен Змају“, а поводом 150. годишњице рођења Јована Јованови ћа.
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На књи жевно-језич кој триби ни „Пе тар Кочић“ у Београ ду др Дра ги ша Витошевић, књи жевни кри ти чар и истори чар, посебно је говорио о Десан ки ном
јези ку, који је изу зет но богат и сли ковит:
„Гру па науч ни ка под ру ководством проф. Ђорђа Кости ћа, у Инсти туту за екс пери мен тал ну фоне ти ку и патологи ју говора, ис тра жи ва ла је
учеста лост речи у збирци Десан ки ној Мирис зе мље. Ево речи за које је
утврђено да су најчешће: Прва је – ја, наравно у ви ше обли ка: ме не, са
мном итд., што пока зу је су бјек тивност, пе сник пола зи од себе – то је
оно најпри род ни је. Затим дола зе речи: срце, рука, сунце, песма, зе мља,
цвет, моћи, видети, рећи, знати, живети, птица, човек, шума, грана, небо,
очи, сан, свет, ноћ, душа, млад, трава, волети, девојка, месец, пасти, звезде... Ако ове речи поку ша ва мо да рас пореди мо у неку гру пу, ви дећемо
да се јед не ти чу човека: то су ру ке, очи, срце. А дру ге су све из при роде. Значи: човек – при рода. Оно што је бит но код свих ових речи то је
спон та но спаја ње, про жи ма ње. На јед ној стра ни су ру ке, на дру гој
гра не. На при мер, од прет ход но помену тих речи у песми ’За земљу куда
војска прође’ поја вљу ју се, уклопљене на један високо песнич ки начин:
земља, гра не, човек и ру ка:
Земља као род на гра на
воли да јој човек
спусти ру ку на ра ме.
Десан ка се држи оне злат не народ не основе...“
Удру жење књи жевни ка Срби је пред ложи ло је Десан ку Макси мовић, у фебруару 1984. годи не, за Нобелову на гра ду – несум њи во „најистак ну ти ју српску
и ју гословенску песни ки њу, вољену и чи та ну на свим словенским, а и дру гим
европским и светским јези ци ма“.
Сећа се у НИН-у:
„Јед ном кад је у Ју госла ви ји би ло тешко поли тич ко ста ње, пи та ла сам
Ан дри ћа: ’Шта да ра ди мо, хоћемо ли моћи ис пли вати?’ А он ми је рекао: ’Знате, Десан ка, ис при ча ћу вам јед ну анегдо ту, нека вам она буде
од говор. Раз говара ла су два при јате ља Ита ли ја на. Први би упи тао:
шта да ра ди мо, ви диш ка кве су тешке кри зе у Ита ли ји? Онај дру ги је
од говорио: нека о томе бри не Виктор Ема нуел...“
И још јед на смрт дра гог чове ка и писца, Де сан ки ног ком ши је са пе тог
спрата у Ули ци марша ла Ти та. Бран ко Ћопић, популарни писац, ба цио се са
савског моста у мар ту месецу. Присећа ла се сусре та послед њих годи на – једном при ли ком јој је ре зиг ни ра но ка зао: „Де со, не вре ди ви ше жи ве ти кад не
могу да се кон цен три шем и пи шем. Ни је моје са мо да једем...“
Нови на ма је да ла из ја ву: „Ово не могу да за мислим да нема ви ше мога доброг сусе да с којим сам се сва ко ју тро на степени ца ма у на шој ули ци ви ђа ла,
с којим сам готово полови ну на ше земље пропу това ла идући по школа ма...“
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Бран ку Ћопи ћу ће посве ти ти и песму:
Су тра ћемо у школе.
Ка ко се поја ви ти код ђа ка
без њи ховога вољеног Бран ка?
Ка ко без Бран ка у школе?
Деца њега још чекају, воле,
зар смемо без њега та ко?
Ка ко ћемо до деце ма ле?
Она воле његове ша ле,
она јоште за њим жа ле.
Ка ко ћемо пред де тињство?
Не смемо за мени ти Бран ка,
сви да се ску пи мо листом.
Пи та ће нас рас ту жени ма ли
ка ко нисмо сачу вати зна ли
њи ховог љу бим ца.
Ка ко ћемо без Бран ка,
без његове ту ге и ша ле,
пред дечи ја ли ца?
Песник Јосиф Бродски пору чу је: доћи ће у Београд, си гурно, та мо су песни ци које воли и које је преводио: Десан ка Макси мовић и Вас ко Попа.
Крајем апри ла 1984. допу това ла је у Лон дон, на позив Ан гло-ју гословенског дру штва и Клу ба Ју го слове на. По се ти ла је Уни верзи тет у Лон дону, потом Оксфорд.
Из Лон дона је от пу това ла у Шведску – у Сток хол му је чи та ла своје песме.
Ка да се врати ла са пу това ња сачека ла ју је јед на лепа вест: Удру жење књижевни ка Срби је доде ли ло јој је јед ногласно на гра ду за жи вот но де ло.
Он да изнена да – повре ди ла је кук. Прене та је у Кли нич ки цен тар, где је
22. ју на 1984. опериса на.
У окви ру културне ма нифеста ци је „Мостарско ље то“ прва ки ња Дра ме Народ ног позори шта из Београ да Ксени ја Јова новић извела је у Мостару рецитал
сти хова Десанке Максимовић „Немам више времена“ у режији Виде Огњеновић.
У Турској, у Из ми ру, у ме сеч ном књи жев ном часопису De net (Раз добље)
обја вљено је пет пе са ма Де сан ке Макси мовић у пре воду Неџати ја Зеке ри је.
Из да вач ка ку ћа Адам из Ис танбула при пре ма за обја вљи ва ње избор из њене
поези је. Московска Правда пи ше да је у „њеним сти хови ма ду ша народа“, објављу јући истовремено разговор са песни ки њом и прегршт њених сти хова.
Та годи на доне ла јој је још јед но ве ли ко при зна ње: после ви ше часов ног
над гласа ва ња почет ком сеп тембра 1984. Десан ка Макси мовић је доби ла Његошеву на гра ду (у кон ку рен ци ји су би ли Да ни ло Киш, Славко Ја невски, Ра домир Констан ти новић и Ду шан Костић). Она је прва жена добит ник Његошеве
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на гра де – ра ни ји добит ни ци су Ми ха и ло Ла лић, Ми рослав Крлежа, Меша Сели мовић, Бран ко Ћопић, Бла же Конески, Оскар Да ви чо, Јосип Вид мар. Вест ју
је затекла у бол ни ци, у За воду за ре хаби лита ци ју у Сокобањској ули ци. „Бит ка“
се, у ствари, води ла између Ки ша и ње – а у жи ри ју су би ли Ра доња Вешовић,
Ја нош Ба њаи, Васо Ми лин чевић, Ра доји ца Бошковић, Ја нез Ротар, Ново Ву ковић, Рат ко Ђу ровић, Марко Шпа ди јер, Чедо Ву ковић, Ми ли вој Солар, Касим
Прохић, Алексан дар Спасов и Хасан Мекули. За њу је гласа ло се дам чла нова
жи ри ја, а за Ки ша шест.
Ок тобарски сусрет писа ца у Бе огра ду, између оста лог, био је посвећен и
њеном де лу – а говори ли су Зоран Га ври ловић, Дра ган М. Јеремић, Ми ра Алечковић, Изет Сарајлић, Ни кола Кољевић, Неџати Зекери ја, Па вле Зорић, Манфред Ја ни хен, Мирко Ма гара шевић и Ми лорад Блечић. Сарајлић је у на дах нутом говору, између оста лог, ка зао: „Десан ка, сра мота је – ми на овом свеча ном
ску пу говори мо о Ва ма, а Ви, који сте бора ви ли у сва ком се лу ове земље, на шли
сте баш са да да лежи те у бол ни ци! Из ла зи те из ње!“
Песни ки ња је писци ма упу ти ла пору ку:
„Дома ћин куће на здра вља гости ма на дан свога крсног имена.
Се ло сла ви кад ша ље си нове на војску.
Песник пи ше посла ни це о ве ли ким пра зни ци ма КЊИ ГЕ ка да се
сла ве ду ховне вред ности.
Књи ге имају свој жи вот. Оне су све дочанство времена, али чи ни
ми се да су и ви ше од тога. На ше време је, си гурно, и па мет ни је и вредни је у књи га ма него у стварности. Можда се многи од говори на ла зе у
књи га ма које нисмо ни сти гли да прочи та мо.
Ис куство ми говори да човек чи та у мла дости и у старости, или
кад је болестан – као што сам ја са да.
Поздра вљам све књи гољуп це и страсне чи таче.“

О

пора вља се у Ига лу од прелома ку ка. Песме из Норвешке, почетком 1985. годи не, из ла зе у Аустра ли ји двоје зич но – на ен глеском и српском јези ку, у
изда њу куће Лерос прес из Канбере и београдске Просве те.
Де легати ма IX кон гре са Са ве за књи жев ни ка Ју госла ви је, који се крајем
апри ла одржа ва у Новом Са ду, упу ти ла је пору ку:
„Нека вам је сре ћан рад, сабра ћо, књи жевни ци, Ју жни Словени, или
Ју гословени, ка ко су нас јед ном давно на зва ли Гај, Његош, Вук, Ма жура нић, Ра ди чевић и још неки зна мени ти на ши преци.
Жа лим што да нас нисам са ва ма, друк чи је је кад се људи гледају у
очи кад разговарају, кад се јед ни на дру ге осмех ну, али у послед ње време
све нешто ређе могу да се на ђем међу ва ма.
...Прва моја жеља је, дра ги дру гови, да се сложите, да се не сва ђате...
Остајте ми сложни и весели!“
Ре хаби ли та циони цен тар „Др Си мо Ми лошевић“ у Ига лу посе ти ла је деле га ци ја гра да Ва ље ва ко ја је ве ли ку пе сни ки њу упо зна ла са уре ђи ва њем и
за шти том културно-историјских спомени ка и зна мени тости Бран кови не, па и
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простори ја школе у којој је она учи ла, а која ће би ти му зејски простор посвећен њеном жи во ту и де лу. Обећа ла је помоћ да се тај простор уре ди – своје и
туђе књи ге, фотографи је са пу това ња, писма („која моја родби на, ка да мене не
буде би ло, неће моћи од ту ге отвори ти...“).
Пред доде лу Његошеве на гра де (са за ка шњењем, због болести) песни ки ња
у ти тоградској реви ји Овдје ка же:
„Мени је, зби ља као и Његошу, ми ло што ми песме народ воли и разу ме.
Мени не би би ло довољно да сам блиска са мо јед ној гру пи људи. Ја бих
воле ла да чи та лац и из дру ге неке зе мље осе ти да сам ју гословенски
пе сник, и то да сам пе сник Срби је, да око мојих пе са ма лебди оре ол
моје отаџби не. Пра во је да пе сник врати своме народу бар део онога
што му ду гу је.“
Опора ви ла се и 29. апри ла 1985. сти гла је на Це ти ње где јој је у Вла ди ном
дому уру чена Његошева на гра да за књи гу пое зи је Слово о љубави. Њено име
уписа но је на зид Би љарде злат ним слови ма, а песни ки ња је цео новча ни износ
на гра де (200.000 ди нара) поклони ла библиотека ма школа из околи не Це ти ња,
а своју беседу за хвал ности за врши ла је овим речи ма:
„Овај стуб где је за писа но већ десети ну имена ју гословенских књи жевни ка та кође је споменик који им Црна Гора поди же. Нека се множе
људска дела и нека би овај стуб дорастао до виси на библијских кула!“
Врати ла се поново у Ига ло. Пита је новинарка Базара Ду шка Јованић о томе
ка ко се у њено време заба вља ло:
„...Би ло је школа игра ња, ба лова у Офи цирском дому, са да Студентском културном цен тру. Са мо, ја сам би ла спор тиста, дифовац и играла сам је ди но да свом му жу учи ним за довољство ка да негде иза ђемо.
Ни је могао да за мисли да јед на да ма не игра. Рус. Због њега сам учи ла
и да ски јам. Код њих да ма мора да зна да кли за, ски ја, игра. То је ствар
вас пи та ња. Нисмо ишли на пла ни не, него у околи ну Београ да, па смо
се та ко спу шта ли. Он ве ли ке спустове, ја ма ле. На крају бих, обич но,
па ла... Лепо је Маргаре та Али гер рекла: ’Биографи ја песни ка је у његовим сти хови ма.’ Ни ја ви ше нисам си гурна коме сам моје песме посве ти ла. Нај ви ше се са ња оно не пољу бље но. Све дру го је сму ти, па
проспи. Ма да, човек не може да прође кроз жи вот, као пас кроз росу.
За качи га нешто!...“
У јулу о де лу Десан ке Макси мовић разговара но је и на књи жевним сусрети ма „Пјеснич ка ри јеч на извору Пи ве“.
За јед но са при ја те љи ма ра но пре ми нулог пе сни ка Вла ди сла ва Влај ка
Стаји ћа (1901–1949), Ва љев ца, са којим се дру жи ла још из гим на зијских дана (оста ли при ја те љи су др Вла де та Је ро тић, Ми одраг Па вло вић и Ма рио
Ма ска ре ли) об ја вљу је ње го ве пе сме и пи ше увод ни текст: она ис ти че да је
реч о пе сни ку „из у зет не осе ћај но сти, проду ховље но сти“, склоног „снови ма
и роман ти ци“.
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Почет ком је сени у њеној Бран кови ни је одржа на све ча ност: отворена је
му зејска поставка посвећена њеном жи воту и делу – књи ге, ру кописи, фотографи је, умет нич ке сли ке, призна ња.
Уру чено јој је и још јед но призна ње – Злат на пла ке та гра да Ва љева.
Опет је кренула на море, у Ига ло, на опора вак.
Поводом „Злат ног прстена“, који јој је доде ли ла изда вач ка кућа Багда ла из
Кру шевца, пи ше им:
„’Злат ни прстен’ који даје те песни ци ма као од ли кова ње, опи пљи ва је
поетска метафора – вен ча вате песни ка са поези јом. Ни ко се досад ни је
тога се тио. Хва ла вам! Дајући га мени, потврђу је те да сам заробљеник
речи, заробљеник снова...“
Пи тају је – шта је пресуд но у ва шој инспи ра ци ји? Крат ко од говара:
„Стал но ме прати мисао о неизбе жности од ласка са овога све та, прола зности свега што постоји. Вероват но сам зато на писа ла толи ко љубавних песа ма, јер се човек, сваки човек, не са мо песник, љуба вљу брани
од мисли да ће јед ном зау век оти ћи са овог све та...“
Београдска ку ћа Нолит и Међу народ на ака деми ја за пропа ган ду кул ту ре
из Ри ма обја вљу ју двојезич но изда ње њених песа ма Сва лица љубави (на ита лијански песме је превео Ђа комо Скоти).
Месеци ма ће се опора вљати у Ига лу.
Мати ца српска јој је у ју ну 1986. при реди ла при год ну свеча ност – уру чена
јој је за хвал ни ца за њену шездесе тогоди шњу сарад њу са Мати цом и Летописом
Матице српске. Ка за ла је дома ћи ни ма да се увек ра ду је ка да дола зи у овај град
који је „париски леп“, а потом је прочи та ла јед ну своју песму.
Јулски број Иностране лите рату ре, месеч ни ка Са ве за писа ца Совјетског
Са веза, обја вљу је десет песа ма Десан ке Макси мовић у избору и преводу Маргари те Али гер.
Би ла је нај за па же ни ја лич ност Ме ђу на род ног сај ма књи га у Бе огра ду –
дола зи ла је, та корећи, сва кодневно – оби ла зи ла штан дове, разговара ла са изда вачи ма, нови нари ма, писци ма, преводиоци ма, библио текари ма и обич ним
чи таоци ма.
У Његошевој шу ми на Ловћену заса ђена је бреза Десан ке Макси мовић.
Крајем октобра 1986. отвори ла је нову згра ду Библиотеке гра да Београ да:
„Срећ на сам што ми је пру же на ра дост да отворим врата ове ва жне
културне уста нове и позовем вас да пређе те преко њена пра га... Да смо
три века тра жи ли где ћемо је ста ви ти не бисмо јој леп ше место на шли:
у проче ље је гледа песник Ми лан Ра кић, неда леко на Ка лемегда ну су и
Бран ко Ра ди чевић, Војислав Илић, Бора Стан ковић...“
Уру чена јој је још јед на на гра да – Европског дру штва кул ту ре. (Ово призна ње доби ли су Ша гал, Пер ти ни...) А Де сан ку Макси мовић је срдач но поздра вио за гребач ки сли кар Ви лим Свеч њак.
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ри ми че се деведесе та. Свежи на у писа њу је не на пу шта.
Песник нема рода, века ни порекла.
Он је као зрак: био, јест и би ће.
Он је богова добро и от кри ће.
Он је оду век као брег и река...

Змаје ве деч је игре у Новом Са ду доде љу ју јој у ју ну 1987. ве ли ку пове љу
Игара „за безгра нич ну ода ност све ту де тињства и најпле мени ти је људске тежње“. Бора ви на Жабља ку и на Пи ви. Сећа се, том при ли ком, при јатељства са
писци ма из Црне Горе – Зогови ћем и Ми лова ном Ђи ласом. Би ло је то, говори ла је, давно:
„У оно време позвао ме Ђи лас. Тамо беше и Александар Ранковић. И Ђилас ми је та да рекао да неће мога му жа протери вати из Ју госла ви је, као
што се чи ни ло са многим дру гим Руси ма. На то сам му од говори ла, једи ни раз лог за то би могао би ти то што је по народ ности Рус, али он је
наш пода ник, затим превео је око десе так књи га на наш је зик и на послет ку он је мој муж. Рекла сам му, буде ли потребно да се он прогони,
он да и ја од ла зим за њим...“
Додељена јој је Октобарска на гра да Београ да, за целокуп но песнич ко дело.
Кра гу јевац ју је прогласио почасним гра ђа ни ном, јер је својом поемом „Крвава бајка“ поди гла „највећи споменик тра геди ји кра гу јевач ких родољу ба који су
стре ља ни у Шу мари ца ма 21. октобра 1941. годи не“.
Град Ва љево и Удру жење књи жевни ка Срби је, у окви ру Ок тобарског сусрета писаца, организова ли су у Дому култу ре у Ва љеву међу народ но књи жевно
вече „Песни ци словенских јези ка Десан ки у част“.
Уочи 90. рођен да на, у мар ту 1988, Нолит је обја вио ју би ларно изда ње Сабраних песа ма Десан ке Макси мовић у шест томова. Овом изда вачу преда ла је
и нову књи гу песа ма Памтићу све. Иначе, Нолит је њена Сабрана де ла обја вио
први пут 1969. годи не. Песни ки ња је би ла за довољна и оку пљеним нови нари ма
је рекла да се „и са ма чуди да је њена ду ша толи ко пу та проговори ла песмом...“
Потом је ка за ла:
„У ове че ти ри годи не ма хом сам писа ла соне те. Ше та ла сам оним парком код Ма ње жа, где се и ви ђају најви ше деца и војни ци. Сми шља ла
сам сти хове и, кад сам уочи ла да се ла ко забора ве, бе лежи ла сам их одмах, ту у парку... Све моје мисли рођене су у ходу, наравно у при роди,
куда са жуд њом од ла зим...“
И при штинска изда вач ка кућа Јединство доде љу је јој пове љу. За хва ли ла је
би ра ним речи ма:
„...Ја сам ви ше пу та би ла на Косову, у При шти ни. Форма лан раз лог је
био песник Лазар Вуч ковић који се утопио у Охридском језеру. И он да,
поводом тога. Ви знате да у поли ти ци мора да има неки раз лог... Ишли
смо да се сећа мо тог песника, али ишли смо и да ви ди мо ка ко жи ве наша
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бра ћа та ко да леко од нас одвојена... Ја нисам богзна ка кав оп ти миста,
али мислим да ће ипак доћи час ка да ће сви људи та мо као бра ћа жи вети. Не мора ако не може баш као бра ћа, али као добри суседи, као памет ни људи. На дам се и у то веру јем...“
У Пекин гу је обја вљена, на ки неском, Антологија светских песникиња двадесетог века и у њој две Десан ки не песме „Крва ва бајка“ и „Писма из там ни це“.
Поводом 90. рођен да на песник Љу би воје Ршу мовић у Политици пи ше:
„Нијед на лепа реч о Десанки није су вишна... Са деведесет година жи вота, и ваљда исто толи ко годи на књи жевног ра да, песник сасвим постаје власни штво народа, као ју нач ка песма или као леген да... Сва размишља ња о њој ових да на за врша вају се при деви ма – храбра, не у морна,
бри жна, добра, рад на, племени та...“
Лист Ве чер ње ново сти доде љу је јој Злат ну пла ке ту за „Нај пле ме ни ти ји
под виг“.
Крајем августа сти гла је у Стру гу, на Стру шке вечери пое зи је – добит ник
је углед ног при зна ња, „Злат ног вен ца“. У охрид ском сред њове ков ном зда њу
Све та Софи ја пред ста вљено је њено де ло, а по том је у окви ру ме ђу народ ног
поетског ми тин га у Стру ги Десан ки Макси мовић уру чен „Злат ни венац“ (пре
ње ово при зна ње доби ли су Пабло Не руда, Ар тур Лунд квист, Рафаел Алберти, Ми рослав Крле жа, Та де уш Ру же вич, Роберт Рожде ственски, Булат Окуџа ва и дру ги).
Председ ник Репу бли ке од ли ку је је Орденом ју гословенске заста ве са лентом, на пред лог Културно-просвет не зајед ни це Срби је.
Годи не 1988. Десан ка Макси мовић је отвори ла Међу народ ни сајам књи га
у Београ ду:
„...Погледајте ову огром ну коли чи ну тајни око себе! На сајму књи га се
увек осе тим ви ше ту жна него ра досна: да пожи ви мо сто ти не годи на,
не бисмо сти гли отвори ти све ове шкољке бисера људске мисли, пу не
ватре срца и олу ја ма ште. Прола зи мо поред позла ћених кори ца књи га
као поред позла ћених гвоздених огра да око вр това у које ни кад нећемо моћи ни за ви ри ти. Прола зи мо ми мо многолисних сребром укоричених књи га слич них древним јеван ђељи ма, а ко зна хоћемо ли их моћи
за жи вота, ма и дуг био, сти ћи пре листати...“
Сти гла је опет у Руси ју – у Москви јој је уру чен Орден при јатељства народа „за ве ли ки допри нос збли жа ва њу народа Совјетског Са ве за и Ју госла ви је“.
Одржа но је и при год но књи жевно вече њене поези је.
По поврат ку у Београд – от пу това ла је у Ва љево и Бран кови ну на већ тради ционал ну ма нифеста ци ју „Песни ци све та Десан ки у част“. Јосиф Бродски,
упра во та да шњи добит ник Нобе лове на гра де, послао јој је своју фо тографи ју
са посве том: „Дра гој Десан ки Макси мовић, са нежношћу – Јосиф Бродски.“
Ва љевски изда вач „Ми лић Ра кић“ обја вио је двојезич но изда ње (немач ки и
српски) њене књи ге песа ма Тражим поми ловање, у преводу Волфган га Ешкера.
53

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Радован Поповић ________

САДРЖАЈ

На изма ку 1988. на свеча ној сед ни ци Скуп шти не Уни верзи те та у Београ ду
Десан ки Макси мовић уру чена је Пла ке та Уни верзи те та, а поводом 150. годишњи це осни ва ња. Декан Фи лолошког фа кул те та проф. др Ник ша Стип чевић
је, између оста лог, рекао:
„У српској књи жевности њена поја ва јесте је динствена, а ре дак је песник и у европској књи жевности који је имао сна ге и крепости да се
та ко чудесно обна вља. Редак је песник, у нас и на стра ни, који је успевао да сложи ви шеслојне мостове према раз ли чи тим чи таоци ма, да би
од њих кре та ло стал но ожи вља ва ње песнич ког текста, као што је би вало и би ва с Десан ком Макси мовић...“

Н

ово узбу ђење: у ја ну ару 1989. војска јој доде љу је Ве ли ку пла ке ту Ору жаних сна га Ју госла ви је. Рекла је генера ли ма да ће пла ке ту од не ти у Бранкови ну, а она ко од срца је ка за ла да је и „писа ње јед на врста борбе“. Са мо који
дан потом из Ва љева сти же вест – поди ћи ће јој споменик за жи вота... Ту на меру
Ва љевци су саоп шти ли са ра дошћу:
„...Де сан ка Макси мовић и њено де ло не при па дају са мо Ва ље ву, али
Ва ље ву при па да при мат да за њен дар први ме ђу гра дови ма уз врати
ова квим уздар јем, да јој се оду жи ка ко се ни је дан град ни је оду жио
свом жи вом песни ку, јер ни та кве поја ве ка ква је Десан ки на ни је би ло
у истори ји српског народа... Тај споменик је и потребни ји српском народу него песни ки њи чи је ће име носи ти. У ствари, Десан ка Макси мовић ће са мо под нети још јед ну жртву за свој народ... Српски народ ни је
поди гао споменик ни јед ној жени. Ни Мајци Ју гови ћа, ни Косовки девојци, ни Јефи ми ји, ни Ми ли ци Стоја ди новић Срп ки њи, ни Ми ни Кара џић, ни На де жди, ни Иси дори. Са да ће и све оне доби ти споменик
са Десан ки ним ли ком...“
На че лу Одбора за поди за ње спомени ка, од 111 чла нова, на ла зи се ака демик Ду шан Каназир, председ ник Српске ака демије нау ка и уметности, а на чело
жи ри ја за избор најуспешни јег решења изабран је песник Мати ја Бећ ковић.
У апри лу је посла ла писмо уче сни ци ма „Гора новог проле ћа“, тра ди ционал не ма нифеста ци је која се одржа ва у Лу ковдолу у част песни ка Гора на Ковачи ћа: „...И пи там се који северац не љу ба ви, недру же љу бља охла ди на ша срца...“
Писмо је упу ти ла после боравка у Лу ковдолу, где је из бли зи не ви де ла хлад ну
ат мосферу, нару шене међусобне и међу на ционал не од носе.
Пи тају је у Књи жев ним нови на ма ка ко пе сник гле да на на шу поли тич ку
сва кодневи цу:
„Мени је врло тешко, што се све говори о Срби ји. Срби ја је од сред њег
века би ла јед на земља, а ја за не та песма ма, нисам ни при ме ти ла да је
она као пресечена глиста. Ето, то са Словенци ма. Словенце сам упамтила као часне људе, на послет ку као ре ли гиозне људе, људе који се Бога и
правде боје. Веру јем, кад би Жу пан чич био жив, нећу да идем да ље, да
не поми њем Прешерна – не би ова ко би ло.
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Пи тају ме за што сам писа ла рецензи ју за књи гу Слобода на Ми лошеви ћа. Зато што га пошту јем и волим. И зато што ме је он за молио.
Не ће поли ти ча ра, не го науч ни ка, и пе сни ка, родољу ба. Ухватио ме
страх, али сам се и ра дова ла. Је л’ вам то чуд но? Мени ни је. Али људи се
чуде. Ка жу, шта ће то Десан ки. Не мени, него мом народу! Волим кад
се ју нач но говори. Ако не можеш да поги неш, бар изговори, нека остане. Нека и злу рад ни ци ово прочи тају. Ја бих просто воле ла да мој народ ис траје у слободољу бљу и пра вич ности. И да ис траје у немржњи.
Али не ка пам ти. А кроз пе сме ће иза ћи не ви не осве те, пре кори.
О томе ћу писати. Ако ко има ду ше, заболеће га. Ко нема ду ше, ни мржња му ни шта не вреди...“
Ка же да се боји – због спомени ка, да не умре. Спомени ци се, ве ли, обич но
ди жу мртви ма. Же ли да обја ви и књи гу ха и ку-песа ма. Од говара јој та ја панска
форма писа ња песа ма: крат ка, а у сли ка ма.
Дочека ла је и јед ну од највећих српских просла ва у XX веку: шест векова
од боја на Косову – дошла је на Га зи местан 28. ју на 1989, а та мо се оку пи ло око
ми лион људи. Би ла је и у Грача ни ци, на ли турги ји.
Дочеки ва на је и испра ћа на као најдра жи гост. А и она је на лази ла за сва кога
лепу реч.
У Београ ду (Експортпрес, Звездара) излази из штам пе књи га песа ма Марије Сергејевне Пе тровић Зака жи ми састанак на овом све ту, у препеву Десан ке
Макси мовић. Реч је о јед ној од „првих руских и совјетских песни ки ња, поред
Ане Ах матове, Мари не Цве тајеве, Маргари те Али гер“.
Стеван Раичковић, песник кога Десанка Макси мовић изузетно цени и воли,
у књизи есеја Портрети песника исти че да нови ју српску књи жевност обележавају имена трију жена: Иси доре Секулић, Анице Са вић Ребац и Десанке Максимовић, за коју ка же да је реч о „човеку који апсолутно при па да свету поезије“.
А на крају 1989. спекта куларни књи жевни мати не у Народ ном позори шту –
своје пе сме и про зу чи та ли су: Де сан ка Мак си мовић, До бри ца Ћо сић, Милорад Па вић, Миодраг Булатовић, Слободан Селенић, Мати ја Бећ ковић, Борислав Ми хајловић Ми хиз, Стеван Ра ич ковић, Дра гослав Ми ха и ловић и Ду шан
Ковачевић.
И још један из у зе тан дога ђај: у Ита ли ји је обја вљена ан тологи ја нај леп ше
љу бавне поези је од ан ти ке до да нас Luna d’amore (Месец љубави). Саста вљач је
Лу ча но Лу и зи, пе сник и пу бли циста. Ме ђу око две сто ти не пе са ма из це лог
све та, ту је и „Стреп ња“ Десан ке Макси мовић. Десан ка је у дру штву са Ели јаром, Ше ли јем, Китсом, Бајроном, Јесењи ном, Цве тајевом, Блоком и дру ги ма.
У књизи су са по јед ном песмом предста вљени још и Ми лан Ра кић и Васко Попа.

У

апри лу 1990. у својој 92. годи ни дошла је у Та ково, на просла ву 175. годишњи це Дру гог српског устан ка. При држа ва ла ју је, под ру ку, пе сни ки ња
Ми ра Алеч ковић. Пи тају је нови нари: ка ко је, да ли јој је би ло тешко доћи?
„А, тешко је, наравно. Али и да је сто пу та теже, ја бих се упу ти ла. То је
дан и дога ђај који се не пропу шта...“
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На отвара њу Просве ти не књи жаре која је са да доби ла име „Геца Кон“, на
почет ку Кнез Ми ха и лове ули це у Београ ду, ка зу је своју нову песму „Шта ли те
спречи“:
И ниси и јеси песма.
За мет нула си се би ла
за време јед нога несна –
чула сам те већ у слу ху,
ра заби ра ла ти речи.
Би ла си већ жи во би ће
у мом ду ху...
У Грача ни ци, на Косову, доде љу ју јој „Злат ни крст кне за Ла зара“ – от путо ва ла је та мо и су тра дан се вра ти ла. За јед но са је ро мо на хом Ата на си јем
Јев ти ћем, потоњим вла ди ком за хумско-херцеговач ким, посети ла је и редак ци ју
дневни ка на српском јези ку Јединство – би ла је и са епископом Па влом (будућим патри јархом).
Њен споменик у Ва љеву је за вршен. Висок је три ме тра, од јабла нич ког је
мермера, а ура дио га је вајар Алексан дар Зарин.
Поводом от кри ва ња спомени ка одржа на је све ча ност у цен тру Ва љева, а
говорио је песник Мати ја Бећ ковић:
„...Може неко помисли ти да не тре ба поди зати спомени ке за жи во та
ни коме, па ни песни ци ма. На тај при говор нема пра во са мо земља која
је пе де сет годи на ћу те ћи поди за ла спомени ке јед ном жи вом човеку.
А сад и зато, први пут поди же обе лиск песни штву у ли ку највеће жи ве
песни ки ње...“
Би ла је присут на – на мо мен те за ми шље на, од сут на, а на мо мен те и са
осме хом, али уздржа на, можда и пости ђена.
Као да се присећа ла своје песме „Песни ков кип у парку“:
Стаја ће твој кип у мра ку домови не
сред деце, ли па и јаси ка;
и кад сун це ју тарње си не
на бронза ни лик до ли ка,
чуди ће се међу собом разговара
свет песни ка...
Књи га Десан ке Макси мовић Озон завичаја је, према ми шљењу кри ти чара
Поли ти ке Че доми ра Миркови ћа, сасвим ново, рас кошно погла вље у моћ ном
књи жевном опусу песни ки ње. То ново погла вље је – ха и ку.
Пи та је нови нар сарајев ског листа Ослобође ње: да ли жа ли што ни је имала деце?
„Не! Ја сам ижи ве ла своје материнство. Као најстари ја у ку ћи, од гојила сам бројну бра ћу и сестре – од њи ховог рођења, ста вља ња на ношу,
пра ња пе лена... Бри нула сам о њи ма све док нису поста ли своји људи.
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На кон тога, мој пе снич ки рад ис пу ња вао је це ло моје би ће. Кад бих
на пи са ла јед ну пе сму, као да сам три де те та роди ла – толи ко бих се
ис троши ла. Ја сам се сва да ва ла...“
Ра дозна лом нови нару потом ка же:
„Волим да носим шешир. Оду век сам има ла ис кљу чи во моде ле му шких
шеши ра... За што? Сматрам да ми добро стоје... Ис при ча ћу вам и јед ну
при чу у вези са шеши ром... Неџати Зекери ја, песник, који је преводио
и мо је пе сме на тур ски је зик, при кра ју жи во та (умро је у Ско пљу
1988) ка же својој жени: ’Иди у рад њу и ку пи нај леп ши шешир за мушкарце... То је за Десан ку...’ При ли ком мог боравка у Стру ги (Неџати
је већ био умро), његова жена доне ла ми је шешир: ’Десан ка, ово је поклон за вас од Неџати ја...’ За пла ка ла сам. Кад год ста вим тај шешир на
гла ву, се тим се дра гог при јате ља Неџати Зекери је...“
А нови нару из Јермени је Бабкену Си мон ја ну, који јој чести та предстојећи
рођен дан, ве ли: „Ма хајде, де те, ја сам рођена у прошлом веку, та да је то био
трећи у мају, а са да је мој рођен дан 16. маја...“
А та кође поводом рођен да на, репортерки Горда ни Брајовић от кри ва тајну
за што носи шешир: „Мој шешир има че ти ри улоге. Шти ти ме од сун ца и ве тра,
од говара мом ли цу, осећам се боље с њим – не морам сва ки час ономе што намешта фризу ре. Зато хва ла мом шеши ру!...“
Годи не су сти гле, али је држи креп кост.
Оде до бол ни це, оста не који дан на прегледи ма, по том хи тро иза ђе – стиже на књи жевне вечери, на вечери дра гих при јате ља, и не са мо у Београ ду.
Ни је ипак могла да оде на Ву ков сабор у Тршић, среди ном сеп тембра 1991.
годи не. Оку пљеном све ту посла ла је пору ку:
„Дра ги мој народе, поштова ни наста вљачи Ву ковог де ла, ува жени гости Ву ковог сабора, жао ми је што због болести не могу да присуству јем
свеча ности у Ву ковом род ном месту на којем су да нас оку пљени Срби
из свих крајева света да још јед ном чу ју жу бор матерњег јези ка са са мог
извори шта... Вра ћа ње Ву ку зато ни је са мо ствар на ше за гле да ности у
прошлост већ и суоча ва ње са на шом са да шњошћу и ди ја лог са времени ма која дола зе...“
Опора ви ла се брзо и дошла је на 36. међу народ ни Сајам књи га у Београ ду:
та мо су јавности би ле предста вљене њене две нове књи ге – Небески разбој (Интерпрес) и Шева небесница (Књи жевне нови не и Уни верзи тетска ри јеч).
Сајму књи га посве ти ла је и јед ну од својих најлеп ших песа ма.

Сајам књига
Ви ше књи га но ка мена и опека
у тврђа ви древној на Ка лемегда ну
но у сред њевековном са моста ну.
У њи ма рој мисли реке ту ге, сме ха
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да им се предаш, уза луд те чека.
Можеш их чи тати стоти ну у да ну.
У кут ку ка квом ти ши ном за ве та ну,
прочи тао их не би ни за свог века.
Сун це им упекло у злат не наслове,
ти не ви диш ни ка ко се која зове,
а оне ти се осме ху ју, нуде,
оне ти пру жају својих двери кљу че.
А ти од ла зиш бес помоћан, уту чен,
и ду го ти још после тешко буде.
Новинари ма изјављу је: „Боја ла сам се да се због при лика у земљи и неће одржати Сајам књига. Сада, када би између сваке књиге могле да стану још три, ми ло
ми је што смо успели да га оствари мо, на ра дост на ма, а можда неки ма и – на жалост. Овај Сајам ме раду је више него сви досадашњи, јер се одржава када је земљу
задеси ла невоља. Књига ипак успева, и поред свих брига. Мени је највећа љубав и
брига за књигу...“ А за њену књигу на Сајму књига је речено да је – чудо од поезије.
У књизи тих нових песа ма је и „Песни кова биографи ја“:
Верну биографи ју песни кову
не знају чу вени лекси кони,
не знају учи те љи ни учени ци,
ни ти они
који га срећу сва ки дан,
ни при јате љи који ма свра ћа,
не знају је ни отац ни мати,
ни сестре песни кове ни бра ћа.
Присећа се Бран кови не и свога су пру га Сергеја Сласти кова Ка лу жа ни на:
„Хва ла му што је и мр тав остао у мојој земљи... Да је поже лео да буде
са хра њен у Руси ји, кад бих могла да одем на гроб! Ова ко, опет ће мо
би ти зајед но. Јер, то је моја же ља. Ни ка кве Алеје ве ли ка на. Ја хоћу као
народ. Као се љан ке из мог краја...“

К

а же у Политици, у пролеће 1992: „Веза на сам за жи вот уз помоћ ли тературе. Не гордим се и ми ло ми је што ме воле, што сам људи ма блиска и у овим
тешким времени ма...“
Упитана ка ко гледа на српску неслогу и расколе, песникиња вели: „Да, сва ђа
се муж са женом и брат са братом... Има неслоге. То је зато што су Срби ин диви дуа листи. Ако има оправдања, то је зато што свак веру је да је он најпа метнији.
Има тога код Срба. То ни је лепо, али зато сва ки мисли да он ви ше добро же ли
својој земљи него дру ги. Ја мислим да те сва ђе нису та ко опа ке...“
На пита ње: да ли писац сме да учеству је у актуел ним политич ким дога ђајима – од говара: „Он сме, али ја нећу! Немам за то та ленат... Ја нисам поли ти чар,
али сам добар Србин...“
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И да ље је неу морна – воли да пу ту је, да се креће. Одазива се позивима за књижевне вечери. Раду ју је речи лекара да је „здраво биће“, да има здрав организам.
Људи је дочеку ју и ис пра ћају као најрођени ју. Ка же да јој се деси ло да седи
у парку, а дола зи је дан мла дић и ве ли јој: „’Госпођо Десан ка, кла дио сам се са
својим дру гови ма – коли ко имате годи на?’ Рекох му: ’Двеста...’“
Сређу је своје па пи ре. Ис пису је нове сти хове. Већ два десе так песни ка јој
је посве ти ло сти хове – Бра на Пе тровић, Изет Сарајлић, Флори ка Штефан, Радомир Ан дрић...
Рођен дан 1992. годи не, 16. маја, обе ле жен је у атри ју му Народ ног му зеја у
Београ ду: био је то кон церт у њену част, извођене су ком пози ци је Ста нојла Рајачи ћа, Деја на Деспи ћа, Мирја не Живковић и Ива не Стефа новић, инспи рисане сти хови ма де ве де сет че творогоди шње пе сни ки ње. Сла вље ни ца је би ла у
цен тру па жње – њене сти хове ка зи ва ла је Ол ги ца Спи ри доновић, прва ки ња
Ју гословенског драмског позори шта, а пева ла је оперска умет ни ца Алексан дра
Ива новић, уз кла вирску прат њу Оли вере Ђурђевић.
У ле то 1992. годи не месец да на прове ла је у Бран кови ни, у за ви чају за који
је би ла исконски веза на, као ни један српски песник. Говори ла је: „Нигде небо
ни је лепо, као у мом крају...“
Шета ла је по ливада ма, шу марци ма, свраћа ла у цркву, у школу. Проти Владану Ковачевићу јед ном при ликом је рекла да би желела да буде са храњена на ћу вику изнад цркве, у близи ни школе и потока... Рекла му је још јед ну жељу: да поред
ње почивају мошти њеног су пру га Сергеја Сластикова, чији је гроб у Београду.
Ка жу јој ком ши је да се „добро држи“, а она им од говара да је она „стари пешак и пла ни нар“, да се пења ла на Уч ку, Биоково, на Ловћен, Ава лу, Космај, Копаоник, Гоч...
На Сајму књи га у Београ ду, крајем октобра 1992. годи не, песник Та наси је
Мла деновић јој у ша ли ка же: „Поред свих годи на, толи ко ломљења ногу, видим и да ље се много крећеш. Да ти то не бежиш од смрти?“ А она му од мах, без
пре доми шља ња, од говори: „Па него шта, боље је умре ти на пу ту и у покре ту
него у креве ту!“
Али, смрт је стал но присут на у сти хови ма који настају. Међу њи ма су и ови:
Стра шно је зау век за ћи у та му,
а још стра шни је оном ко зна
да је неко дру ги оти шао у њу.
Стра шно је оти ћи са сун ца
и не врати ти се ни кад,
а још је стра шни је знати
да је неко зау век оти шао
она мо где сун ца нема...
Присе ћа се у разговору де ди ног забра на, де ди них ли ва да у Бран кови ни,
пешачења у ра ну зору – за Ва љево, у мла дости, ка да су јој па да ле „прве мисли у
ходу“, ка да су се ра ђа ле прве песме.
Држи је жи вот на енерги ја и за ди вљу јућа ви тал ност.
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У децембру је дошла на свеча ну просла ву стогоди шњи це Српске књи жевне
за дру ге: доби ла је два вели ка призна ња – патријарх српски господин Па вле уручио јој је Орден Светог Са ве, а ака демик Ра дован Са марџић предао јој је награ ду
Српске књи жевне за дру ге за жи вотно дело, установљену о стогодишњици.
За дру га је обја ви ла и послед њу књи гу Десан ке Макси мовић Зовина свирала. Јед на од послед њих песа ма је „Са хра на“:
Рекла сам вративши се са са хра не:
– Опет нам један при јатељ оде!
Уздах нуо си као да сам ти се та кла
често позлеђи ва не ра не,
и без жеђи ис пио гу тљај воде.
– Ипак ми смо че ти ри годи не мла ђи,
при ме тио си.
– А можда и ви ше,
изговори ла сам што сам могла бла же и ти ше,
че ти ри годи не брзо проле те.
– Као да сам те први пут ју че пољу био,
сложио си се пун се те.
– Већ смо изгна ни из љу бавног раја,
поново и тебе и себе позледих.
Увече си ми донео шољу чаја
и рекао:
– Обра зи су ти вечерас врло бледи!
У ја ну ару 1993. јед на основна школа у Београ ду доби ла је њено име – први
пут за жи во та јед нога пе сни ка у нас. Дошла је у Библио теку гра да Бе огра да,
на предста вља ње своје књи ге песа ма Зовина свира ла. Би ла је и на све тосавској
просла ви.
Почет ком фебру ара осе ти ла је прве зна ке пре хла де.
Доби ла је грип. Тет ка Десан ка, ка ко су је сви од ми лоште зва ли, ни је очеки ва ла крај. И да ље је бри жно пи та ла: „Хоћемо ли се спасти, ми, Срби?“ Бринуо ју је до послед њег да на те жак положај Срба и српског народа, пат ње кроз
које прола зи мо, неслога и очај у коме смо се на шли.
Најоми љени ји писац српског народа, Десан ка Макси мовић умрла је у четвр так 11. фе бру ара 1993. годи не око девет часова пре под не, у своме дому у
ули ци Српских вла дара 23, на пе том спрату. Поред ње је остао упра во за вршен
ру копис нове књи ге песа ма – о пти ца ма.
Јед ноставно се угаси ла.
Један од највећих српских песни ка и есејиста Миодраг Па вловић можда је
најбоље изра зио, јед ноставним речи ма, тај гу би так: „Поези ја Десан ке Максимовић да нас пред ста вља ду шу Срби је, а Срби ја не ће изневе ри ти своју ду шу.
Неће забора ви ти своју Десан ку...“
Тога че тврт ка био је ве ли ки српски пра зник, Све та три је рар ха – у бе оградској цркви Све тог Марка патри јарх српски господин Па вле, на крају све те
ли турги је, одржао је помен за ве ли ку песни ки њу.
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Господин Па вле дошао је да ис прати њене зем не остат ке у су бо ту, 13. фебру ара – у ка пе ли на Новом гробљу, у присуству епископа бач ког Ири неја Булови ћа и ви ше свештени ка, слу жио је помен.
Песник Мати ја Бећ ковић је, том при ли ком, рекао:
„Ви део сам је ју че, спрем ну за пут. Ле жа ла је на одру као ис ку шени ца
на црквеном поду при ли ком мона шења. Би ла је лепа, от мена, озарена,
пра ва и тан ка као свећа. Ни шта са собом не понесе, до скрштене бе ле
ру ке и пра вед на де ла своја...“
Не што пре је да на ест ча сова, пре не го што је ков чег пре кри вен све жим
цвећем кренуо за Бран кови ну, од Десан ке Макси мовић опростио се у име писа ца Срби је Јован Христић, а у име гра да у коме је жи ве ла око се дам десет годи на говори ла је др Слободан ка Груден, гра доначел ник.
Ва љевци су се од Десан ке Макси мовић опрости ли на тргу који носи њено
име, поред спомени ка у њену част – из Београ да је ис пра ћена уз зву ке и песме
Мокрањчеве му зи ке, а овде је та ко дочека на: хор је певао „Теби појем“.
Са хра њена је у Бран кови ни, по лепом сун ча ном да ну, у су боту нешто после
14 часова, уз „Господи, поми луј“ и „Веч наја па мјат“, уз говоре вла ди ка: Ла вренти ја, ва љевско-шабач ког, и Васи ли ја, зворнич ко-ту зланског, свештени ка бранковач ког Вла да на Ковачеви ћа, ака деми ка Ан тони ја Иса кови ћа, председ ни ка
ва љевске оп шти не Ми лора да Или ћа. Послед њи је говорио ака демик Добри ца
Ћосић, председ ник Са везне Репу бли ке Ју госла ви је:
„Са хра њу је мо ве ли ког пе сни ка, родо љу ба без услов но сти, узор ног
просве ти те ља, племени ту и поноси ту Десан ку Макси мовић.
У два де сет ве ко ва од Хри стовог ро ђе ња Де сан ки Мак си мо вић
при па да је дан цео век... У светској кул ту ри не знам већег песни ка, са
ду жим и плод ни јим жи во том у овом веку... Та најзначајни ја жена свог
доба и српске култу ре, има ла је и ону најређу срећу песни ка: на љу бав
узвра ћено јој је љу ба вљу; би ла је наш најоми љени ји песник и писац...
Та сна жна човечи ца и као стари ца по својој брдовитој земљи стиза ла је
свуда где су учи те љи и учи те љи це сти гли, да деци и народу чи та песме
и беседи о врли на ма...“
Своју на дах ну ту беседу Добри ца Ћосић је за вршио речи ма:
„Ла ка Ти земља твоје Бран кови не! Ла ка Ти ноћ, Десан ка!“
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На помена

П

ри ли ком писа ња књи ге Пе сни ки ња ду ше Србије користио сам, пре свега,
успомене са времени ка, архивску гра ђу која се чу ва у Народ ној библиотеци Срби је, Архи ву СА НУ, Архи ву Ју госла ви је, Архи ву гра да Београ да, Архи ву
Ср би је, Ру кописном оде ље њу Ма ти це српске, за тим Са бра на де ла Де сан ке
Макси мовић, њене поједи нач не књи ге, изја ве и интервјуе у дневној и периодичној штам пи, као и књи ге: Љу би ца Ђорђевић, Песничко де ло Десанке Макси мовић (Београд, 1973), Ми лорад Р. Блечић, Десанка Макси мовић – живот праћен
пе смом (Бе оград), Завичај пе сни ку (Ва љево, 1985), Де сан ка Мак си мовић (припремио Ми лорад Р. Блечић, избор Р. Војводић и З. Га ври ловић, 1978), Љу бисав
Ан дрић, Са Десанком Макси мовић (Нови Сад, 1989) и Ве ли зар Бошковић, Песникиња избли за (Београд, 1992).
У угластим за гра да ма означио сам ме ста у писми ма која су не чит ка, или
сам, пак, у њи ма дао неоп ход на обја шњења.
Р. П.
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Библиографија де ла Десанке Максимовић 1920–1971.
Библиографи ја при ка зу је обја вљена де ла Десан ке Макси мовић на српском и на страним јези ци ма.
Обу хва ћени су и преводи де ла стра них писа ца на српски језик које је песни ки ња
обја ви ла.
Библиографи ја не са држи де ла Десан ке Макси мовић штам па на у уџбени ци ма.
Струк ту ра Библиографи је је хронолошка.
Сва ко описа но де ло доби ло је место према дату му пу бли кова ња.
Погла вља Библиографи је именова на годи на ма (арапске цифре од 1920. до 1971) нагла ша вају хронолошку струк ту ру.
Библиографске јединице ну мерисане су и сложене у контину ирани низ – од 1 до 2785.
Оп шта ме тода – у ис тра жи ва њи ма обја вљеног опуса, у иден тифи ка ци ји сва ког издања де ла, у из ла га њу це локуп не библиографске гра ђе – следи ла је науч не зах теве: изворно – тач но – ис црп но.
Ако се ни је могло ви де ти сва ко изда ње, кори шћене су ком пе тент не библиографске
информа ци је Ју гословенског библиографског институ та (Београд): Библиографија Југославије: Књиге, брошуре, музика лије; Библиографија Југославије: Чланци и при лози у часописи ма, листови ма и зборници ма: Се рија Ц и Ју гословенске ауторске аген ци је (Београд):
Југословенска књи жевност у иностранству: Библиографија.
Библиографски описи свих де ла извршени су према пра ви ли ма од говарајућих међународ них стан дарда:
Међу народ ни стан дард ни библиографски опис омеђених пу бли ка ци ја = International
Bibliographic Description for Monographic Publications: ISBD (M);
Међу народ ни стандард ни библиографски опис серијских публикација = International
Bibliographic Description for Serials: ISBD (S).
Библиографи ју прате следећи регистри:
– Наслови де ла;
– Стра ни писци у преводи ма Десан ке Макси мовић на српски језик;
– Сли кари – илустратори штам па них де ла Десан ке Макси мовић;
– Преводиоци де ла Десан ке Макси мовић на стра не јези ке.
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1920.
0001. ЈЕД НА СМРТ (За воле зумбул лепи / ју че кад зора сва ну ... љу би чи цу пла ву) //
Мисао. – Књ. 2, св. 1 (16. ја ну ар 1920) с. 422
0002. ПИТА ЊЕ (У јед но топло вече, пред крај лета, дао си ми први осмех) // Мисао. –
Књ. 2, св. 1 (16. ја ну ар 1920) с. 424
0003. КРАЈ ДРУ МА (Вре ло је под не. Дуж пра шног пу та / ту цају ка мен изму чене жене) // Мисао. – Књ. 2, св. 2 (1. фебру ар 1920) с. 510–511
0004. *** (За воле бела, мирисна ру жа црни бодљика ви трн) // Мисао. – Књ. 2, св. 2 (1. фебру ар 1920) с. 513–514
Ова песма обја вљена је и под дру гим насловом – По растан ку: V – у књизи: Песме
(Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0005. ПРЕДОСЕЋА ЊЕ (Позна ла сам те кад снег се топи) // Мисао. – Књ. 2, св. 3 (16. фебру ар 1920) с. 590
0006. ПОКОШЕНА ЛИ ВА ДА (Ли ва да крај реке са ња) // Мисао. – Књ. 2, св. 4 (1. март
1920) с. 683
0007. БОЛ НО ПРОБУ ЂЕЊЕ (Већ је, дра ги, дошло бол но пробу ђење / и срце ми стегло као гвожђе вру ће) // Мисао. – Књ. 2, св. 6 (1. април 1920) с. 827
0008. САСТА НАК (Дошли су нам опет сла вом покри вени / у за грљај топли на шег
српског неба) // Мисао. – Књ. 2, св. 7 (16. април 1920) с. 912
0009. СТРЕПЊА (Не, немој ми при ћи) // Мисао. – Књ. 3, св. 1/2 (1. и 16. јул 1920) с. 1012
Ова песма донела је Десан ки Макси мовић прву књи жевну на гра ду: 1921. год. часопис „Мисао“, на основу гласова чи та ла ца, на гра дио је песму.
0010. ПРОЛЕТ ЊЕ ПЕСМЕ: III (Осећам вечерас, док посматрам ласте) // Мисао. –
Књ. 3, св. 3/4 (1. и 16. август 1920) с. 1128
Ова песма обја вљена је и под дру гим насловом – Пролет ње песме: II – у књи зи:
Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0011. ЗА ШТО? (За што не могу да прона ђем речи / љуп ке и неста шне као па хуљи це
сне жне у ле ту) // Мисао. – Књ. 3, св. 3/4 (1. и 16. август 1920) с. 1132–1133
0012. ПРОЛЕТЊЕ ПЕСМЕ (Пролеће, да нас зва ћу те чистотом) // Мисао. – Књ. 3, св. 6
(16. сеп тембар 1920) с. 1322
Ова песма обја вљена је и под дру гим насловом – Пролет ње песме: I – у књи зи:
Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0013. ПО РАСТАН КУ (Реци ми сад ка да већ прошлост све је) // Мисао. – Књ. 4, св. 1
(1. ок тобар 1920) с. 1405–1406
Ова песма обја вљена је и под дру гим насловом – По растан ку: I – у књизи: Песме
(Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0014. БРАЋИ // Мисао. – Књ. 4, св. 3 (1. новембар 1920) с. 1570
0015. ЧЕ ЖЊА // Мисао. – Књ. 4, св. 4 (16. новембар 1920) с. 1655–1656
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0016. ИЛ’ МЕНИ СЕ МОЖДА ЧИ НИ? (Гледа мо се увек ћут ке изда лека, побледи мо
кад се срет немо на пу ту) // Мисао. – Књ. 4, св. 6 (16. децембар 1920) с. 1817
0017. ПОРТРЕТИ: I (Ка ква се то песма са њи ва за пле ла / у покре те твојих уморних капа ка?) // Нова све тлост. – Год. 1, бр. 1 (децембар 1920) с. 9
0018. НА ША ПЕСМА // Нова све тлост. – Год. 1, бр. 1 (децембар 1920) с. 9
Вари јан та ове песме штам па на је под насловом – По растан ку: IV – у књи зи: Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).

1921.
0019. ПОР ТРЕТИ: II (Да ми је у зра ке да могу прене ти / твоје косе злат носребрнасту
смешу) // Нова све тлост. – Год. 2, бр. 2 (ја ну ар 1921) с. 3
0020. ПОР ТРЕТИ: III (О, ка ко ме са мо зачу ђено гледа / кад год овде дођем моја чукун баба) // Нова све тлост. – Год. 2, бр. 2 (ја ну ар 1921) с. 3–4
0021. НЕПОТРЕБНИ ПОЉУП ЦИ (Та ко много пу та, скоро сва ке ноћи / док мислим
на тебе и док ми се плаче) // Мисао. – Књ. 5, св. 1 (1921) с. 21
0022. РАЂА ЊЕ ЗВЕ ЗДА (Са ма у пољу. Дан већ очи скла па) // Мисао. – Књ. 5, св. 3
(1921) с. 188
0023. ПОР ТРЕТИ: IV (Воле ла сам многа створења и ра зна. Но ни кога од ње не за волех јаче) // Нова све тлост. – Год. 2, бр. 4 (март 1921) с. 18
0024. НИСМО МИ КРИ ВИ (Топло је поља ми ловао тих / тих за мах ју гових кри ла) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 2, бр. 7 (1. април 1921) с. 502
0025. ПОСЛЕ РАСТАНКА: III (Нека да сам би ла добра и мла да) // Мисао. – Књ. 5, св. 4
(1921) с. 257–258
Ова песма штам па на је и под насловом – По растан ку: II – у књи зи: Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0026. ПЕСМА : Посвећено Д. Штрбцу (И Да ви ду Штрбцу преста ле су му ке) // Мисао. – Књ. 5, св. 5 (1921) с. 336–337
0027. ПОР ТРЕТИ: V (Говоре јој очи: сви који је зна ше воле ли је бе ху) // Нова светлост. – Год. 2, бр. 6 (мај 1921) с. 29–30
0028. У КОЛУ (Игра се српско коло) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 3, бр. 3
(1. јун 1921) с. 186
0029. ПОР ТРЕТИ: VI (У позори шту, увек на бал кону, ви ђам те у гру пи оста лих га мена) // Нова све тлост. – Год. 2, бр. 7 (јун 1921) с. 25
0030. *** (Ни ту га неба та ко не боли у да не плач не) // Нова све тлост. – Год. 2, бр. 7
(јун 1921) с. 25–26
0031. МА ЛИ УМЕТ НИК // Мисао. – Књ. 5, св. 6/7 (1921) с. 428–436, 507–514
0032. ПОЗДРАВ РЕЦИ (Неста шна реко, у дну мога се ла) // Мисао. – Књ. 5, св. 8
(1921) с. 592–593
0033. У МАР ТУ (Па ло је вече пролет ње и топло кад сам заспа ла) // Мисао. – Књ. 5,
св. 8 (1921) с. 596
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0034. МОЈА ПЕСМА (Бол ни, али зачудо дра ги мени су да ни, ка да опа зим да људи су
ми ту ђи) // Мисао. – Књ. 6, св. 2 (1921) с. 96
0035. СМРТ (Може нас неосве жи ти пла хе, лет ње ки ше смех и несје жи ти јесење, ледене изма гли це јецај) // Мисао. – Књ. 6, св. 2 (1921) с. 100–101
0036. РА ДОСТИ (Као све тиљ ка крај оба ле реч не) // Мисао. – Књ. 6, св. 3/4 (1921)
с. 178–179
0037. ПО РАСТАН КУ: II (Чи там твоје песме и тра жим у њи ма / да л’ ти су тон један
беше некад драг) // Мисао. – Књ. 6, св. 7/8 (1921) с. 465
Ова песма ни је уне та у књи гу Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924), под
овим насловом на ла зи се дру га песма.
0038. ПО РАСТАН КУ: IV (О, кад би знао ти ка ко је мени) // Мисао. – Књ. 6, св. 7/8
(1921) с. 465
Ова песма штам па на је под дру гим насловом – По растан ку: III – у књи зи: Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0039. ПА ИПАК... (Дру гога сам воле ла, па ипак сам осећа ла ка ко се ва здух узбу ђу је
док ти говориш) // Мисао. – Књ. 6, св. 7/8 (1921) с. 472
0040. ЈЕД НО УВЕРЕЊЕ (Морам ти лепе вечери неке / зени це топле згледати до дна) //
Мисао. – Књ. 7, св. 2 (1921) с. 101–102
0041. СУ ТОН (Су тон. Же ли се да за жму ри и ни ко покрај себе нема) // Мисао. – Књ. 7,
св. 4 (1921) с. 357
0042. ИСКРЕНА ЖЕ ЉА (О, ка да би ка ко леп ти рови са ња / да на ру жу страсти ни када не сле те) // Мисао. – Књ. 7, св. 5 (1921) с. 335
0043. ЛОВ (Ја нећу ни кад ви ше шетати оном гором) // Мисао. – Књ. 7, св. 8 (1921) с. 579
0044. ЈЕСЕН (Јесен је, изнад брега тек се ма гле ди гле) // Наш лист. – Год. 1, бр. 9
(1921) с. 9
0045. ПОРТРЕТ (Као да су јој сва годи шња доба јесени би ле) // Нова светлост. – Год. 2,
бр. 11 (ок тобар 1921) с. 5
0046. Ан тологи ја најнови је ли ри ке / [с пред говором С. Пан ду рови ћа и поговором
В. Живојиновића]. – 2. изда ње. – Београд : часопис „Мисао“, 1921
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Пролет ња песма (Пролеће, да нас зва ћу
те чисто том), с. 3; Покошена ли ва да, с. 9–10; Јед на смрт, с. 19–20; Из „Пролетњих песа ма“ (Осећам вечерас док посматрам ласте), с. 21; Предосећа ње, с. 22–23;
Че жња, с. 24–25; Стреп ња, с. 26; Бол но пробу ђење, с. 28; По растан ку (Реци ми
сад кад већ прошлост све је), с. 29; *** (За воле ла бе ла ми рисна ру жа црни бодљи ка ви трн), с. 33; Пи та ње (У јед но топло вече пред крај ле та дао си ми први
осмех), с. 34.

1922.
0047. У ЗИМСКИ ДАН (Це лога је да на снег ла га но пад’о) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 5, бр. 4 (16. фебру ар 1922) с. 269
0048. ЗВЕ ЗДА (Ши рока ли ва да у цве ту спокојним осме хом сја) // Венац. – Књ. 7, св. 8
(20 април 1922) с. 559
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0049. ПА УК (Хте ло би да за ђе, ал се за пле ло / сун це између обла ка два) // Мисао. –
Књ. 9, св. 2 (16. мај 1922) с. 738
0050. ЈУ ТРО НА СЕ ЛУ (Прве злат не зра ке сун це / на кровове шу ме си па) // Наш
лист. – Год. 2, бр. 3/4 (1922) с. 11
0051. ОД ЛА ЗИ СУН ЦЕ (Од ла зи сун це. Послед ње зра ке већ грле шу му храстову младу) // Наш лист. – Год. 2, бр. 3/4 (1922) с. 16
0052. ВРЕМЕ (Све крај нас / ... од носи собом моје сате) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 6, бр. 5 (1. јул 1922) с. 339–340
0053. VOŽNJA (Vozi mo se. Pokraj puta razasuta sela leže) // Naš list. – God. 2, br. 7/8
(1922) s. 13
0054. SUSEDOVO KUČE (Od naše do susedove kuće uska staza, kao igračka. Utaba lo ju je
susedovo kuče dolazeći u hlad naše trešnje) // Naš list. – God. 2, br. 9 (1922) s. 8
0055. МОЈОЈ СЕСТРИ (Ви диш ма ла, на ша мати, дра га жена што је на ша срца роди ла /
... јед ном умреће) // Наш лист. – Год. 2, бр. 9 (1922) с. 9
Посвећено сестри За горки.
0056. СЕЋА ЊЕ (Чу јеш ли, сестро? Неко пева) // Женски покрет. – Год. 3, св. 11/12
(новембар–децембар 1922) с. 356
0057. Antologija savremene jugoslovenske liri ke / Mirko Deanović i Ante Petravić. – Split :
Knji ža ra Vin ka Jurića, 1922
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Čežnja, с. 296; Strepnja, с. 296; Pokošena livada, с. 297.

1923.
0058. ДЕВОЈАЧ КА МОЛ БА (Допусти, мајко, кроз прозор мој / да се осмех нем на њега) // Венац. – Књ. 8, св. 4 (1. ја ну ар 1923) с. 292–293
0059. МОЈИ ДА НИ (Ја ипак волим јесен / и жи ве ки шне ни ти) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 8, бр. 2 (16. ја ну ар 1923) с. 101
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Лирска про тивреч ност у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924).
0060. ЛИРСКА ОАЗА (Где ли је моја ду ша?) // Женски покрет. – Год. 4, св. 1 (ја ну ар
1923) с. 44–45
0061. УТЕ ХА (Још да нас смо зајед но) // Венац. – Књ. 8, св. 6 (20. фебру ар 1923) с. 390
0062. БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕТО (Бли жи се, бли жи ле то; у ду ши већ га слу тим) //
Наш лист. – Год. 3, бр. 6 (1923) с. 5
0063. ОБЛА ЦИ (Упе ли се огром ни обла ци неки) // Венац. – Књ. 8, св. 7 (25. март
1923) с. 484
0064. МОЛ БА МЛА ДОСТИ (О, мла дости, мла дости, да брзо од ла зиш људи ка жу) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 9, бр. 3 (1. јун 1923) с. 181–182
0065. ОД ГОВОР (Побра ла сам спокојно ре чи твоје пла хе) // Рас крсни ца. – Књ. 1,
бр. 4/5 (јул–август 1923) с. 47–48
72

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971. ________

0066. ОПОМЕНА (Чуј, рећи ћу ти своју тајну) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 10,
бр. 1 (1. сеп тембар 1923) с. 27–28
У изд.: Сабра на де ла: Прва књи га (Бе оград : Нолит, 1969) и Сабра не пе сме:
Прва књи га (Бе оград : Нолит, 1988) – из ове песме изоста вљено је десет сти хова (од 22 до 31).
0067. ЛЕТЊА КИ ША (Ћу ти се ло, а из неба лет ња ки ша ти хо пљу шти) // За ви чај : деч ји
лист (Скопље). – Год. 5, бр. 1 (1923) с. 10
0068. ТА КВА САМ ЈА (Одавно сам, су гра ђа ни чести ти, изми рења заста ву бе лу на срце
своје побола) // Рас крсни ца. – Књ. 1, бр. 7 (ок тобар 1923) с. 28

1924.
0069. ПЕСМЕ ДЕСАН КЕ МАКСИ МОВИЋ. – Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924 (Београд : Штам пари ја „Ју госла ви ја“). – 112 стр.
Насловни лист ра дио Пјер Кри жа нић.
Са држај: Молбе младости: Молба мла дости, с. 3; Предосећа ње, с. 7; Стреп ња, с. 8;
Че жња, с. 9; Јед на смрт, с. 10; Пи та ње, с. 11; Девојач ка молба, с. 12; Страх, с. 14;
Јед но уверење, с. 15; По растан ку: I (Реци ми сад, ка да већ прошло све је), с. 17;
По растан ку: II (Некад сам би ла добра и мла да), с. 18; По растан ку: III (О, кад
би знао ти ка ко је мени), с. 19; По растан ку: IV (За воле ла сам га), с. 20; По растан ку: V (За воле ла бе ла ми рисна ру жа црни бодљи ка ви трн), с. 20; Оздра вљење, с. 21. Шумска зве зда: Шумска звезда, с. 25; Покошена ли ва да, с. 27; Зми ја, с. 29;
Лов, с. 30; Поздрав реци, с. 32; Сеоски по ток, с. 34; Обла ци (Упе ли се обла ци
неки), с. 35; Пођи мо у шу ме, с. 36; Круг, с. 38; Зе лени су мрак, с. 39. Лирске оазе:
Лирске оазе, с. 43; Пролет ње песме: I (Пролеће, да нас зва ћу те чисто том), с. 45;
Пролет ње песме: II (Осећам вечерас док посматрам ласте), с. 46; Ра дости, с. 47;
Немир, с. 48; Су тон (Око брега зе леног), с. 49; Се ли це, с. 50; У зимски дан, с. 51;
Су тра дан (Сећам се сад), с. 52; Нисмо ми кри ви, с. 53; Звезда, с. 55; У вла ку, с. 56;
Уте ха (Још да нас смо зајед но), с. 57; На бу ри, с. 58; Се ћа ње, с. 60; Паук, с. 62;
У колу, с. 63; Изнена ђење, с. 64; Слут ња, с. 65; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло), с. 66; Тајна (Че ти ри чуд на имена), с. 67; Над жи во том: I (Осећам
полудећу пролећа овога), с. 68; Над жи вотом: II (Осећам полудећу пролећа овога
због неке да леке лепоте под небом рођеног бола), с. 69; Над жи вотом: III (И осећам оста ћу жед на), с. 70; На ша тајна, с. 71; Са моћа (Би ло би ми су ви шно да сретнем кога год), с. 73. На одмо ри шту: На од мори шту: I (Провлачи мо се под зама гље ним ста за ма сум ње), с. 77; На од мори шту: II (Од мара се сун це), с. 77; На
од мори шту: III (Би ли смо мла ди пла нински по ток), с. 78; На од мори шту: IV
(Круп но корача... сен ка обла ка), с. 78; На од мори шту: V (Сва ка твоја реч), с. 79;
На од мори шту: VI (Говори ти хо), с. 79; На од мори шту: VII (Пу това ли смо скоро полови ну да на), с. 80; На од мори шту: VI II (Све мислим шта ли ће доћи), с. 80;
На од мори шту: IX (Ка да би бар зајед но од ла зи ли сви), с. 81; На од мори шту: X
(После много или ма ло да на), с. 81. Огледа ло: Огледа ло: I (Идем пу тем жи во та),
с. 82; Огледа ло: II (Ја носим у ду ши), с. 83; Огледа ло: III (А јед нога да на), с. 83;
Огледа ло: IV (Иду покрај мене), с. 84; Огледа ло: V (Седе у пенастој шу ми), с. 84;
Огледа ло: VI (Идем ста зом жи во та), с. 85; Огледа ло: VII (Као бе ли водени
цвет), с. 85; Огледа ло: VI II (Идем пу тем жи во та а преда мном), с. 86; Огледа ло:
IX (Идемо пола ко крају), с. 86; Огледа ло: X (Ћудљи во је огледа ло), с. 87; Огледа ло: XI (Чега ли сам сен ја), с. 88; Огледа ло: XII (Идем пу тем којим проћи нећу
ви ше ни кад), с. 88. Таква сам ја: Моја песма, с. 91; Лирска про тивреч ност, с. 92;
Ја и ја, с. 93; Оправда ње, с. 95; На крају би ће опет јед но исто, с. 96; Свејед но ми
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је: * (Ма шта да се ту жно зби ло), с. 97; Свејед но ми је: * (Свејед но ми је), с. 97;
Свејед но ми је: * (Свејед но ми је), с. 98; Свејед но ми је: * (Свејед но ми је), с. 99;
Време, с. 100; Од говор, с. 102; При ча о песни ку, с. 104; Зла ноћ, с. 105; Опомена,
с. 107; Та ква сам ја, с. 109.
0070. ЗМИ ЈА (Ис под су хога от коса изми ле ла зми ја) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 11, бр. 1 (1. ја ну ар 1924) с. 18
0071. ПОЂИ МО У ШУ МЕ (Пођи мо у шу ме / ноћас сам ра да / да гледам ка ко јесен
бе ла / цве та и па да) // Мисао. – Књ. 14, св. 1 (1. ја ну ар 1924) с. 26
0072. НА ОД МОРИШТУ: * (Провлачи мо се по за ма гљеним стаза ма сум ње) // Венац. –
Књ. 9, св. 6 (25. фебру ар 1924) с. 389
Ова песма насловљена је – На од мори шту: I у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0073. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Од мара се сун це на ру ка ма дрвећа) // Венац. – Књ. 9, св. 6
(25. фебру ар 1924) с. 389
Ова песма насловљена је – На од мори шту: II у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0074. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Би ли смо мла ди пла нински поток) // Венац. – Књ. 9, св. 6
(25. фебру ар 1924) с. 389
Ова песма насловљена је – На од моришту: III у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0075. НА ОД МОРИ ШТУ: * (У да љи ни ви ди се море) // Венац. – Књ. 9, св. 6 (25. фебру ар 1924) с. 389
Ова песма у књи зи: Песме (Београд : С. Б. Цви ја новић, 1924): разде љена је на
два де ла и при кљу чена следећим двема песма ма – На од мори шту: III (дру га полови на) – и На од мори шту: IV (прва полови на).
0076. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Сва ка твоја реч у мени је до песме порасла) // Венац. –
Књ. 9, св. 6 (25. фебру ар 1924) с. 390
Ова песма насловљена је – На од мори шту: V у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0077. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Говори ти хо) // Венац. – Књ. 9, св. 6 (25. фебру ар 1924)
с. 390
Ова песма насловљена је – На од моришту: VI у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0078. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Ишли смо за не то немирним ста за ма) // Венац. – Књ. 9,
св. 6 (25. фебру ар 1924) с. 391
Ова песма чи ни вари јанту песми – На од мори шту: VII у књизи: Песме (Београд :
С. Б. Цви ја новић, 1924).
0079. НА ОД МОРИ ШТУ: * (Све мислим шта ли ће доћи после ове бу ре) // Венац. –
Књ. 9, св. 6 (25. фебру ар 1924) с. 391
Ова песма насловљена је – На од моришту: VIII у књизи: Песме (Београд : С. Б. Цвија новић, 1924).
0080. У ШУ МИ (Ју тро, пролеће, цвет око мене / чудесна ра дост прожи ма сву ме) // Венац. – Књ. 9, св. 7 (25. март 1924) с. 472
Датум ис под песме: 1921. г. – Ова песма насловљена је – У шу ми: I – у књи зи:
Врт де тињства (Београд : „Мисао“, 1927).
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0081. СУ ТРА ДАН (Сећам се сад: жед но пи ше очи његове поглед неке жене) // Рас крсни ца. – Књ. 3, бр. 13/14 (април–мај 1924) с. 38
0082. ЗЛА НОЋ (О, ма ко да си оста ни ноћас крај мога ску та) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 12, бр. 1 (1. мај 1924) с. 20–21
0083. ПРИ ЧА (Од не ли деча ку оца / и возе га, возе по гра ду) // Венац. – Књ. 9, св. 9/10
(1. јун 1924) с. 681–682
0084. НА ША ТАЈ НА (О теби нећу говори ти људи ма) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 424–425
0085. ПРИ ЧА О ПЕСНИ КУ (Судба моја јесте чудесна: ја сам ловац срца свога рођеног) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 426
0086. ОПРАВДА ЊЕ (Срце моје мисли вечи то / неку ту жну мисао) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 12, бр. 6 (16. јул 1924) с. 427
0087. ЛУДИ ЛО СРЦА // Мисао. – Књ. 15, св. 7/8 (август 1924) с. 988–998
0088. ЦРКВА У СЕ ЛУ (Опет те ви дим, цркво моја стара) // За ви чај. – Год. 6, бр. 3
(1924) с. 39
0089. NA VODI (Nada mnom nebo se plavi; / oba la nasmeja na svetli) // Venac. – Knj. 10,
sv. 1 (20. septembar 1924) s. 11
0090. STA ZE (Već stoti put idem ulica ma tim dosadno pravim) // Venac. – Knj. 10, sv. 1
(20. septembar 1924) s. 17–18
0091. ŠE VA (Nebo poče da plavi, dan je laga no svit’o) // Venac. – Knj. 10, sv. 2 (20. oktobar
1924) s. 81
0092. Im sturm // Belgrader Zeitung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Prevodi lac: Zlat ko Gor jan.
0093. Vergefühl // Belgrader Zeitung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Prevodi lac: Zlat ko Gor jan.
0094. Erinnerung // Belgrader Zeitung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Prevodi lac: Zlat ko Gor jan.
0095. Zugögel // Belgrader Zeitung. – No. 65 (14. XII 1924) p. 4
Prevodi lac: Zlat ko Gor jan.

1925.
0096. МОЛИТВА КРАЈ МОРА (О, га леби, небом пут ни ци и бродари) // Будућ ност :
ка лен дар. – (1925) с. 74–75
0097. ОПРОШТАЈ НА ЗОРА (Све ходим по брегу овоме / и слу шам ка ко доли ном хукти влак) // Време : ка лен дар. – (1925) с. 19
0098. СВЕЈЕД НО МИ ЈЕ (Ма шта да се ту жно зби ва у срцу мом: ја сун це волим) //
Просве та : ал ма нах. – (1925) с. 45–55
0099. ЗА БОРАВ (Марта трећег у ноћ, ове годи не) // Ле топис Мати це српске. – Год. 99,
књ. 303, св. 2 (фебру ар 1925) с. 129
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0100. ВЕЧЕРЊИ САН (Лежа ћу у постељи и држати у ру ци бео цвет) // Мисао. – Књ. 18,
св. 3/4 (1925) с. 753
Ова песма штам па на је и под насловом – Вечерњи снови: III – у књи зи: Зе лени
ви тез (Београд : „Мисао“, 1930).
0101. ГРЛИ ЦА (Грче грли ца пред вечер у мркој гори) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 15, бр. 4 (16. јун 1925) с. 256
0102. СУД БА (У пролеће, у пролеће кад врбе зе лене) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 15, бр. 4 (16. јун 1925) с. 257
0103. ШЕТЊА КРОЗ ГРОБ (И долазе људи да ви де помрлих збирку) // Мисао. – Књ. 18,
св. 7/8 (1925) с. 1012
0104. ДВЕ МОЛИТВЕ: ЗА ЊЕГА (Боже скри вени иза хлад нога неба тајни) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 16, бр. 2 (16. сеп тембар 1925) с. 103–104
0105. ДВЕ МОЛИТВЕ: ЗА МЕНЕ (Боже су морни, иза сум ње ви ди ка си ви) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 16, бр. 2 (16. сеп тембар 1925) с. 104
0106. ПОД НЕБОМ ОД ЖИ ЦЕ (Са свих мора, свих неба и све това) // Венац. – Књ. 11,
св. 2 (25. октобар 1925) с. 83
0107. ЛИТИ ЈА (Сеоском ста зом уза ном побожна прола зи сви та) // Мисао. – Књ. 19,
св. 7 (1925) с. 1525

1926.
0108. ГОСТОЉУ БЉЕ (Добро дошао, пут ни че, у хла дови ту нам дедови ну) // Ју жњак :
ал ма нах. – (1926) с. 3
0109. КРАЈ ПОНОРА (Као песма нејасна тешко сву ме опи) // Полет (Чачак). – Год. 3,
св. 1 (1926) с. 14
0110. ПУЖ (Росна зора после кише) // Венац. – Књ. 11, св. 4/5 (1. јануар 1926) с. 246–247
0111. ПОТОЦИ (Сун цу се проби јају и хи тају / из хла дови тих ка мених двора на) //
Мисао. – Књ. 20, св. 3/4 (1. и 16. фебру ар 1926) с. 195
0112. КА МЕНО СРЦЕ (Стоји песник ис клесан у ка мену, у исто време на пет ра зних
места) // Венац. – Књ. 11, св. 6 (25. фебру ар 1926) с. 386
0113. ТРКА (Кад ра знобојне повеза ше мара ме, / за озна ку себи о пасове) // Венац. –
Књ. 11, св. 7 (25. март 1926) с. 465
0114. КА КО ЈЕ ПОЛУДЕО ОБУ ЋАР // Мисао. – Књ. 22, св. 1/2 (1. и 16. сеп тембар
1926) с. 10–14
0115. ИСПОВЕСТ, КЛЕТВА И МОЛИТВА (Нема дох у срцу довољно доброте / да благослов поша љем за оним што оде) // Мисао. – Књ. 22, св. 1/2 (1. и 16. сеп тембар
1926) с. 45–46
Сред њи и за вршни део ове песме (сти хови од 24. до 44. и од 45. до 70) штам па ни
су као две песме под наслови ма – Кле тва и моли тва: I и Кле тва и моли тва: II – у
књи зи: Зе лени ви тез (Београд : „Мисао“, 1930).
0116. У МУ ЗЕЈУ: I (Ми ри ше прошлост у зра ку и ствари ма) // Венац. – Књ. 12, св. 1
(25. сеп тембар 1926) с. 12
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0117. У МУ ЗЕЈУ: II (На јеван ђе љи ма у слоновој кости / ми роносна гра на уреза на палме) // Венац. – Књ. 12, св. 1 (25. сеп тембар 1926) с. 12–13
Ова песма чи ни вари јан ту – исто насловљене це ли не – у књи зи: Зе лени ви тез
(Београд : „Мисао“, 1930).
0118. ЗМИЈСКЕ ОЧИ (Кад затрепери жега на ши роком па њу / ... зми ја се шарени распле тоше колу ти) // Књи жевни север. – Књ. 2, св. 11 (1. децембар 1926) с. 428–429
0119. ТУ ГА (Хте ла бих да стари из де тињства храст / скри је гра на ма својим да леки
свет) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 19, бр. 8 (16. децембар 1926) с. 591
0120. СВЕЋА (Гореће свећа на гробу на шем под ноћ са му) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 19, бр. 8 (16. децембар 1926) с. 592
0121. СЛИКЕ: I (Испод сун чевих вечерњих шара тих лежи град) // Реч и сли ка. – (1926)
с. 27
0122. СЛИ КЕ: II (Су тоном оку пан пропла нак честе) // Реч и сли ка. – (1926) с. 27
0123. СЕОСКИ ПОТОК (Ми ли сеоски по ток / у зе лене жабља ке спле тен) // Лу ча. –
(1926/1927) с. 96
0124. СЕ ЛИЦЕ (Кроз ноћ и вла гу / ди вље се гуске селе ју гу) // Лу ча. – (1926/1927) с. 96

1927.
0125. ВРТ ДЕТИЊСТВА. – Београд : часопис „Мисао“, 1927 (Београд : Штам пари ја
„Новости“). – 48 стр.
Са држај: Врт де тињства: Пу това ње (Веју варни ца из судара копи та); Болест
(Не знам ви ше кога имена ни рода је); Јесен (Јесен је. Изнад брега тек се ма гле
ди гле); Мрак (Ноћ. Већ очи моје хоће да се склопе); Љу бомора (Увек сам се јесењег вечера нејасно пла ши ла); Бог (И он да још ја сам неми новно греши ла / сум њама у многе све тле исти не); Црква у се лу (Опет те ви дим цркво моја стара); При ча
(Од не ли деча ку оца); Мојој сестри (Ви диш, ма ла, на ша мати, дра га жена); Смрт
ли шћа (Шта то, ма ма, та ко ту жно при ча ве тар); Па хуљи це сне жне (Ма ма, знаш
ли ми рећи шта су па хуљи це сне жне?). Песме за ма лу Драгу: Цари ца лу та ка (Увек
кад с лут ком својом поде лим вечеру и ру чак); Лут ке рачу нају (Сва ко вече ја се
му чим своје лут ке да нау чим); Чудотворни џепови (У џепу моје стара мајке ра ђају
се при че и песме); Колач (Це ло вече у мене гледа са високе жу те поли це / ве лики колач од меда); Два сна ма лог врап ца: I (Уснио врабац, врх те лефонске жи це);
Два сна ма лог врап ца: II (Али врабац се беше прејео мрва и зрна); Бу ба Мара (Са
неба дође и па де ма лена бу ба мара); Цвет ни збор (Поме та ли прстен ци бе ле шеши ре); Суседово ку че (Од на ше до суседове куће уска стаза као играч ка). Јутарњи
псалм: Ју тарњи псалм (Пева ти ца, Богу вра ћа ра дост за росу); Шева (Небо поче
да пла ви); У шу ми: I (Ју тро, пролеће, цвет око мене); У шу ми: II (И у шу ми увек
та ко спокојно и ти хо би ва); За што плачу ку ку реци? (За што плачу ку ку реци јутрос, кад све кли че зори?); Пуж (Росна зора после ки ше); Ју тро на се лу (Прве
злат не зра ке сун це на кровове шу ме си па); Слепи преде ли (О, ка ко је ту жан
предео без река); Месечи на (Пле те месец сјајна, сребрнаста тки ва); Под небом
од жи це (Са свих мора, свих неба и све това); Од ла зи сун це (Од ла зи сун це. Послед ње зра ке већ грле шу му храстову мла ду); Вече (Су тон па да врх по тока, пу та,
се ла); Вече на ри ту (За ла зи дан врх мочвара); Бли жи се, бли жи ле то (Бли жи се,
бли жи ле то; у ду ши већ га слу тим); Јесен (Проше та ла јесен по густом шевару);
Вожња (Вози мо се. Покрај пу та ра засу та се ла ле же).
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0126. ПОВРАТАК (Ка да се поврате у дедови ну из ту ђи на) // Просве та : ка лен дар. –
(1927) с. 153
0127. ŽI VOT (Bože moj, evo opet življenja moga reka protiče kroz dubok i pun hlada dol) //
Književ ni sever. – Knj. 3, sv. 1 (1. ja nuar 1927) s. 6–7
0128. AUTOFRAGMENAT // Književ ni sever. – Knj. 3, sv. 1 (1. januar 1927) s. 7
Krat ka autobiogra fija, dati ra na: 12. decembar 1926, štampa na ispod pesme Život.
0129. ПОСЛА НИ ЦА (Боже, ја знам да ме ти не по знајеш) // Поли ти ка. – Год. 24,
бр. 6719 (6–9. ја ну ар 1927) с. 16
0130. ОПУСТЕ ЛИ ОКЛОП (Ка да је пола зио у рат, / у ру ци му је блистао штит) // Савремени преглед. – Бр. 5 (7. ја ну ар 1927) с. 5
0131. ОЗДРА ВЉЕЊЕ (Ду го сам болова ла од љу ба ви) // Мисао. – Књ. 23, св 3/4 (1. и
16. фебру ар 1927) с. 173
0132. ВЕЧЕРЊИ СНОВИ: I (Ја добро знам да жи во том пу ним врли на жи ви он) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 20, бр. 4 (16. фебру ар 1927) с. 254–255
0133. ВЕЧЕРЊИ СНОВИ: II (Ја добро знам, у моли тви његовој моје име би ти неће) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 20, бр. 4 (16. фебру ар 1927) с. 255
0134. КАЈА ЊЕ (Ноћу, кад заспе богови и свеци, блуди по небу сен ка грешног Јуде) //
Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 6 (фебру ар 1927) с. 12
0135. РЕЧИ (Нас двоје на земљи за волесмо речи, од њих је би ла на ша љу бав зда на) //
Мисао. – Књ. 23, св. 5/6 (1. и 16. март 1927) с. 289
0136. СЛЕПИ ПРЕДЕ ЛИ (О ка ко је ту жан предео без река) // Гласник Под млат ка
Црвеног крста. – Бр. 7 (март 1927) с. 11
0137. БДЕЊЕ (Већ давно је поноћи ти ца црна / заспа ла тешко на срцу мом) // Полити ка. – Год. 24, бр. 6823 (23–26. апри ла 1927) с. 11
0138. ЈУ ТАРЊИ ПСАЛМ (Пева тица, Богу вра ћа ра дост за росу) // Политика. – Год. 24,
бр. 6823 (23–26. април 1927) с. 12
0139. ДРВО ИЗА ОГРА ДЕ (Иза жи ве огра де расту, бли зу свачи јем кора ку, дрве та незна ног гра не) // Венац. – Књ. 12, св. 8 (25. април 1927) с. 561
0140. ПРОЛЕЋЕ ЈЕ ОПЕТ (Пролеће је опет сред зе лене ни кло застирке) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 182
0141. БОГУ МИЛСКА ПЕСМА (У мени жи ве ду ха два: дух добра и дух зла) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 182–183
0142. ЗАТОЧЕЊЕ (Затвори ла сам своје очи ту гом) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 183–184
0143. ПОМИ ЛУЈ, БОЖЕ (Поми луј, Боже, оне који су жед ни пролећа) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 21, бр. 3 (1. јун 1927) с. 184
0144. СВЕТ ЊАК (Погледај, сестри це, ле ти сви тац) // Гласник Под млат ка Црквеног
крста. – Бр. 10 (јун 1927) с. 11
0145. ДИ РЕКТОРОВЕ ГУСКЕ // Ле топис Мати це српске. – Год. 101, књ. 313, св. 1–3
(јул–сеп тембар 1927) с. 267–278
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0146. ПЕСМА О ЖИ ВОТУ (Гледа ме од некуд ту жно ли це жи вота) // Мисао. – Књ. 24,
св 7/8 (1. и 16. август 1927) с. 415
0147. ЉУ БАВНО БУ НИ ЛО // Ми сао. – Књ. 25, св. 1/2 (1. и 16. сеп тем бар 1927)
с. 15–26
0148. БОЈЕ СЕ БУДЕ (После ки ше боје се буде и да љи на постаје блиском) // Правда. –
Год. 23, бр. 254 (19. сеп тембар 1927) с. 6
0149. СУДИ ЈА // Мисао. – Књ. 25, св 3/4 (1. и 16. ок тобар 1927) с. 137–147
0150. ПИСМА ИЗ ШУ МЕ: I (Идем пу тем, и као девојка куде љу сви лену, свој вечерњи
сан не преки дам прести) // Ле топис Мати це српске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (октобар 1927) с. 51
0151. ПИСМА ИЗ ШУ МЕ: II (При јате љу, пу тем покрај мога дома пу ту ју ве три) //
Ле топис Мати це српске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (ок тобар 1927) с. 51–52
0152. ПИСМА ИЗ ШУ МЕ: III (Већ све се ви ше сва ко ју тро хлад но / ста за ма ску пља
ма гла љу би часта) // Ле топис Мати це српске. – Год. 101, књ. 314, св. 1 (ок тобар
1927) с. 52
0153. ЉУ БАВ (Мојој мисли на тебе нежној и смерној) // Венац. – Књ. 13, св. 2 (25. октобар 1927) с. 104
0154. ОД ЛА ЗАК (Ту жно је би ло иза од ласка ју тро) // Мисао. – Књ. 25, св. 5/6 (1. и
16. новембар 1927) с. 297
0155. „Неми ри мла дости“ Вере Обреновић Де либа шић // Мисао. – Књ. 25, св 5/6 (1. и
16. новембар 1927) с. 382–383
0156. СУДБИНА (Идемо и, као сејач по њиви црној сетву, свуд около себе ту гу вејемо) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 22, бр. 6 (16. новембар 1927) с. 415–416
0157. МРАК (Мрак се је родио у шу ми, ја сам га затекла) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 22, бр. 6 (16. новембар 1927) с. 416
0158. ЈОВАН КА ОД АРКА: * (Рече јој неки глас: „Оста ви ста до“) // Венац. – Књ. 13,
св. 3 (новембар 1927) с. 178
0159. ЈОВАНКА ОД АРКА: ** (Поново тад ја ви се иста визи ја све та и рече) // Венац. –
Књ. 13, св. 3 (новембар 1927) с. 178
0160. Антологи ја љу бавне ли ри ке / изабрао Божи дар Ковачевић. – Београд : Књи жара
Здравка Спасојеви ћа, 1927
У са држају песме Десан ке Макси мовић: XXXIV Стреп ња, с. 25; XXXVI На бу ри,
с. 26–27; XXXVI II Девојач ка молба, с. 28–29.

1928.
0161. МЕСЕЦ (Ено плови злат на пари ца по реке на ше лу ци) // Поли ти ка. – Год. 25,
бр. 7075 (6–9. ја ну ар 1928) с. 26
0162. У ЗА БУ НИ // Поли ти ка. – Год. 25, бр. 7075 (6–9. ја ну ар 1928) с. 28
0163. ПРЕКОР (Са ми смо. Ве тар. Он гледа очи моје) // Жена у свет. – Бр. 1 (15. ја ну ар
1928) с. 1
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0164. МОЈЕ ЛУТ КЕ // Деч ји лист. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1928) с. 8
0165. МЛЕЧНИ ПУТ (Хитам некуда као за каснели пут ник кроз шу му црну) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 23, бр. 3 (1. фебру ар 1928) с. 175
0166. БОГ (И онда још ја сам неминовно греши ла) // Летопис Матице српске. – Год. 102,
књ. 315, св. 2 (фебру ар 1928) с. 317
Песма штам па на у окви ру члан ка „Десан ка Макси мовић. Врт де тињства. Београд, 1928 /!/“ – пот писа но В. С.–З.
0167. ВОЖЊА (Вози мо се. Покрај пу та ра засу та се ла ле же) // Ле топис Мати це српске. – Год. 102, књ. 315, св 2 (фебру ар 1928) с. 317–318
Песма штам па на у окви ру члан ка „Десан ка Макси мовић. Врт де тињства. Београд, 1928 /!/“ – пот писа но В. С.–З.
0168. НАСТА ВАК (Он не осе ти да ду ша трепери моја) // Мисао. – Књ. 26, св. 3/4 (фебру ар 1928) с. 193
0169. ПТИЦА (Лежи столет на сен ка под гра на ма) // Венац. – Књ. 13, св. 6 (25. фебруар
1928) с. 411–412
0170. МРТВА ЗВЕЗДА (Пењу се небеса поврх мојих бдења) // Воља. – Год. 3, књ. 1, бр. 3
(март 1928) с. 184
0171. ЗБОГ МЕНЕ (Због мене умре безброј цве това да нас) // Нови ви ди ци. – Год. 1,
бр. 3/4 (март–април 1928) с. 170
0172. ЧУ ВАЈТЕ СЕ (Чу вајте се, чу вајте се нашег смешка) // Политика. – Год. 25, бр. 7171
(14–17. април 1928) с. 9
0173. ПОЗДРАВ НЕ ЗНА НОЈ (Же но не зна на, госпо бла город на / онога за ким моје
срце жуди, / да вас сад воли знају бог и људи) // Поли ти ка. – Год. 25, бр. 7171
(14–17. април 1928) с. 13
0174. ЛУТКА СА СЕ ЛА // Деч ји лист. – Год. 1, бр. 4 (април 1928) с. 58
0175. МРТВА ТИЦА (У полу мрач ној соби ци лу гара вене мртва ти ца) // Жи вот и рад. –
Књ. 1, св. 5 (мај 1928) с. 364
0176. НА МОРСКОЈ ОБА ЛИ (Сте ње је вре ло од сун че ве ватре) // Венац. – Књ. 13,
св. 9/10 (1. јун 1928) с. 667
0177. ПОМИ ЛУЈ, БОЖЕ (Поми луј, Боже, оне који су жед ни пролећа) // Књи жевни
север. – Књ. 4, св. 6 (1. јун 1928) с. 241
0178. ЦА РИ ЦА ЛУ ТА КА (Увек кад с лут ком својом поде лим вечеру и ру чак) // Деч ји
лист. – Год. 1, бр. 6 (јун 1928) с. 84
0179. ОБОРЕНО ГНЕЗДО (О, ти цо горска, не цви ли) : У смрт од ра зли ци јех: I // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 423
0180. У СМРТ МРА ВИ (О, ми смо мра ви) : У смрт од ра зли ци јех: II // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 423–424
0181. У СМРТ РОСЕ (Блиста ше ка пља росе поврх влатa) : У смрт од ра зли ци јех: III //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 424
0182. ПОСЛЕД ЊЕ РЕЧИ (Да ли ћу поне ти собом и своју бољку) : У смрт од ра зли цијех: IV // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 24, бр. 6 (16. јул 1928) с. 425
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0183. У ПОЉУ (Стојим на ши роком пролет њем пољу / са ма ја међу биљка ма и крдима) // Мисао. – Књ. 27, бр. 5/6 (јул 1928) с. 307
0184. НАД ПРА ХОМ (Убогом се ља ку с пла ни не / син ноћас погибе од грома) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 25, бр. 1 (1. сеп тембар 1928) с. 16
0185. ДВА ДА НА У ШУ МИ: I (Над прова лу сам се на гла шу ме борове) // Мисао. –
Књ. 28, св. 3/4 (ок тобар 1928) с. 194
0186. ДВА ДА НА У ШУ МИ: II (Слич на сам вечерас, дра ги, брдске биљке стру ку) //
Мисао. – Књ. 28, св. 3/4 (ок тобар 1928) с. 194–195
0187. ПЕСМА ГОЛУ БА (Гле, дра га, у сен ци сва ког мла дог грма раса њене ти це гра де
гнездо перно) // Воља. – Год. 3, књ. 2, бр. 4 (ок тобар 1928) с. 246–247
0188. ДЕЦИ ЦЕ ЛОГ СВЕТА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар
1928) с. 1
0189. ЈЕСЕН (Проше та ла је сен по густом ше вару) // Гласник Под млат ка Црвеног
крста. – Бр. 3 (новембар 1928) с. 15
0190. ТРИ ВРАПЦА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1928) с. 15

1929.
0191. ЈОВАН КА ОРЛЕ АН КА : Студи ја. – Београд : часопис „Мисао“, 1929. – 80 стр.
Дома ћи писмени рад Десан ке Макси мовић за пола га ње професорског ис пи та.
0192. СЕП ТЕМ БАР (Поди же се, поди же не бо у бес крај над зе мљом) : Пе сме у прози: I // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 21
0193. МА ГЛА (Из црних шумских понора попе се на гло љу та јесења ма гла) : Песме у
прози: II // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 22
0194. СНЕГ (Осва нуло моје бе ло де тињство у ба шти) : Песме у прози: III // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 26, бр. 1 (1. ја ну ар 1929) с. 22
0195. СУМ ЊА (Ни је, дра ги, у ду ши мојој к’о у ти хој лу ци) // Венац. – Књ. 14, св. 4/5
(1. ја ну ар 1929) с. 276–277
0196. СА МОЋА (Крај мене жи ве два ти чи ја хора и певају ми вас дан узастоп це) // Поли ти ка. – Год. 26, бр. 7432 (6–9. ја ну ар 1929) с. 18
0197. ВЕЧЕРЊЕ У ШУ МИ (Сви тац над пољем златом класа лим / као отрг нут свеће
дах) // За писи. – Год. 3, књ. 4, бр. 1 (1929) с. 25
0198. ПРОЛЕЋЕ (Пева зачуђено ти ца под мојим прозором) // Мисао. – Књ. 29, св. 1/2
(ја ну ар 1929) с. 46
0199. СУНЦЕ (Сва ко ју тро седа сун це на ши роки нови пањ) // Мисао. – Књ. 29, св. 1/2
(ја ну ар 1929) с. 46
0200. ДЕВОЈКО (Девојко, оста ви у су тон вези во) // Жи вот и рад. – Књ. 3, св. 13 (ја нуар
1929) с. 47–48
0201. ЈЕСЕЊЕ ЈУ ТРО (По за ма гљеном ју тарњем дру му глад не ти це тра же хра ну) //
Мисао. – Књ. 29, св. 5/6 (март 1929) с. 299
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0202. ЂА ЦИ // Поли ти ка. – Год. 26, бр. 7524 (11. април 1929) с. 12
0203. ЈОВАНКА ОРЛЕАНКА : (Студија) // Мисао. – Књ. 29, св. 7/8 (април 1929) с. 452–
464; Књ. 30, св. 1/2 (мај 1929) с. 85–126; св. 3/8 (јун–август 1929) с. 371–384
Оба везни дома ћи писмени рад Д. Макси мовић за пола га ње професорског државног ис пи та.
0204. ПРОЛЕЋЕ У ГРОБЉУ (Процве та пролеће свуд по окол ним па ша ма) // Поли тика. – Год. 26, бр. 7546 (4–7. мај 1929) с. 15
0205. ЉУ БАВ (Давног пролећа у су тон са њах неви на) // Ле топис Мати це српске. –
Год. 103, књ. 320, св. 2 (мај 1929) с. 167–168
0206. ПРИ РОДА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 9 (мај 1929) с. 6
0207. ПЕСМА СУ ЖЊА (О, дра га, за што нисам срео твоје дла не бе ле / док ру ке моје
нису би ле ру ке роба) // Мисао. – Књ. 30, св. 1/2 (мај 1929) с. 66
0208. ЧУ ВАР ШУ МЕ (Украј зе лених шумских врата стоји стари бор) : Пе сме у прози // Венац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665
0209. НЕБО ЈЕ НЕМИ ЛОСТИ ВО (Небо је неми лости во: не при ма у своја пла ва наруч ја мр тве) : Песме у прози // Венац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665
0210. ЈЕ ЗЕРО (Над простра ним заспа лим језером ди жу се небеса) : Песме у прози //
Венац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665
0211. ПТИЧ ЈИ ГЛАС (Глас са кри вене пти це као звуч ни чу нак тка ју тро це ло између
два грма) : Песме у прози // Венац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 665–666
0212. ЧУДОТВОРНО ДРВО (Чудо творно дрво жи ви на зе леном високом брегу) : Песме у прози // Венац. – Књ. 14, св. 9/10 (1. јун 1929) с. 666
0213. ПЕСМА ПОСЛЕ НЕДЕ ЉЕ (Пра зна ле жи ма лена боца) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 27, бр. 4 (16. јун 1929) с. 260
0214. СПОЗНА ЊЕ (Потроши ла сам, потроши ла на земљи ду шу) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 27, бр. 4 (16. јун 1929) с. 260–261
0215. БЛИ ЖИ СЕ ЛЕТО (Бли жи се, бли жи ле то) // Деч ји лист. – Год. 2, бр. 10 (јун
1929) с. 146
0216. ТЕТКИ НА УДАЈА // Поли ти ка. – Год. 26, бр. 7605 (7. јул 1929) с. 14
0217. МОЛИТВА ЗА ЉУ БАВ (Брзо као крат ковеч не цвећа лиске / и ова љу бав ста ће да
се кру ни и дроби) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 27, бр. 7 (1. август 1929)
с. 499
0218. ПРСТЕН // Поли ти ка. – Год. 26, бр. 7679 (19. сеп тембар 1929) с. 15
0219. УСА МЉЕНИ КРСТ (Стоји уса мљен крст крај сеоског дру ма) // Мисао. – Књ. 31,
св. 1/4 (сеп тембар–ок тобар 1929) с. 97
0220. ОПУСТЕ ЛА КОШНИ ЦА (Као ку ћа на коју се сру ши гром) // Венац. – Књ. 15,
св. 2 (25. октобар 1929) с. 111
0221. РАЗГОВОР (Пи тају ме сву вечер његове зени це жед не) // Ле топис Мати це српске. – Год. 103, књ. 322, св. 2 (новембар 1929) с. 168
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0222. ИЗМИ РЕЊЕ (Ту, где ду боки снопови сен ки ле же ми на че лу) // Жи вот и рад. –
Књ. 4, св. 23 (новембар 1929) с. 834
0223. ГЛАС У НОЋИ (Пробудио ме сан стра шан као мора) // Књи жев ни полет. –
Год. 1, књ. 2, бр. 11/12 (новембар–децембар 1929) с. 512–513
Ова песма насловљена је – Глас ноћи – у књи зи: Зе лени ви тез (Бе оград, 1930).
0224. ВЕ ЧЕРЊИ ПРИ ЗВУК (Доћи ћу у шу му на шу кад оде те ти и ле то / и је сен све
су зом и ћу та њем глу хим заспе) // Мисао. – Књ. 31, св. 5/8 (новембар–децембар
1929) с. 350
0225. ПОСЛЕД ЊИ САТ // Поли ти ка. – Год. 26, бр. 7757 (8. децембар 1929) с. 14
0226. БОГУ МИ ЛОВА МОЛИТВА (Боже ми ра, походи домове на ших жу па на) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 28, бр. 8 (16. децембар 1929) с. 585–586
0227. МИШКО // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1929) с. 7; бр. 4
(децембар 1929) с. 10–11
0228. Ан тологија „Одабрана страна“ : (Из са времене српско-хрватске лирике) / по избору са мих песни ка средио Ми ли воје В. Кне жевић. – Су бо ти ца : часопис „Књижевни север“, 1929
У са држају јед на песма Десан ке Макси мовић: Поми луј, Боже, с. 67.

1930.
0229. ZELENI VITEZ. – Beograd : časopis „Misao“, 1930. – 96 str.
Naslovni list knjige izradio Pjer Križanić. – Na str. 95: Beleška „Od istog pisca“: „Pesme“,
1924, S. B. Cvijanović – rasprodato. „Vrt detinjstva“ pesme, 1927, Beograd – rasprodato.
„Jovan ka Orlean ka“ istorijska studija, 1929, časopis „Misao“, Beograd.
Са држај: Zeleni vitez: Zeleni vitez (Dragi, prošao je kraj prozora vitez zeleni), s. 7;
Proleće je opet (Proleće je opet sred zelene niklo zastirke), s. 8; Reči, s. 9; Sumnja (Nije,
dragi, u duši mojoj ko u ti hoj luci), s. 10; Sudba (U proleće, u proleće kad vrbe zelene),
s. 11; Nastavak (On ne oseti da duša treperi moja), s. 12; Zbog mene (Zbog mene umre
bezbroj cvetova danas), s. 13; Ljubav (Mojoj misli na tebe nežnoj i smernoj), s. 14; Sreća
(Ne merim više vreme na sate), s. 15; Od lazak (Tužno je bi lo iza od laska jutro), s. 16;
Samoća (Kraj mene žive dva tičija hora), s. 17; U polju, s. 18; Potoci (Suncu se probijaju i
hitaju / iz hladovitih kamenih dvorana), s. 19; Dr vo iza ograde, s. 20; Zmijske oči, s. 21;
Mrak (Mrak se je rodio u šumi), s. 22; Pisma iz šume: I (Idem putem i kao devojka kudelju svi lenu svoj večer nji san ne prekidam presti), s. 23; Pisma iz šu me: II (Prijatelju,
putem pokraj moga doma), s. 24; Pisma iz šume: III (Već sve se više svako jutro hladno /
stazama skuplja magla ljubičasta), s. 25; Dva dana u šumi: I (Nad provalu sam se nagla
šu me borove), 26; Dva da na u šu mi: II (Slična sam večeras, dragi, brdske biljke struku), s. 27; Mlečni put, s. 28; Zaborav(Marta trećeg u noć, ove godine), s. 29; Pesma goluba, s. 30; Čuvajte se (Čuvajte se, čuvajte se našeg smeška), s. 31; Devojko, s. 32; Prekor
(Sami smo. Vetar. On gleda oči moje), s. 33; Pesma posle nedelje, s. 34; Jesenje jutro, s. 35;
Pozdrav neznanoj, s. 36; Molitva za ljubav, s. 37; Dve molitve: Za njega, s. 38; Dve molitve: Za mene, s. 39; Kletva i molitva: I (Bože, što nebesne požare spuštaš u žetve), s. 40;
Kletva i molitva: II (Bože, sa čije pomisli jedine), s. 41; Večernji snovi: I (Ja dobro znam
da životom punim vrlina živi on), s. 42; Večernji snovi: II (Ja dobro znam u molitvi njegovoj moje ime biti neće), s. 43; Večernji snovi: III (Ležaću na postelji i držaću u ruci beo
cvet), s. 44; Večernji snovi: IV (Često snovi budu puni nade kao duga), s. 45; Jesen (U kraju tom jesen kao bol rano stiže), s. 46; Pesma sužnjа (O, draga, zašto nisam sreo tvoje
dlane bele), s. 47; Večernji prizvuk, s. 48; Razgovor, s. 49; Bdenje, s. 50; Bol, s. 51; Ljubav
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(Dav nog proleća u suton sa njah nevina), s. 52. Molitva bogumilova: Gostoljublje, s. 55;
Posla nica, s. 56; Tuga, s. 57; Zatočenje, s. 58; Litija, s. 59; Pesma o životu (Gleda me
odnekud tužno lice života), s. 60; Život (Bože moj, evo opet življenja moga reka), s. 61;
Glas noći (Probudio me san strašni kao mora), s. 62; Spozna nje, s. 63; Izmi renje, s. 64;
Bogumilska pesma, s. 65; Bogumilova molitva, s. 66. U smrt od razlicijeh: Pomiluj, Bože,
s. 71; Sveća, s. 72; Proleće u groblju, s. 73; Nad pra hom, s. 74; Utrka, s. 75; Opustela
košnica, s. 76; Oboreno gnezdo, s. 77; U smrt mravi, s. 78; U smrt rose, s. 79; Nad rečnim
koritom, s. 80; Usa mljen krst, s. 81; Povratak, s. 82; Mr tva tica, s. 83; Šetnja kroz grob,
s. 84; U muzeju: I (Miriše prošlost u zra ku i stva ri ma), s. 85; U muzeju: II (U olta re
pretvoreni zidovi dvorana), s. 86; Opusteli oklop, s. 87; Grlica, s. 88; Poslednje reči, s. 89.
0230. ПОНЕДЕ ЉАК (Обу кли смо ју трос рад нич ко оде ло) // Вардар : Ка лен дар Кола
српских сестара. – 1930. – с. 62
0231. СРЕЋА (Не мерим ви ше време на сате) // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7788 (6–9. јану ар 1930) с. 20
0232. ЗЕЦ СЕ САН КА // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7788 (6–9. ја ну ар 1930) с. 30
0233. НАД РЕЧНИМ КОРИТОМ (Не ху чи вода више под борова остарелом граном) //
Ле топис Мати це српске. – Год. 104, књ. 323, св. 1 (ја ну ар 1930) с. 5
0234. ПРОЂЕ СВЕ (Прође све. Маколико ру ке загрли ле срећу) // Женски свет. – Год. 1,
бр. 1 (1930) с. 7
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Неспокојство – У Српском
књи жевном гласни ку (16. јул 1932) и у књи зи: Нове песме (Београд : СКЗ, 1936).
0235. ЗБОГОМ (Збогом. Не може кад одем од тебе би ти среће) // Жена и свет. – Бр. 1
(ја ну ар 1930) с. 13
0236. БОЖИЋНА НОЋ У ШУ МИ (Крај шу мареве кући це беле / сред мртвог снежног
мора / стоје ма лене је ле) // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Год. 9, бр. 5 (јану ар 1930) с. 6
0237. ДЕЧЈА ШКОЛА // Гласник Под млатка Црвеног крста. – Бр. 6 (фебруар 1930) с. 9
0238. НЕВИ ДЉИ ВИ ТРУН // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7858 (20. март 1930) с. 13
0239. ВЕРА (Доћи ћемо на небо са две стра не разне) // Време. – Год. 10, бр. 2987 (19–
22. април 1930) с. 7
0240. ШКОЛСКА СЛА ВА // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7906 (11. мај 1930) с. 15
0241. СА ВИН МОНОЛОГ (Ноћас ће кроз сан роди те ља мојих слут ња тешка за ма хати
црним огром ним кри ли ма) // Воља. – Год. 4, књ. 1, св. 2 (мај 1930) с. 67
0242. СТА РА БУ КВА (На сун ча ном проплан ку стоји бу ква мати) // Гласник Подмлат ка Црвеног крста. – Год. 9, бр. 9 (мај 1930) с. 7
0243. ПОСЛЕД ЊИ ЧАС (У часу том светлост овоземаљског да на) // Мисао. – Књ. 33,
св. 1/4 (мај–август 1930) с. 105
0244. ДРВО ИЗА ОГРА ДЕ // Женски свет. – Бр. 6 (1930) с. 19
0245. МОРЕ : Зајед нич ко пу това ње // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 30, бр. 5
(1. јул 1930) с. 328–330
Пу топис с пу та чла нова београдског Пен клу ба; учесни ци: Ми лан Грол, Ни ко
Бар туловић, Десан ка Макси мовић, Густав Крклец, Ран ко Мла деновић, Јосип
Кулун џић, Ми лан Богда новић.
84

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971. ________

0246. СИ РОМА ХОВА ШЕТ ЊА // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7962 (8. јул 1930) с. 13
0247. БА КИ НО ГОСТОВА ЊЕ // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 7985 (31. јул 1930) с. 15
У ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0248. ЛУТКЕ СТА РЕ // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8013 (28. август 1930) Поли ти ка за
децу. Год. 1, бр. 33
0249. МА ЦА БОЛУ ЈЕ // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8013 (28. август 1930) Поли ти ка за
децу. Год. 1, бр. 33
0250. СНОВИ // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8027 (11. сеп тембар 1930) с. 15
У ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0251. МАЧИ ЈЕ ПОСЕ ЛО // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8027 (11. сеп тембар 1930) Полити ка за децу. Год. 1, бр. 35
0252. ПАТКИ НО ПУ ТОВА ЊЕ // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8034 (18. сеп тембар 1930)
Поли ти ка за децу. Год. 1, бр. 36
0253. МА ЦА И КИ ША // Поли ти ка. – Год. 27, бр. 8090 (13. новембар 1930) Поли ти ка
за децу. Год. 1, бр. 44

1931.
0254. ЛУДИ ЛО СРЦА : При повет ке. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1931. –
114 стр. ; 21 цм. – (Са временик СКЗ; I; 2)
Са држај: Луди ло срца; Си рома хова шет ња; Неви дљи ви трун; Послед њи сат; Директорове гуске; Тет ки на удаја; Љу бавно бу ни ло; Школска сла ва; Ба ки но гостова ње; Ка ко је полудео обућар; Разговори; Кућа на продају; Табла, креда и сун ђер.
0255. НА ДАН ПРИ МИРЈА // Ка лен дар под млат ка Црвеног крста. – 1931. – 71–73 стр.
Овај текст обја вљен је и под дру гим насловом – Деци це лог све та – у: Гласник
Под млат ка Црвеног крста. Бр. 3 (новембар 1928).
0256. У ШЕЋЕРА БРЕГ СТВОРИЋЕ СЕ СНЕГ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8139 (1. јану ар 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 1
0257. МИРКО НЕМИРКО // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8157 (22. ја ну ар 1931) Поли тика за децу. Год. 2, бр. 4.
0258. ГОСПОДА ШТИ ГЛИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8178 (12. фебру ар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 7.
0259. УМОР (Доста је жи во та) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 32, бр. 6 (16.
март 1931) с. 445
Ова песма на кон курсу Дру штва „Цви је та Зу зорић“ (Београд) освоји ла је награ ду, 1931 годи не.
0260. ЗА ВИ ЧАЈНО ВЕЧЕ (Забора ви ла сам би ла ка ко је бла го и недоглед но) // Венац. –
Књ. 16, св. 8 (25. април 1931) с. 561
0261. МИ ША ЗА СВЕ ИМА ДА РА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8258 (7. мај 1931) Полити ка за децу. Год. 2, бр. 19
0262. ЂЕРДАН ОД КОЛАЧА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8279 (28. мај 1931) Поли ти ка
за децу. Год. 2, бр. 22
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0263. ГДЕ ЈЕ АНИ ЦА? // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8284 (4. јун 1931) Поли ти ка за децу.
Год. 2, бр. 23
0264. ТРИ ЈА ГОДЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8298 (18. јун 1931) Поли ти ка за децу.
Год. 2, бр. 25, с. 97–98
0265. ДОГАЂАЈ У УЧИОНИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8301 (21. јун 1931) с. 16
У ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0266. ПЕСМА У НОЋИ (Високо врх ку ћа, са пла ве ста зе смрекове горе песма као с
неба па де) // Упознај себе. – Год. 1, бр. 6 (јун 1931) с. 106
0267. СВИТАЦ // Деч ји лист. – Год. 4, бр. 10 (јун 1931) с. 156
0268. КРАЉ КЛАСОВА // Полити ка. – Год. 28, бр. 8340 (30. јул 1931) Полити ка за децу.
Год. 2, бр. 31
0269. ФЕЊЕР СОВА И КРАСНОГЛАС, УЧИТЕЉ ПЕВА ЊА // Поли ти ка. – Год. 28,
бр. 8354 (13. август 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 32
0270. ИСТИ НА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8357 (16. август 1931) с. 18
0271. ЗЕМЉА ГДЕ СЕ РОДИО ОНАЈ ШТО МЕНЕ ЉУ БИ (Земља где се родио онај
што мене љу би / нај леп ша је од свих на све ту) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 34, бр. 1 (1. сеп тембар 1931) с. 17
0272. КОКИ ПОКРА ЛИ ЈАЈА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8382 (10. сеп тембар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 37
0273. НАШ ПАС ЦУЛЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8382 (10. сеп тембар 1931) Поли тика за децу. Год. 2, бр. 37
0274. МЕ ЛАН ХОЛИ ЈА (Већ иза гра ња стоји ли це ноћи) // Венац. – Књ. 17, св. 1 (15.
сеп тембар) с. 3
0275. УМИ ЉАТО ДЕТЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8390 (17. сеп тембар 1931) Полити ка за децу. Год. 2, бр. 38
0276. БА КА БАЗ НАОЧА РА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8396 (24. сеп тембар 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 39
0277. МЕДВЕД ЖУЋ КО У ЦИРКУСУ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8396 (24. сеп тембар
1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 39
0278. БОГ СМРТИ (Два пу та се спу штао бог смрти до на шег дома) // Мисао. – Књ. 37,
св. 1/2 (сеп тембар 1931) с. 53
0279. ЛУТКЕ ПОМОДАРКЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8417 (15. ок тобар 1931) Полити ка за децу. Год. 2, бр. 42
0280. ЦРН КА ИМА СОБЕ ДВЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8417 (15. ок тобар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 42
0281. ЦА РИ ЦА ЛУ ТА КА И МИ ЛЕНА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8424 (22. ок тобар
1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 43
0282. Дора Пил ковић: „Укле ти сан“. Београд, 1931 // Мисао. – Књ. 37, св 3/4 (ок тобар
1931) с. 255–256
У ру бри ци: Бе лешке.
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0283. ФИРМСКИ СТУДЕНТ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8434 (1. новембар 1931) с. 15
0284. МА ЛА ЛЕЊИ ВИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8459 (26. новембар 1931) Полити ка за децу. Год. 2, бр. 48
0285. МА ЛИ ЗООЛОШКИ ВРТ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8459 (26. новембар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 48
0286. ВЕТАР ИЗ ШКОЛСКОГ ВРТА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1931) с. 3
0287. ИЗ ПЕСА МА У ПРОЗИ (I): (Гозба на ли ва ди; Ти хи умобол ник; Кроз исти прозор; Са моћа (Оти шли су сви); Ра ђа ње месеца; Жи вот у тра ви: I (Заста доше два
ве ли ка црна мра ва); Жи вот у тра ви: II (Стоји ску поцени чи рак); На врати ма
шу ме; Пра зник; Тајна (Спусти ла сам очи); Раста нак; Сад; * (Од мене до њега);
Успомене; Сан; Чека ње; Коли ко ли ца имаш ти; Заборав; Сли ка; Бе ли цвет; Јутро; Бе ла врби ца; Смрзну та пти ца; Га вра ни; Голу бови; Студи ја за зимски пејзаж) // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 319–326
0288. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ (Ја сам да нас једи ни људски гост на ду боким ли ва да ма
маја) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 319
0289. ТИ ХИ УМОБОЛ НИК (Као сет ни умобол ник ходим кроз поља у кошуљи ту ге) :
Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 319
0290. КРОЗ ИСТИ ПРОЗОР (Као апсеник гледам сва ки дан кроз исти прозор) : Из
песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 319–320
0291. СА МОЋА (Оти шли су сви) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 320
0292. РАЂА ЊЕ МЕСЕЦА (Прстен ци поста доше звезде) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 320
0293. ЖИ ВОТ У ТРА ВИ: I (Заста доше два ве ли ка црна мра ва на бусену) : Из песа ма у
прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 321
0294. ЖИ ВОТ У ТРА ВИ: II (Стоји ску поцени чи рак боце на шумском проплан ку) :
Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 321
0295. НА ВРАТИ МА ШУ МЕ (У вечер на свеча ном ула зу шу ме дрема пет црних ву кова) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 321
0296. ПРА ЗНИК (Злато пра зни ка треп ти да нас у мом срцу) : Из песа ма у прози //
Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 321–322
0297. ТАЈ НА (Спусти ла сам очи и за пла ка ла у себи) : Из песа ма у прози // Мисао. –
Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 322
0298. РАСТА НАК (Тешко је оста вити пријатеља ту жног на пу ту) : Из песа ма у прози //
Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 322
0299. САД (Жи вот тих као да лека ли ва да пу на сун ца ис пу ња ва сад његово срце) : Из
песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 323
0300. * (Од мене до њега може се само мостом ду ге) : Из песама у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 5/6 (новембар 1931) с. 323
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0301. УСПОМЕНЕ (Срећа којом ме је он обасуо пени ла се сребром) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 323
0302. САН (Увлачи се ла га но сан у моје мисли) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 5/6 (новембар 1931) с. 323
0303. ЧЕКА ЊЕ (Бол је моћ ни подру гљи ви бог) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 5/6 (новембар 1931) с. 324
0304. КОЛИ КО ЛИ ЦА ИМАШ ТИ? (Био си цвет пролећа; на твојим обра зи ма бе лела се ду ша) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 324
0305. ЗА БОРАВ (Ве ли ки господар моје ду ше пола ко уми ре) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 324
0306. СЛИКА : (Ка да бих ја би ла мла дић) Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6
(новембар 1931) с. 324–325
0307. БЕ ЛИ ЦВЕТ (Стаја ли смо у шу ми процва лој хлад ним цвећем) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 325
0308. ЈУ ТРО (Дола зио ми је у сусрет за мрзлом сне жном пу та њом) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 325
0309. БЕ ЛА ВРБИ ЦА (Цве та бе ла врби ца сребрна) : Из песа ма у прози // Мисао. –
Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 325
0310. СМРЗНУ ТА ПТИ ЦА (Па ла је с гра не смрзну та пти ца ру мених груди) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 325–326
0311. ГА ВРА НИ (По стази светлој као за леђена месечи на иду два су морна при јатеља) :
Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 326
0312. ГОЛУ БОВИ (Девојка отвори прозор) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 5/6 (новембар 1931) с. 326
0313. СТУДИЈА ЗА ЗИМСКИ ПЕЈЗАЖ (Бог у тренут ку може да промени моју ду шу) :
Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931) с. 326
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Зимски предео – у: – Гласник
Под млат ка Црвеног крста. Год. 11, бр. 6 (фебру ар 1932), с. 3
0314. НЕВЕРНИ ДРУ ГАР ГИ ЛЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8466 (3. децембар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 48
0315. ДЕЦЕМ БАР (Децембар, децембар убун да ни старац) // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Год. 11, бр. 4 (4. децембар 1931) с. 1
0316. МАЧ КОВИ – МУДРА ЦИ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8473 (13. децембар 1931)
Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 50
0317. КУ МИЋ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8476 (13. децембар 1931) с. 17
0318. ЛИ ШЋЕ (Са ли шћем за ви чаја помешати вре ле ру ке) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 34, бр. 8 (16. децембар 1931) с. 578
0319. ИЗ ПЕСА МА У ПРОЗИ (II): (Горски по ток; Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Ти шина; Судби на (Да си би ла); Љу бав (Стрепим кад узберем цвет); Болесна девојчица; На пу штени пут; Небо; Врата за па да; Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост;
Вечерња молитва; Знак крста; У сенци неба; Тамни чар; Смрт на бу ри) // Мисао. –
Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 436–441
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0320. ГОРСКИ ПОТОК (Ју ри пла хи коњиц, горски поток) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 436
0321. БОЈ ОБЛА КА (Иду обла ци у бој) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8
(децембар 1931) с. 436
0322. СУН ЧЕВ ЗА ЛА ЗАК (У дну ду бокога клан ца стоје ши ром отворена врата за пада) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 436
0323. ТИ ШИ НА (Слу шај ка ко ти ши на пљуска ти хо о оба ле брегова) : Из песа ма у
прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 437
0324. СУД БИ НА (Да си би ла сит на певачи ца) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 7/8 (децембар 1931) с. 437
0325. ЉУ БАВ (Стрепим кад узберем цвет крај пу та ње) : Из песа ма у прози // Мисао. –
Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 437
0326. БОЛЕСНА ДЕВОЈ ЧИ ЦА (Проми че ти хо ста зом болесна девојчи ца) : Из песа ма
у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 438
0327. НА ПУ ШТЕНИ ПУТ (По пу ту ономе прола зи ће дру ги) : Из песа ма у прози //
Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 438
0328. НЕБО (Небо је црн су ров длан господара што пре ти над гла вом роба) : Из песама у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 438
0329. ВРАТА ЗА ПА ДА (Врата за па да су тешка и ћу те) : Из песа ма у прози // Мисао. –
Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 438
0330. МРАК НА ПРОЗОРУ (На ве ли ком неба прозору увек ле жи мрак) : Из песа ма у
прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 439
0331. ОЖИ ЉАК (Има у ду ши мојој ожи љак) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37,
св. 7/8 (децембар 1931) с. 439
0332. ОХОЛОСТ (Носи ла сам често у срцу незнабожач ку охолост) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 439
0333. ВЕЧЕРЊА МОЛИТВА (На све речи увреда треба се смеши ти) : Из песа ма у
прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 439–440
0334. ЗНАК КРСТА (Мој ве ли ки знак крста је кад пра штају ћи мах нем ру ком) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 440
0335. У СЕН ЦИ НЕБА (Где је онај што у својим ру ка ма држи модру заста ву неба?) :
Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 440
0336. ТАМ НИ ЧАР (Где је стра шни там ни чар што чу ва врата овог жи во та?) : Из песама у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 440
0337. СМРТ НА БУ РИ (Ка да буде час бу ре иза ћи ћу на висора ван) : Из песа ма у прози // Мисао. – Књ. 37, св. 7/8 (децембар 1931) с. 441
0338. ЧУД НОВАТ ДОГАЂАЈ У ПРОДАВНИ ЦИ ИГРАЧА КА // Поли ти ка. – Год. 28,
бр. 8480 (17. децембар 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 51
0339. ЧУД НОВАТО СРЦЕ ЛУТКЕ СПА ВАЉКЕ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8487 (24.
децембар 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 52
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0340. ЗЕЧЕВИ НА ИЗЛЕТУ // Поли ти ка. – Год. 28, бр. 8494 (31. децембар 1931) Поли ти ка за децу. Год. 2, бр. 53

1932.
0341. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ. – Београд : часопис „Мисао“, 1932. – 64 стр.
Насловни лист ра дио Пјер Кри жа нић.
Са држај: I: Гозба на ли ва ди, с. 5; Ти хи умобол ник, с. 6; Кроз исти прозор, с. 7;
Са моћа (Оти шли су сви), с. 8; Ма гла (Из црних шумских понора), с. 9; Ли шће
(Пред вечер поче да се рони), с. 10; Жи вот у тра ви: I (Заста доше два ве ли ка црна
мра ва), с. 11; Жи вот у тра ви: II (Стоји ску поцен чи рак), с. 12; Ра ђа ње месеца, с. 13;
На врати ма шу ме, с. 14; Чу вар шу ме, с. 15; Сун це, с. 16; Обла ци (Кад ују тру сунцокре ти), с. 17; Језеро, с. 18; Горски по ток (Ју ри пла хи коњиц), с. 19; Бој обла ка,
с. 20; Сун чев за ла зак, с. 21; Срце шу ме (Глас са кри вене пти це), с. 22; Чудо творно дрво, с. 23; Сеп тембар, с. 24; Снег, с. 25; Бе ла врби ца, с. 26; Смрзну та пти ца,
с. 27; Га вра ни, с. 28; Голу бови, с. 29; Студи ја за зимски пејзаж (Бог у тренут ку
може да промени моју ду шу); с. 30; Сли ка (Ка да бих ја би ла мла дић), с. 31. II:
Судби на (Да си би ла сит на певачи ца), с. 35; Љу бав (Стрепим кад узберем цвет),
с. 36; Пра зник (Злато пра зни ка), с. 37; Тајна (Спусти ла сам очи), с. 38; Раста нак,
с. 39; Сад, с. 40; * (Од мене до њега може се са мо мостом ду ге), с. 41; Успомене, с. 42;
Сан, с. 43; Чекање, с. 44; Колико лица имаш ти, с. 45; Заборав, с. 46; Бели цвет, с. 47;
Ју тро, с. 48; Ти ши на, с. 49; Болесна девојчи ца, с. 50; На пу штени пут, с. 51; Небо,
с. 52; Врата за па да, с. 53; Мрак на прозору, с. 54; Ожи љак, с. 55; Охолост, с. 56;
Вечерња моли тва, с. 57; Знак крста, с. 58; У сен ци неба, с. 59; Там ни чар, с. 60;
Смрт на бу ри, с. 61.
0342. РАЗОЧА РЕЊЕ (Ула зи кроз прозор ли шће су во) // Вардар : Ка лен дар Кола српских сестара. – (1931) с. 61
0343. ДОЛИ НА ПОД КИ ШОМ (Ди вовски чун доли не кроз ки шу и ма глу броди) //
Венац. – Књ. 17, св. 4/5 (1. ја ну ар 1932) с. 249
0344. СРЕБРНЕ ПЛЕСАЧИЦЕ (Поља на сребрна, бела) // Полити ка. – Год. 29, бр. 8500
(6–9. ја ну ар 1932) с. 14
0345. ВЕЗ (Пет уса мљених бреза кроз да љи ну гледам пла ву) // Поли ти ка. – Год. 29,
бр. 8500 (6–9. ја ну ар 1932) с. 15
0346. БОЖИЋ – БАТИ НИ ЦР ТЕ ЖИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8505 (14. ја ну ар
1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 2
0347. ЉУ БА, ВРАП ЦИ И МЕСЕЦ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8519 (28. ја ну ар 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 4
0348. СРЕБРНА ЈЕЛ КА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 5 (ја ну ар 1932)
с. 1–2
0349. СА ВИН МОНОЛОГ (Ноћас ће кроз сан роди те ља мојих) // Гласник Под млатка Црвеног крста. – Бр. 5 (ја ну ар 1932) с. 6
0350. КА КО СУ ДРУ ГОВА ЛЕ СВРА КА И ПАТ КА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8526
(4. фебру ар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 5
0351. БА КИНЕ ЗВЕЗДА НЕ ПРИ ЧЕ // Полити ка. – Год. 29, бр. 8540 (18. фебруар 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 7
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0352. ЧИ КА МРАЗ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8547 (25. фебру ар 1932) Поли ти ка за
децу. Год. 3, бр. 8
0353. ГЛАСОВИ НОЋИ (Ноћ је овде пу на стра шних гласова) // Венац. – Књ. 17, св. 6
(25. фебру ар 1932) с. 393
0354. ЗИМСКИ ПРЕДЕО (Бог у тренут ку може да промени моју ду шу) // Гласник
Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 6 (фебру ар 1932) с. 3
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Студи ја за зимски пејзаж – у:
Мисао. Књ. 37, св. 5/6 (новембар 1931), и у књизи: Гозба на ли ва ди (Београд : „Мисао“, 1932).
0355. ЛУТКА, ПАЈАЦ И МАЧАК // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8554 (3. март 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 9
0356. МА ЛИ ЛОПОВ У ШКОЛИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8561 (10. март 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 10
0357. ПРИ ЧА О ПРОСЈА КОВИМ ПА РИ ЦА МА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8569
(17. март 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 11
0358. У одбра ну књи жевног посла // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8572 (21. март 1932) с. 7
0359. КА КО ЛАСТА ПРОВОДИ ЗИ МУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8575 (24. март
1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 12
0360. ЖУ ТИ ПАТУЉЦИ // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 7 (март 1932)
с. 1–2
0361. БЕ ЛА ВРБИ ЦА (Цве та бе ла врби ца) // Женски свет. – Бр. 3 (1932) с. 9
0362. ВЕЧЕРЊА МОЛИТВА (На све речи увреда треба се смешити) // Женски свет. –
Бр. 3 (1932) с. 2
0363. ПИСМА У ЧОКОЛА ДИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8599 (7. април 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 13
0364. У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8603 (21. април 1932) Поли тика за децу. Год. 3, бр. 15
0365. ДЕВОЈ ЧИ ЦА У ЛУТКИ НОЈ ХА ЉИ НИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8610 (28.
април 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 16
0366. ПРОЛЕЋЕ ГНЕ ЗДО ГРА ДИ (Ми ри ше снег на корен љу би чи це) // Мисао. –
Књ. 38, св. 7/8 (април 1932) с. 436
0367. ВЕРНИ ДРУ ГА РИ // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 8 (април 1932)
с. 9
0368. ЧУДОТВОРНО УСКРШЊЕ ЈАЈЕ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8614 (5. мај 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 17
0369. ЗА БОРА ВЉЕНИ ПСИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8621 (12. мај 1932) Поли ти ка
за децу. Год. 3, бр. 18
0370. ЦВЕЋЕ У СВАТОВИ МА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8628 (19. мај 1932) Поли тика за децу. Год. 3, бр. 19
0371. АНАЛФА БЕТА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8631 (22. мај 1932) с. 17
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0372. СТРА ШНА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8635 (26. мај 1932) Поли ти ка за
децу. Год. 3, бр. 20
0373. СУ МРАК НА ЛИВА ДИ (Чу је се у тра ви глас ливадских птица) // Венац. – Књ. 17,
св. 9/10 (1. јун 1932) с. 633
0374. ДЕТЕ У ТОРБИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8642 (2. јун 1932) Поли ти ка за децу.
Год. 3, бр. 21
0375. КА КО СЕ ПОПРА ВЉАЈУ ДВОЈ КЕ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8649 (9. јун 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 22
0376. НА КИ ШИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8652 (12. јун 1932) с. 18
У ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0377. ДИ ВОВСКА ЦИ ПЕ ЛА // Поли ти ка. – Год. 29. 29, бр. 8661 (23. јун 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 25
0378. ЛИ ЈА ГАТА РА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8668 (30. јун 1932) Поли ти ка за децу.
Год. 3, бр. 26
0379. МИРНО МОЈЕ СРЦЕ СПА ВА (Снегови, снегови по свему) // Кри ти ка. – Књ. 5,
св. 6 (јун 1932) с. 145
0380. НЕСТА ШНИ ЗЕЦ БЕ ЛОРЕП // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8675 (7. јул 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 27
0381. НЕСПОКОЈСТВО (Прође све) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс. 36, бр. 6
(16. јул 1932) с. 420
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Прође све – у часопису: Женски свет. Год. 1, бр. 1 (1930)
0382. ЧЕ ЖЊА ЗА ЗА ВИ ЧАЈЕМ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8689 (21. јул 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 29
0383. МА ЛИ ТОРБАР // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8696 (28. јул 1932) Поли ти ка за децу.
Год. 3, бр. 30
0384. БЕГУ НИ ЦА (Ухва ћена сам и ја, бегу ни ца из жи во та) // Мисао. – Књ. 39, св. 5/8
(јул–август 1932) с. 352
0385. СВИ ЛЕНА БОН БОНА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8703 (4. август 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 31
0386. ПОЗОРИ ШТЕ ПА ПА ГАЈА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8710 (11. август 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 32
0387. ПАТУЉКОВА ТАЈНА // Полити ка. – Год. 29, бр. 8717 (18. август 1932) Полити ка
за децу. Год. 3, бр. 33
0388. НА ТА ВА НУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8727 (28. август 1932) с. 18
Штам па но у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0389. ИМА РАЗНЕ ДЕЦЕ НА СВЕТУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8730 (1. сеп тембар
1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 35
0390. НА ЛУТКИ НОМ РОЂЕН ДА НУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8745 (15. сеп тембар
1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 37
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0391. ПСИ ЛА ЖЉИВЦИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8752 (22. сеп тембар 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 38
0392. У ЦИРКУСУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8759 (29. сеп тембар 1932) Поли ти ка за
децу. Год. 3, бр. 39
0393. PROTIV RATA : Apel // Literatura. – Br. 9 (1932)
0394. БАЧЕНИ КА МЕН (Ко је уба цио ка мен у мирну воду?) // Мисао. – Књ. 40, св. 1/4
(сеп тембар–ок тобар 1932) с. 98
0395. ПРВА ПЛАТА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8762 (2. ок тобар 1932) с. 18
0396. ПЕВАЧ КО ДРУ ШТВО // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8773 (13. ок тобар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 41
0397. ВЕЧЕ (Спавају овце на падини брега) // Венац. – Књ. 18, св. 2 (25. октобар 1932) с. 81
0398. КУ ЦА ВАУ У ЗА БА ВИ ШТУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8787 (27. ок тобар 1932)
Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 43
0399. МОЛИТВА ЦВЕЋА : (по руском) // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 2
(ок тобар 1932) с. 3
При повет ка, пот писа на Д. М.
0400. ДЕЧИ ЈИ ВИ НОГРАД // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 2 (ок тобар
1932) с. 5
0401. ЛУТКИ НА СЕ ЛИД БА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8794 (3. новембар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 44
0402. НА ТРЦИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8801 (10. новембар 1932) с. 13
Обја вљено у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0403. ТУ ЖНА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8801 (10. новембар 1932) Поли ти ка
за децу. Год. 3, бр. 45
0404. МИ ЛОСРД НА МА ЦА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8808 (17. новембар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 46
0405. ПТИ ЦЕ НА СУДУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8815 (24. новембар 1932) Поли тика за децу. Год. 3, бр. 47
0406. ПЕСНИ КОВО ИСКУСТВО (Би ло је ту жно све овде сем весе ља сун чева на
пла нинским врси ма) // Венац. – Књ. 18, св. 3 (30. новембар 1932) с. 164
0407. ОП ШТИ МИР (Ју трос је ма лена вред ни ца нам пче ла доне ла ова кве новости са
се ла) // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1932) омот 2
0408. СУ ТРА ДАН (Ту жно је проћи ју тром куда ју че вечером прођоше на ше пја не
стопе) // Мисао. – Књ. 49, св. 5/6 (новембар 1932) с. 288
0409. СМРТ ЛИ ШЋА (Шта то, ма ма, та ко ту жно при ча ве тар) // Деч ји лист. – Бр. 3
(новембар 1932) с. 42
0410. ЗЕ ЛЕН КОВА ВЕРНОСТ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8822 (1. децембар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 48
0411. ЦИ ЦА УМЕТ НИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8836 (15. децембар 1932) Полити ка за децу. Год. 3, бр. 50
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0412. ШТА ЛУТКЕ СА ЊАЈУ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8843 (22. децембар 1932) Поли ти ка за децу. Год. 3, бр. 511933.
0413. ОЦЕВИ У ШУ МИ // Поли ти ка. – Год. 29, бр. 8850 (29. децембар 1932) Поли тика за децу. Год. 3, бр. 52

1933.
0414. СРЦЕ ЛУТКЕ СПА ВАЉКЕ И ДРУ ГЕ ПРИ ЧЕ ЗА ДЕЦУ. – Београд : Геца Кон,
1933. – 140 стр. – (Злат на књи га; 32)
Књи гу илустровао Вла ди мир И. Жедрински.
Са држај: Срце лут ке спа ваљке; Чуд новат дога ђај у продавни ци играча ка; Лут ка,
пајац и мачак; Усусрет пролећу; Три ја годе; Чи ка Мраз; Ка ко су дру гова ле сврака и пат ка; При ча о Ра ку кројачу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Мач кови – мудраци; Патуљкова тајна; Че жња за за ви чајем; Три патуљка; Оцеви у шу ми; Ку ца Вау
у заба ви шту; Забора вљени пси; Медвед Жућ ко у циркусу; Медвед и пче ле; Милосрд на ма ца; Божић – Бати ни цр те жи; Просјак у деч јем вр ту; При ча о просјаковим пари ца ма; Ма ли торбар; Божић си рома хов; Зебе пла шљи ви це; Доживљаји мра ва неста шка. Стр. 141–159: Шарени део: за гонет ке, вешти не, песми це,
ша ле, заба ва, игре, поу ке. – Са држај Шареног де ла: Бе ла пти ца: јед на бајка с јужног мо ра: бај ка пле ме на Ај ну, с. 143–148; Би ће сли ка сва ка за вас врло ла ка,
с. 149; Просјак / И. С. Тургењев, с. 150–151; Народ на за гонет ка, с. 151; Вук и пас,
с. 152–153; Ребус, с. 153; За девојчи це, с. 154; Кад се, не дај боже, пока пате масти лом, с. 155; Две жабе, с. 155; За ни мљи вости са свих стра на, с. 158.
0415. ПОЗДРАВ РЕЦИ (Не ста шна ре ко у дну мога се ла) // Просвје та : ка лен дар. –
(1933) с. 63
0416. СА ПУТНИ ЦА (Између стења жу ри моја са пут ни ца) // Вардар : Ка лен дар Кола
српских сестара. – (1933) с. 77
0417. СЕЋА ЊЕ НА ОЦА (Тек са да смем да га се сећам) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 38, бр. 1 (1. ја ну ар 1933) с. 10
Отац Десан ке Макси мовић: Ми ха и ло Макси мовић, учи тељ (1874–1914).
0418. БРАН КОВИ НА (Кад погледа ла будем један пут с неба) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 38, бр. 1 (1. ја ну ар 1933) с. 1
Бран кови на, се ло у бли зи ни Ва љева; место рођења Алексе и про те Матеје Ненадови ћа; од 1993. г. место гроба Десан ке Макси мовић.
0419. БОЖИЋ СИ РОМА ХОВ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8857 (5. ја ну ар 1933) Полити ка за децу. Год. 4, бр. 1
0420. СЛУТЊА (Све чешће у јесен чу јем су морни шум) // Полити ка. – Год. 30, бр. 8858
(6–9. ја ну ар 1933) с. 13
0421. КУ ЋА У ЗОРИ (Кад ка жем, зачуди ће се цео свет, али речи моје љу бав носи) //
Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8858 (6–9. ја ну ар 1933) с. 26
0422. ВРЕД НИ ЂА ЦИ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8868 (19. ја ну ар 1933) Поли ти ка за
децу. Год. 4, бр. 2
0423. ГОЛУБ ПИСМОНОША // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8875 (26. ја ну ар 1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 3
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0424. СТАН КОВЕ СЕН КЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8882 (2. фебру ар 1933) Поли тика за децу. Год. 4, бр. 4
0425. МЕДВЕД И ПЧЕ ЛЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8896 (16. фебру ар 1933) Полити ка за децу. Год. 4, бр. 6
0426. КА КО ОНИ ЖИ ВЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8899 (19. фебру ар 1933) с. 17
0427. УСА МЉЕНИ КОВА ПЕСМА (Знам, као непознати у лу ку брод, за лу та ла је моја
ду ша у ове стра не) // Мисао. – Књ. 41, св. 3/6 (фебру ар–март 1933) с. 216–217
0428. ПОЕЗИЈА АЛОЈЗА ГРАД НИ КА // Мисао. – Књ. 41, св. 3/6 (фебруар–март 1933)
с. 352–359
0429. ДУ ША (Ни кад се ду ша не показа на га) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 38,
бр. 5 (1. март 1933) с. 335
0430. ВЕСЕ ЛА ЈЕСЕН (Бе ла сви ћу ок тобарска ју тра) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 38, бр. 5 (1. март 1933) с. 335–336
0431. ЛОЛИ НИХ СЕДАМ ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8924 (16. март 1933)
Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 10
0432. КА КО СУ ПУ ЖУ УКРА ЛИ КУ ЋУ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8938 (30. март
1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 12
0433. НА РА ВОУ ЧЕНИ ЈЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8956 (20. април 1933) с. 14
Обја вљено у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0434. ЗЛАТНО, БИСЕРНО И СРЕБРНО ЈАЈЕ // Политика. – Год. 30, бр. 8956 (20. април
1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 15
0435. ВИ ЛЕ И ДЕЦА // Политика. – Год. 30, бр. 8963 (27. април 1933) Политика за децу.
Год. 4, бр. 16
0436. Ра дослав Дра гу ти новић // Мисао. – Књ. 41, св. 7/8 (април 1933) с. 511–512
0437. ТРИ ПАТУЉКА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 8990 (25. мај 1933) Поли ти ка за децу.
Год. 4, бр. 20
0438. ПРИ ЧА О РА КУ КРОЈАЧУ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9009 (15. јун 1933) Полити ка за децу. Год. 4, бр. 23
0439. ПРСТЕН НА МОРСКОМ ДНУ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9023 (29. јун 1933)
Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 25
0440. НЕПОСЛУ ШНО ПАЧЕ // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 10 (јун
1933) с. 9
0441. У ВР ТУ ЉУДОЈЕДА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9030 (6. јул 1933) Поли ти ка за
децу. Год. 4, бр. 26
0442. ДОЖИ ВЉАЈИ МРА ВА НЕСТА ШКА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9037 (13. јул
1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 27
0443. ИГРАЧ КЕ СЕ ВЕСЕ ЛЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9051 (27. јул 1933) Поли ти ка
за децу. Год. 4, бр. 29
0444. МЕСЕЧИ НА (Лу та нам месец око собе) // Мисао. – Књ. 42, св. 5/8 (јул–август
1933) с. 312
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0445. ДВЕ ХИ ЉА ДЕ БЕ ЛУТКОВИХ ГОДИ НА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9058 (3. август 1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 30
0446. СВРА КА КРА ДЉИ ВИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9065 (10. август 1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 31
0447. ТРИ ДРУ ГА РИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9072 (17. август 1933) Поли ти ка
за децу. Год. 4, бр. 32
0448. ЗЕБЕ ПЛА ШЉИ ВИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9086 (31. август 1933) Полити ка за децу. Год. 4, бр. 34
0449. СКУ ПЕ ЈА ГОДЕ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9093 (7. сеп тембар 1933) Поли ти ка
за децу. Год. 4, бр. 35
0450. ЈАСТРЕБ СВЕТСКИ ПУТ НИК // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9107 (21. сеп тембар
1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 37
0451. БРЕ ЗА (Расте са ма песни ки ња бреза) // Жи вот и рад. – Књ. 17, св. 99 (1. ок тобар
1933) с. 1194
0452. УМИ РА ЊЕ ДА НА (На и ла зи су тон) // Жи вот и рад. – Књ. 17, св. 99 (1. ок тобар
1933) с. 1194
0453. ЗРИ КА ВАЦ (Сви рај ма ли при јате љу са ли ва де) // Жи вот и рад. – Књ. 17, св. 99
(1. ок тобар 1933) с. 1194
0454. МЛА ДОСТ ЈЕ ПРОШЛА (Мла дост је прошла сасвим изнена да) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 40, бр. 4 (16. ок тобар 1933) с. 260
0455. ПЕСНИ КОВА ТУ ГА (Ка да моје песме чи та ла буду покољења што ће доћи иза
мене, / рећи ће смешећи се у чуду: / ни чега на шег немају речи ове жене) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 49, бр. 4 (16. ок тобар 1933) с. 260–261
0456. МА ЦА ПРЕ ЉА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9135 (19. ок тобар 1933) Поли ти ка за
децу. Год. 4, бр. 41
0457. ДРЖАВНА ТАЈА // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9145 (29. ок тобар 1933) с. 20
Обја вљено у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0458. ПРОСЈАК (Просјак је сла зио пу том) // Ју гословенски расвит. – Год. 2, св. 10
(1933) с. 145
0459. ШУМСКИ ДУХ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9163 (16. новембар 1933) Поли ти ка
за децу. Год. 4, бр. 45
0460. ПОД НЕ У ШУ МИ (Куд год крочим прати ме сви та бези мених сит них бу ба) //
Венац. – Књ. 19, св. 3 (25. новембар 1933) с. 137
0461. ДОГАЂАЈ У ЗООЛОШКОМ ВР ТУ // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9177 (30. новембар 1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 47
0462. ПРИ ЧА О СВИТ ЦИ МА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1933) с. 6
0463. ИДЕ ЈЕСЕН (Иде, иде јесен. Јад не ли пе мла де шта ли ће да ра де?) // Гласник Подмлат ка Црвеног крста. – Бр. 3 (новембар 1933) с. 8
0464. СВЕТИ НИ КОЛА И ДЕЦА СНЕШКО // Поли ти ка. – Год. 30, бр. 9198 (21. децембар 1933) Поли ти ка за децу. Год. 4, бр. 50
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0465. ПЧЕ ЛИ ЦА ЗВА НА ВОСКОВА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 4
(децембар 1933) с. 13
0466. Нове ле / Фјодор М. Достојевски ; с руског прев. Десан ка Макси мовић, Бра нисла ва Ковачевић, Јован Макси мовић; за штам пу при реди ла Иси дора Секулић. –
Београд : Народ на просве та, 1933. – 246 стр. – (Изабра на де ла; књ. 13)
Са држај: Крот ка (прев. Де сан ка Макси мовић), с. 9–81, Бобок (прев. Б. Коваче вић), с. 83–111; Глуп дога ђај (прев. Б. Коваче вић), с. 113–201; Поштен лопов
(прев. Ј. Макси мовић), с. 201–230; Сан смешног чове ка (прев. Б. Коваче вић),
с. 231–246.
0467. Ујкин сан и дру ге при повет ке / Фјодор М. Достојевски ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић и Бранисла ва Ковачевић; за штампу приреди ла Иси дора Секулић. –
Београд : Народ на просве та, 1933. – 311 стр. – (Изабра на де ла; књ. 25)
Са држај: Ујкин сан (прев. Десан ка Макси мовић), с. 7–195; Ту ђа жена и муж под
креве том (прев. Б. Ковачевић), с. 197–258; Крокодил (прев. Десан ка Макси мовић), с. 261–311.
0468. Ан тология новой югосла вянской ли ри ки / соста ви ли и переве ли Илья Голенищев – Ку ту зов, А. Ду ра ков, Екатери на Тау бер. – Бел град : Союэ рус ских писате лей и журна листов в Югосла віи, 1933
Из Десан ки Макси мович: Счастье (перев. Е. Тау бер), с. 35; Любовь (перев. Е. Таубер), с. 36; Укоризна (перев. Е. Тау бер), с. 37; Письмо из лъсу (перев. Е. Тау бер),
с. (перев. Е. Тау бер), с. 38; Опустъвшій улей (перев. Е. Тау бер), с. 39.

1934.
0469. ПОЗНА НИ ЦЕ (На небу имам две звезде позна ни це) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 41, бр. 1 (1. ја ну ар 1934) с. 20–21
Над наслов: Две песме.
0470. ЋУК (Као полуде ли пророк, ћук из ду би не та ме ви че) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 41, бр. 1 (1. ја ну ар 1934) с. 21
0471. ПРА ЗНИК (Зауста ви на пу ту си рома ха боса) // Венац. – Књ. 19, св. 4/5 (1. ја ну ар
1934) с. 217
0472. ЉУ БАВ ПОСТОЈИ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9210 (2. ја ну ар 1934) с. 14
0473. НА ПУ ШТЕНА ДЕВОЈКА (Оти шао је ју трос, преко свих прешао пра гова) // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9214 (6–9. ја ну ар 1934) с. 13
0474. УТЕ ХА (Ако нисмо зајед но по априлској га зи ли тра ви) // Поли ти ка. – Год. 31,
бр. 9214 (6–9. ја ну ар 1934) с. 20
0475. РАЗГОВОР ВРА БА ЦА // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 5 (ја ну ар
1934) с. 8
0476. САТ БУДИЛ НИК НА ПУ ТУ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9251 (15. фебру ар 1934)
Поли ти ка за децу. Год. 5, бр. 6
0477. ЛЕТ ЊА НОЋ (Свет ку ју ле то звезде) // Венац. – Књ. 19, св. 6 (25. фебру ар 1934)
с. 361
0478. РАЗГОВОР МОНА ХИ ЊЕ С БОГОМ (Боже, ду ша ми за прола зним бла гом не
жуди) // Пут. – Год. 1, св. 5 (фебру ар–март 1934) с. 257
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0479. ГРА НУЛО ЈЕ ПРОЛЕЋЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9286 (22. март 1934) Полити ка за децу. Год. 5, бр. 11
0480. АМАЈЛИ ЈА // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9289 (25. март 1934) с. 20
Обја вљено у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
0481. ЧИ ЧА НА ИСПИТУ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9293 (29. март 1934) Поли ти ка
за децу. Год. 5, бр. 12
0482. На Ал пи ма / Иван Бу нин ; прев. Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 41, бр. 7 (1. април 1934) с. 496
У ру бри ци: Из руске ли ри ке.
0483. Бајка / Иван Бу нин ; прев. Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 41, бр. 7 (1. април 1934) с. 496
0484. ВРБИ ЦА У РАЈУ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9299 (5. април 1934) Поли ти ка за
децу. Год. 5, бр. 13
0485. БОГ СТА ДА ВОЛОС // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9304 (12. април 1934) Поли тика за децу. Год. 5, бр. 14
0486. ЧОБАН ЧЕ И ЛА БУД // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9311 (19. април 1934) Поли ти ка
за децу. Год. 5, бр. 15
0487. ДОБРИ ДУХ ЧУ ВАР // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9338 (17. мај 1934) Поли ти ка за
децу. Год. 5, бр. 19
0488. ПРИ ЧА О МАЧКУ КМЕТУ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9345 (24. мај 1934) Полити ка за децу. Год. 5, бр. 20
0489. Пст ... / Дора Габе ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Полити ка. – Год. 31,
бр. 9350 (31. мај 1934) Поли ти ка за децу. Год. 5, бр. 21
0490. Сви рац / Ка ли на Ма ли на ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Поли тика. – Год. 31, бр. 9350 (31. мај 1934) Поли ти ка за децу. Год. 5, бр. 21
0491. ЗА ЛУДЕ ЛИ ГА ДОКТОРИ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9355 (5. јун 1934) с. 14
0492. БОГ МИ ЛОСРЂА (Пролеће је ми лосрђа бог мла ди) // Венац. – Књ. 19, св. 9/10
(10. јун 1934) с. 606
0493. ГРА ДОВИ ПОД ЗЕМЉОМ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9378 (28. јун 1934) Полити ка за децу. Год. 5, бр. 25
0494. Моли тва Богу ми ла / на рус ский пе рев. Ли дия Де ве ль // Слово. – Бр. 2 (1934)
с. 3
0495. ВРТ ДОБРЕ ВИ ЛЕ // Полити ка. – Год. 31, бр. 9385 (5. јул 1934) Полити ка за децу.
Год. 5, бр. 26
0496. НА ТРГУ У ШУ МИ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9392 (12. јул 1934) Поли ти ка за
децу. Год. 5, бр. 27
0497. БАЈ КА О ИЗВОРУ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9406 (26. јул 1934) Поли ти ка за
децу. Год. 5, бр. 29
0498. ПОДЕРА НЕ САН ДА ЛЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9409 (29. јул 1934) с. 24
Обја вљено у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
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0499. ПОРОДИ ЦА КРЕ-КРЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9413 (2. август 1934) Поли тика за децу. Год. 6, бр. 30
0500. МА ЦА СА ЗВОН ЦЕТОМ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9420 (9. август 1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 31
0501. ГРОМ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9421 (12. август 1934) с. 23
0502. ПАТУЉАК КУ КУ РУ ЗОВИЋ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9427 (16. август 1934)
Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 32
0503. АНЂЕО И ЂА ВО // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9441 (30. август 1934) Поли ти ка за
децу. Год. 6, бр. 34
0504. НЕБО У ЗА ВИ ЧАЈУ (Нигде небо ни је та ко лепо као у мом крају) // Ју гословенски расвит. – Год. 3, св. 2 (ок тобар 1934) с. 209
0505. ПУТ КАО ЈАЈЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9458 (16. сеп тембар 1934) с. 22
0506. УНУ КА ТРГОВЦА ЛУ ТА КА // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9462 (20. сеп тембар
1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 37
0507. ДЕВЕТ СИ НОВА // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9467 (25. сеп тембар 1934) с. 13
0508. Ми ли ца Јан ковић „Зец и миш“ // Гласник Српске књи жевне за дру ге. – Год. 17,
бр. 38 (1934) с. 16
У ру бри ци: Реферати о при мљеним де ли ма.
0509. УСТА НАК ЗЕЧЕВА // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9476 (4. ок тобар 1934) Поли ти ка
за децу. Год. 6, бр. 39
0510. КУ КУ РУ ЗНЕ КОКИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9407 (25. ок тобар 1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 40
0511. МОЛИТВА ОЧЕВОМ СРЦУ (Оче, прона ђи ме ноћас у све ту зломе) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 43, бр. 5 (1. новембар 1934) с. 318
Над наслов: Две песме.
0512. ГЛАС МОНА ХИЊЕ (Слатко је ћу тати) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 43,
бр. 5 (1. новембар 1934) с. 318–319
Над наслов: Две песме.
0513. ДУ ШИ ЧИ НЕ МА РА МИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9518 (15. новембар
1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 43
0514. СЛАТ КО ЈЕ БИТИ СИ РОМА ШАН // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9528 (25. новембар 1934) с. 23
0515. ЗОРАН И КИ ШОБРАН // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9532 (29. новембар 1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 54
0516. ОТИЋИ ЋУ У ПАСТИ РЕ (Пред крај свој оти ћи ћу у пасти ре) // Ју гословенски
расвит (Ужи це). – Год. 3, св. 8 (новембар 1934) с. 321
0517. Лења Неда / Јордан Сту бел ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 4, бр. 3 (новембар 1934) с. 7
0518. ТРИ ЈА ГОДЕ // Ју гословен че. – Год. 4, бр. 3 (новембар 1934) с. 8–9
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0519. ОРА ШЧИЋИ-ПАЛЧИЋИ // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9539 (6. децембар 1934)
Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 55
0520. МЕДВЕД БЕ ЖИ ОД ЦИ ГА НИ НА // Поли ти ка. – Год. 31, бр. 9546 (13. децембар 1934) Поли ти ка за децу. Год. 6, бр. 56

1935.
0521. КА КО ОНИ ЖИ ВЕ : При повет ке. – Београд : Геца Кон, 1935. – 148 стр. – (На ша
књи га; II; 14)
Са држај: И деда је човек; На та ва ну; Дога ђај у учиони ци; Амај ли ја; Укра дени
колач; Подера не сан да ле; Ру жи ца неће дар; Гром; На ки ши; Љу бав постоји; Чудо творац; За луде ли га док тори; Слат ко је би ти си рома шан; Ту жан сусрет; Вереник док тор; Прва плата; Девет си нова.
0522. УСПОМЕНЕ СТА РОГ ВА ГОНА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9567 (3. ја ну ар
1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 1
0523. ПРОЛЕЋЕ (Пролеће је мој вереник млади) // Политика. – Год. 32, бр. 9570 (6–9. јану ар 1935) с. 13
0524. МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ (У Бранковини сад се дрва секу) // Политика. – Год. 32, бр. 9570
(6–9. ја ну ар 1935) с. 19
0525. СМРТ НА БУ РИ (Ка да буде час бу ре иза ћи ћу на висора ван) // Недеља. – Год. 16,
бр. 410 (13. ја ну ар 1935) с. 4
0526. ЉУ БАВ (Стрепим кад узберем цвет крај пу та ње) // Неде ља. – Год. 16, бр. 410
(13. ја ну ар 1935) с. 4
0527. СЕЋА ЊЕ НА ЗА ВИ ЧАЈ (Сва ка стопа земље та мо је мени зна на) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 44, бр. 2 (16. ја ну ар 1935) с. 108
0528. ВРАЋА ЊЕ МИ РУ (Проху ја ла сам лудо кроз за носе) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 44, бр. 2 (16. ја ну ар 1935) с. 108–109
0529. ВЕСЕ ЛА ГРУДВА СНЕГА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9578 (17. ја ну ар 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 3
0530. Ју ни / Ја на Јазова ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Идеје. – Год. 1, бр. 11
(17. ја ну ар 1935) с. 3
0531. Косидба / Љу ба Касарова ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Идеја. –
Год. 1, бр. 11 (17. ја ну ар 1935) с. 3
0532. У МУ ЗЕЈУ: I (Ми ри ше прошлост у зра ку и ствари ма) // Слово. – Но. 5 (ја ну ар
1935) с. 6
0533. У МУ ЗЕЈУ: II (У олтаре пре творени зи дови двора на) // Слово. – Но. 5 (ја ну ар
1935) с. 6
Ова песма – сонет штам па на је овде као астрофич на.
0534. Ми ши учени ци / Јордан Сту бел ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 4, бр. 5 (ја ну ар 1935) с. 3
0535. Врап чено писмо / Елин Пе лин ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 4, бр. 5 (ја ну ар 1935) с. 13
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0536. БАЈ КА О ЛА БУДУ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9599 (7. фебру ар 1935) Поли ти ка
за децу. Год. 7, бр. 6
0537. МА ЛИ НЕВЕШТИ БА УК // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9606 (14. фебру ар 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 7
0538. МЕСЕЧЕВА ШЕТ ЊА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9613 (21. фебру ар 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 8
0539. КАЈА ЊЕ (Из жи во та сам са ма иза гна ла росу) // Венац. – Књ. 20, св. 6 (25. фебру ар 1935) с. 385
0540. ЛЕКОВИТИ ГРУ МЕН ЛЕДА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9627 (7. март 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 10
0541. ПТИ ЦЕ НА РА ДИ ЈУ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9634 (14. март 1935) Поли ти ка
за децу. Год. 7, бр. 11
0542. ЗА ШТО ПУТ НИ ЦИ ПЕВАЈУ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9648 (28. март 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 13
0543. МОСТ КРА ЉИ ЦЕ КИ ШЕ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9655 (4. април 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 14
0544. ПРОДАЈ НИ МЛИН // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9662 (11. април 1935) Поли ти ка
за децу. Год. 7, бр. 15
0545. Ger va is „Ča kavski sti hovi“ // Ideje. – God. 1, br. 22 (13. april 1935) s. 6
0546. ПРОЛЕЋ НА КИ ША // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9669 (18. април 1935) Поли ти ка
за децу. Год. 7, бр. 16
0547. АНЂЕО МИ ЛОСРЂА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9676 (25. април 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 17
0548. ПИСМО ОЦУ (Сад је на зем њи, оче, дру ги свет) // Ју жни преглед. – Год. 10, бр. 5
(мај 1935) с. 193
Отац Десан ке Макси мовић: Ми ха и ло Макси мовић, учи тељ (1874–1914).
0549. ПРИ ЧА О ГРОШУ И ДИ НА РУ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9681 (4. мај 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 18
0550. БАЈ КА О ПАТУЉКОВОЈ СМРТИ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9707 (30. мај 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 22
0551. За столом деда сеђаше / Јордан Стубел ; с бу гарског прев. Десанка Макси мовић //
Ју гословен че. – Год. 4, бр. 9 (мај 1935) с. 10
0552. Добро дошла / Јордан Стубел ; с бу гарског прев. Десанка Макси мовић // Идеје. –
Год. 1, бр. 28 (1. јун 1935) с. 4
0553. ИВИН СТРА ШНИ САН // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9726 (20. јун 1935) Поли тика за децу. Год. 7, бр. 25
0554. БУ ГАРСКЕ ДЕЧ ЈЕ ПРИ ЧЕ // Идеје. – Год. 1, бр. 31 (22. јун 1935) с. 6
При каз збирке при ча у изда њу Књи жарни це Д. Ђурковић, Београд, 1935.
0555. МЕСЕЧЕВА ША ЛА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9733 (27. јун 1935) Поли ти ка за
децу. Год. 7, бр. 26
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0556. ГОСПОДИН У РУ КА ВИ ЦА МА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9735 (29. јун 1935)
с. 13
0557. Мати / Си мон Јен ко ; са словенач ког преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 4, бр. 10 (јун 1935) с. 8
0558. *** (Od mene do njega može se sa mo mostom duge) // Jadranski dnev nik. – God. 2,
br. 94 (1935) s. 14
0559. VEČER NJA MOLITVA (Na sve reči uvreda treba se smešiti tužno i blago) // Jadranski dnev nik. – God. 2, br. 94 (1935) s. 18
0560. ZNAK KR STA (Moj veli ki znak krsta je kad praštajući mahnem ru kom) // Jadranski
dnev nik. – God. 2, br. 94 (1935) s. 31
0561. ЖАП ЦИ ХАРМОНИ КА ШИ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9759 (18. јул 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 29
0562. СПЛАВ ВОДЕНОГ ДУ ХА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9766 (25. јул 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 30
0563. ПРИ ЧА О РАЗМА ЖЕНОЈ ЦА РИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9775 (8. август
1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 32
0564. ПЕТОРО БРАЋЕ ПЕТЛИЋА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9789 (22. август 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 34
0565. МЕДВЕДОВА ЖЕНИД БА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9783 (5. сеп тембар 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 36
0566. МА ЦАН БРА ЦАН // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9810 (12. сеп тембар 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 37
0567. ДЕДИ НА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9817 (19. сеп тембар 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 38
0568. УКЛЕТА ПТИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9824 (26. сеп тембар 1935) Полити ка за децу. Год. 7, бр. 39
0569. СЛОВЕНАЧ КА (Фан тастич но вече; Олу ја; Све то ју тро; Ореол) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок тобар 1935) с. 265–267
0570. ФАНТАСТИЧ НО ВЕЧЕ (Сад та мо изнена да па де у доли ну ра њени змај) : Словенач ка // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок тобар 1935) с. 265
0571. ОЛУ ЈА (Отварају се вул кани облака) : Словеначка // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок тобар 1935) с. 265–266
0572. СВЕТО ЈУ ТРО (Сад ће сун це та мо да се роди) : Словенач ка // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок тобар 1935) с. 266–267
0573. ОРЕОЛ (Увек кад се отуд вратим пу на сам неба и ле та) : Словенач ка // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 46, бр. 4 (16. ок тобар 1935) с. 267
0574. ЦРВЕНА КРЕСТИ ЦА И ЗЕ ЛЕНИ РЕПИЋ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9859
(31. ок тобар 1935) Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 44
0575. КАСНИ МРАЗ (Још зве зде нису се ле, месе чи на се сли ва) // Ју гословенски расвит. – Год. 4, св. 9 (новембар 1935) с. 137
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0576. Изја ва жена слобод них професија и јавних рад ница поводом слу чаја г-ђице др Ксени је Ата наси јевић // Жи вот и рад. – Књ. 22, св. 145 (новембар 1935) с. 571–573
Про тест – про тив од лу ке о укла ња њу доц. др Ксени је Ата наси јевић са Београдског уни верзи те та – пот писа ло две сто ти не углед них жена (професора, лекара,
му зи чара, сли кара, скулп тора, писа ца) међу њи ма и Десан ка Макси мовић.
0577. ДВА НА ЕСТ ЗА ГОНЕТ КИ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9887 (28. новембар 1935)
Поли ти ка за децу. Год. 7, бр. 48
0578. Песма о смрти и жи воту / Алојз Град ник ; са словенач ког преве ла Десан ка Макси мовић // Време. – Год. 15, бр. 4989 (1. децембар 1935) с. 1
0579. ПРВИ КОРАК // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9894 (5. децембар 1935) Поли ти ка за
децу. Год. 7, бр. 49
0580. СУН ЧЕВ БРАТ // Поли ти ка. – Год. 32, бр. 9901 (12. децембар 1935) Поли ти ка
за децу. Год. 7, бр. 50
0581. БОЖИЋ СИ РОМА ХОВ // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 4 (децембар 1935) с. 6–8
0582. Хор коледара / Л. Стан чев ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 4 (децембар 1935) с. 11
0583. Бан ка Нисен жан и дру ге при повет ке / Оноре де Бал зак ; с фран цуског преве ли
Је лиса ве та Марковић, Ми лорад Жив чевић, Десан ка Макси мовић. – Бе оград :
Народ на просве та, 1935. – 292 стр. – (Одабра на де ла; књ. 13)
Са држај: Бан ка Нисен жан (прев. Ј. Марковић), с. 9–102; Један послован човек
(прев. М. Жив чевић), с. 103–131; Глу ми ли су не знају ћи (прев. М. Жив чевић),
с. 133–213; Тајне кнеги ње де Ка ди њан (прев. Д. Макси мовић), с. 215–292.

1936.
0584. НОВЕ ПЕСМЕ. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1936 (Београд : Штам пари ја „Пла не та“). – 97 стр. – (Са временик СКЗ. Коло VI; књ. 21)
Са држај: Сећање на оца: Сећа ње на оца, с. 7; Час земљописа (Стаја ло је нас тридесет ма ли ша на), с. 9; Писмо оцу, с. 11; Моли тва очевом срцу, с. 12. Завичај: Зави чајно ве че, с. 15; Бран кови на, с. 16; Се ћа ње на за ви чај, с. 17; Моји зе мља ци,
с. 18; Град, с. 19; У крају мом, с. 21; Брест се су ши, с. 22; Гласови ноћи (Ноћ је овде
пу на стра шних гласова), с. 23; Весе ла јесен, с. 24; Лет ња ноћ, с. 25; Просјак, с. 26;
Су мрак на ли ва ди, с. 27; Под не у шу ми, с. 28; Небо у за ви чају, с. 29. Враћање миру:
Вра ћа ње ми ру, с. 33; Слут ња (Све чешће у јесен чу јем су морни шум), с. 34; Кајање (Из жи во та сам са ма иза гна ла росу), с. 35; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја помешати вре ле ру ке), с. 36; Оти ћи ћу у пасти ре, с. 37; Вече (Спа вају овце на па ди ни
брега), с. 38; Мирно моје срце спа ва, с. 39; Умор, с. 40; Послед њи час, с. 41; Бог
смр ти, с. 42; Са вин монолог, с. 44; Разговор мона хи ње с Богом, с. 46; Глас мона хи ње, с. 47; Бла женства, с. 48. Из Слове начке: Сребрне плесачи це, с. 51; Вез,
с. 52; Доли на под ки шом, с. 53; Срни на молитва, с. 54; Ћук, с. 56; Са пут ни ца, с. 57;
Фан тастич но вече, с. 58; Олу ја, с. 59; Све то ју тро, с. 60; Ореол, с. 61. Песма: Песма (Не чуди се, песма, песма је ово), с. 65; Земља где се родио онај што мене љу би,
с. 66; Пролеће гнездо гра ди, с. 67; Пролеће (Пролеће је мој вереник мла ди), с. 68;
Позна ни це, с. 69; Мла дост је прошла, с. 70; Бачени ка мен, с. 71; Су тра дан (Ту жно
је проћи ју тром куда ју че / вечером прођоше на ше пја не стопе), с. 72; Мелан холија, с. 73; Вера, с. 74; Ду ша, с. 75; Ку ћа у зори, с. 76; Нејасна песма, с. 77; Неспокојство (Прође све), с. 78; Бегу ни ца, с. 79; Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској
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га зи ли тра ви), с. 80; Пра зник, с. 81; Месечи на (Лу та нам месец око собе), с. 82;
Подиг нем очи, с. 84; Пе сма у ноћи, с. 86; Ста рост, с. 87; На пу ште на де вој ка,
с. 88; Касни мраз, с. 89; Бог ми лосрђа, с. 90; Песни ково ис куство, с. 91; Уса мљени кова песма, с. 92.
0585. ПЕСМА (Не чуди се, песма, песма је ово) // Полити ка. – Год. 33, бр. 9926 (6–9. јану ар 1936) с. 9
0586. БЛА ЖЕНСТВА (Бла жени они што воле звезде уместо злата) // Поли ти ка. –
Год. 33, бр. 9926 (6–9. ја ну ар 1936) с. 12. Хри шћанска мисао. – Год. 2, бр. 7/8
(јул–август 1936) с. 111
0587. ПТИЧ ЈИ ТОНФИЛМ // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 9940 (23. ја ну ар 1936) Полити ка за децу. Год. 8, бр. 4, с. 15
0588. БОЈ ЗИ МЕ И ЈУ ГА // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 9947 (30. ја ну ар 1936) Поли ти ка
за децу. Год. 8, бр. 5
0589. БРЕСТ СЕ СУ ШИ (У деди ном забра ну брест се су ши) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фебру ар 1936) с. 260
0590. У КРАЈУ МОМ (У крају мом где расте са зве жђе ја горчеви на) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фебру ар 1936) с. 61
0591. ЧАС ЗЕМЉОПИСА (Стаја ло је нас три десет ма ли ша на) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 47, бр. 4 (16. фебру ар 1936) с. 261–262
0592. ОЖИ ВЕ ЛА СЛИ КА // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 9968 (20. фебру ар 1936) Полити ка за децу. Год. 8, бр. 8
0593. ДЕДА МРАЗ // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Бр. 6 (фебруар 1936) омот 2
0594. Фебру ар / Јордан Сту бел ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 6 (фебру ар 1936) с. 2
0595. Пре ла баба / С. Чи пин ги ров ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 7 (март 1936) с. 11
0596. Пре ла ма ца / Јордан Сту бел ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 9 (мај 1936) с. 10
0597. Кос и медо / Јордан Сту бел ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Ју гословен че. – Год. 5, бр. 9 (мај 1936) с. 10
0598. Роди на колевка / Јордан Сту бел ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић //
Ју гословен че. – Год. 5, бр. 10 (јун 1936) с. 13
0599. СРНИ НА МОЛИТВА (Ис току окрену та срна под бором клечи) // Хри шћанска
мисао. – Год. 2, бр. 7/8 (јул–август 1936) с. 111
0600. ЗЕ ЉОВ НОВО ШТЕНЕ // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10200 (15. ок тобар 1936)
Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 42
0601. ЗЕ ЉОВ СПАСА ВА ЦА РИЋА // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10207 (22. ок тобар
1936) Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 43
0602. У ШЕТ ЊИ СА БОРУ ТОМ // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10221 (5. новембар 1936)
Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 45
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0603. ЗЕ ЉОВ МЕЂУ ВУ ЦИ МА // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10235 (19. новембар 1936)
Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 47
0604. ЛИ ЈА ВАСПИТА ВА ЗЕ ЉОВА // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10256 (10. децембар
1936) Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 50
0605. ЖУ ЋА ТРА ГА ЗА СИ НОМ // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10263 (17. децембар 1936)
Поли ти ка за децу. Год. 8, бр. 51
0606. ЖУ ЋИН САН // Поли ти ка. – Год. 33, бр. 10270 (24. децембар 1936) Поли ти ка
за децу. Год. 8, бр. 52
0607. Ан тологи ја са времене деч је књи жевности: I део / саста вио Жи војин Карић. –
Београд, 1936
У са држају песме Десанке Макси мовић: Свитац, с. 123; Лутке рачу нају, с. 124–125;
Цари ца лу та ка, с. 125–126.

1937.
0608. Девојка с ко тари цом / Вла ди мир Бар тол ; преве ла Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 3–8
0609. Изгна ник / Ели за ве та Ба грја на ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 16
Ели за ве та = Ели забе та Ба грја на.
0610. Сусрет / Елиза ве та Ба грја на ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 17
Ели за ве та = Ели забе та.
0611. Амин / Дора Габе ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 17
0612. Судба / Дора Габе ; с бу гарског превела Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 18
0613. Земља / Блени ка ; с бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 50, бр. 1 (1. ја ну ар 1937) с. 18–19
Блени ка, псеудоним = рођено име: Ца нева, Пен ка Денева.
0614. СТВА РИ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10283 (6–9. ја ну ар 1937) с. 20
0615. ЖУ ЋИН СУСРЕТ СА ХРОМИМ ЗЕКОМ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10288
(14. ја ну ар 1937) Поли ти ка за децу. Год. 9, бр. 1
0616. У КРАЈУ МОМ // Аграрна мисао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 10
Песма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој нови јој поези ји / Ми лорад Недељковић.
0617. ГРАД // Аграрна мисао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 10
Песма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој нови јој поези ји / Ми лорад Недељковић.
0618. МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ // Аграрна мисао. – Год. 2, бр. 1 (1937) с. 11
Песма штам па на у окви ру члан ка: Се ло у на шој нови јој поези ји / Ми лорад Недељковић.
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0619. Особеност сати ри чара Хме ља кова / Вла ди мир Бар тол ; преве ла Десан ка Макси мовић // Мисао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фебру ар 1937) с. 31–34
0620. Ти ши на / Констан тин Феђин ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мисао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фебру ар 1937) с. 35–48
Феђин = Федин, Констан тин Алексан дрович (1892–1977).
0621. МЛА ДИЋЕВА ТУ ЖБА ЛИЦА (Куда ћеш са ма ти што си хтела са мном свуда?) //
Мисао. – Књ. 44, св. 1/4 (ја ну ар–фебру ар 1937) с. 64
0622. ПРОСЈАК // Црква. – Бр. 84 (1937)
0623. ЛЕПО ЈЕ БИТИ ДЕТЕ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10418 (27. мај 1937) Поли ти ка
за децу. Год. 9, бр. 20
0624. ДЕЦА КОД ПТИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10439 (17. јун 1937) Поли ти ка
за децу. Год. 9, бр. 23
0625. ПРИ ЧА О КУ ЋИ // Полити ка. – Год. 34, бр. 10451 (1. јул 1937) Полити ка за децу.
Год. 9, бр. 25
0626. ПИСМОНОШИН САН // Полити ка. – Год. 34, бр. 10465 (15. јул 1937) Полити ка
за децу. Год. 9, бр. 29
0627. НЕДЕ ЉА У ШУ МИ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10479 (29. јул 1937) Поли ти ка за
децу. Год. 9, бр. 27
0628. ЛЕТ ЊА БАЈ КА // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10486 (5. август 1937) Поли ти ка за
децу. Год. 9, бр. 30
0629. ПРИ ЧА СТА РОГ КА МЕНА // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10507 (26. август 1937)
Поли ти ка за децу. Год. 9, бр. 33
0630. НА ВРШИД БИ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10514 (2. сеп тембар 1937) Поли ти ка
за децу. Год. 9, бр. 34
0631. ЗА ШТО КУ КУ РУЗ ЗРИ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10535 (23. сеп тембар 1937)
Поли ти ка за децу. Год. 9, бр. 37
0632. КИ ЈА ВИ ЦА У ЗООЛОШКОМ ВР ТУ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10549 (7. ок тобар 1937) Поли ти ка за децу. Год. 9, бр. 39
0633. ПРИ ЧА О ЖИ РУ И КЕСТЕНУ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10563 (21. ок тобар
1937) Поли ти ка за децу. Год. 9, бр. 41
0634. МРАК У ШКОЛИ // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10577 (4. новембар 1937) Поли тика за децу. Год. 9, бр. 43
0635. МАЈ ЧИНА ТУ ЖБА ЛИЦА (Ти што би, кад умрем, уместо мене на земљи би ла) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. новембар 1937) с. 447–448
Песма посвећена мајци Десан ке Макси мовић: Дра ги њи Макси мовић, рођеној
Пе тровић (1878–1969).
0636. СИ РОМА ХОВ ГРОБ (Отац ми лежи у за пу штеном гробља крају) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. новембар 1937) с. 448–449
0637. ВАЈАР ВАСКРСА ВА МРТВУ ДЕВОЈКУ (Где год кренем мирише вла жна глина) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 52, бр. 6 (16. новембар 1937) с. 449–451
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0638. ПТИ ЧИЈА ШКОЛА // Поли ти ка. – Год. 34, бр. 10598 (25. новембар 1937) Полити ка за децу. Год. 9, бр. 46
0639. Ан тологи ја српскохрватске послерат не ли ри ке / саста вио и пред говор на писао
Ђу ро Га ве ла. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1937. – 196 стр. – (Са временик СКЗ. Коло 7; књ. 1)
У са држају песме Десанке Макси мовић: Мрак (Мрак се је родио у шу ми), с. 67; Из
„Пролетњих песа ма“ (Осећам вечерас док посматрам ласте), с. 72; По растанку
(Реци ми сад ка да већ прошло све је), с. 84; Стрепња, с. 90; Прекор, с. 91; Опомена,
с. 95; Две молитве: За њега, с. 104; Две молитве: За мене, с. 105; Сребрне плесачице,
с. 111; Два дана у шу ми: II (Слична сам вечерас, драги, брдске биљке стру ку), с. 179.
0640. Антологи ја лирских песа ма / саста вио Здравко Поповић. – Београд : Ју гословенски расвит, 1937
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Моли тва очевом срцу, с. 8; Весе ла јесен,
с. 8–9; Небо у за ви чају, с. 9.

1938.
0641. РАСПЕВА НЕ ПРИ ЧЕ. – Београд : Геца Кон, 1938. – 158 стр. – (Злат на књи га.
Коло VI II; књ. 78)
Са држај: Пти це на ра ди ју; Патуљак Ку ку ру зовић; Сплав Воденог Ду ха; При ча
старог ка мена; Хи ља ду годи шња трка; При ча о жи ру и кестену; Ма цан-Бра цан;
Птич ји тонфилм; Укле та пти ца; Жап ци хармони ка ши; Пе торо бра ће пе тли ћа;
Бајка о патуљковој смр ти; Црвена Крести ца и Зе лени Репић; Ора шчи ћи – Палчи ћи; Медведова женидба; Сун чев Брат; За што пут ни ци певају; Пробу ђени
млин; Пролећ на ки ша; Први корак; Мрак у школи; Разговор у мењач ни ци; Сан
јед не девојчи це; Лепо је би ти де те; При ча о ку ћи; Ма ли столар; На ве жби.
0642. САН ЈЕД НЕ ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10639 (5. ја ну ар 1938) Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 1
0643. РАЗГОВОР У МЕЊАЧ НИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10658 (27. ја ну ар 1938)
Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 4
0644. БЕД НИК (Крај гроба твог бед ник ста де ју че) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 53, бр. 3 (1. фебру ар 1938) с. 174
0645. БРАТОВА МОЛИТВА (Међу звезда ма твојим и ду хови ма, творче) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 53 (1. фебру ар 1938) с. 174–175
0646. ДЕВОЈ КА СЕ УБИ ЈА (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кровом ... дру гу је девојку превео преко свог пра га) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 53, бр. 3
(1. фебру ар 1938) с. 175–176
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – На пу штена девојка – у књи зи:
Песник и за ви чај (Београд : Просве та, 1946).
0647. СИН ГИ ДУ НУМ (Крај зи да овог на трему / учи ла је девојка јед на) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 53, бр. 3 (1. фебру ар 1938) с. 176–177
0648. ЈА РЕ И ВУ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10665 (3. фебру ар 1938) Поли ти ка за
децу. Год. 10, бр. 5
0649. УЗБУ НА У РЕЦИ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10679 (17. фебру ар 1938) Поли ти ка
за децу. Год. 10, бр. 7
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0650. Неу морни Ну шић : Поводом смр ти Бра нисла ва Ну ши ћа // На ша стварност. –
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 8
0651. ДЕВОЈ КА СЛУ ТИ СМРТ (Зауста ви, добри коња ни че) // На ша стварност. –
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 20
0652. НЕКО СЕ СЕЋА ДЕТИЊСТВА (Каска ши ва ћа ма ши на) // На ша стварност. –
Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 21
0653. РАД НИК ЧЕ ЗНЕ ЗА ОД МОРОМ У ПРИ РОДИ (Пресит сам бу ке и ма ши на) //
На ша стварност. – Год. 3, бр. 13/14 (1938) с. 22
0654. МА ЛИ СТОЛАР // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10693 (3. март 1938) Поли ти ка за
децу. Год. 10, бр. 9
0655. МА ЛА ДОМАЋИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10721 (31. март 1938) Поли тика за децу. Год. 10, бр. 13
0656. ДЕЦА ХОЋЕ ЗВЕРИ ЊАК // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10799 (23. јун 1938) Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 25
0657. Посла ни ца Дра ги ши Васи ћу / Иго Груден ; са словенач ког превела Десан ка Макси мовић // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 54, бр. 5 (1. јул 1938) с. 347–348
0658. ПРИ ЧА О РЕЦИ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10855 (18. август 1938) Поли ти ка за
децу. Год. 10, бр. 34
0659. БОГУ МИ ЛОВА МОЛИТВА (Боже ми ра, походи домове на ших жу па на) // Гласник Под млат ка Црвеног крста. – Год. 18, бр. 1 (сеп тембар 1938) с. 3
0660. ЖЕНА НА ВА ЗДУ ХОПЛОВНОЈ ИЗЛОЖБИ // Жена да нас. – Бр. 16 (1938) с. 15
0661. ПЧЕ ЛА МА КРА ДУ МЕД // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10925 (27. октобар 1938)
Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 44
0662. ДОЧЕК ПЛА НИ НА РА // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10946 (17. новембар 1938)
Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 47
0663. ДОРУ ЧАК У ПЛА НИ НИ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10953 (24. новембар 1938)
Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 48
0664. СЕСТРИ НА ТУ ЖБА ЛИ ЦА (Ком ћу сад ми лошту рећи што теби сам говорила?) // Жи вот и рад. – Књ. 27, св. 14/15 (1938) с. 232–233
0665. Pesen pri studencu / na slovenski prev. Miha Ma leš // Umetnost. – Br. 3/4 (1938) s. 82
0666. ПАД СА СТЕНЕ // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10960 (1. децембар 1938) Поли ти ка
за децу. Год. 10, бр. 49
0667. БЕРБА ШУМСКИХ ПЛОДОВА // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10974 (15. децембар
1938) Поли ти ка за децу. Год. 10, бр. 51
0668. ПОВРАТАК // Поли ти ка. – Год. 35, бр. 10981 (22. децембар 1938) Поли ти ка за
децу. Год. 10, бр. 52
0669. СЕ ЉАК НА ТРГУ (Се љак, рат ник стари, први пут у жи во ту у рад ни дан бес послен иде) // Годи шњак Мати це српске. – (1938) с. 42
0670. ВОЛОВСКА КОЛА (Ва ма су једи но познати, воловска кола дра га, за ви чајни ми
пу теви јад ни) // Годи шњак Мати це српске. – (1938) с. 43
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1939.
0671. ДЕЦА (На поља ни иза цркве све тог Марка) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 56, бр. 1 (1. ја ну ар 1939) с. 19
0672. ПУТ НИК ТРЕЋЕ КЛАСЕ (Волим да пу ту јем трећом класом) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 56, бр. 1 (1. ја ну ар 1939) с. 20–21
0673. НАД СВЕСКОМ УМРЛОГ ЂА КА (Отвори старац свеску умрлог ђа ка) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 56, бр 1 (1. ја ну ар 1939) с. 21–22
0674. СВАТОВСКА ПЕСМА (Поведи ме дому своме) // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 10996
(6–9. ја ну ар 1939) с. 30
0675. СУД БИ НА ЈЕД НЕ ИГРАЧ КЕ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11006 (19. ја ну ар 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 3
0676. ЕЛЕГИ ЈА (Ма гле и реке у мора теку) // Ју жни преглед. – Бр. 2 (1939) с. 80
0677. ПОСЛЕД ЊА УСПА ВАН КА (Лези у колевку из које ни че тра ва) // Ју жни преглед. – Бр. 2 (1939) с. 80–81
0678. НИ ШТА БЕЗ ЖР ТА ВА // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11041 (23. фебру ар 1939) Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 8
0679. ПА УК КРСТАШ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11048 (2. март 1939) Поли ти ка за
децу. Год. 11, бр. 9
0680. ВРАП ЦИ НОВИ НА РИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11062 (16. март 1939) Полити ка за децу. Год. 11, бр. 11
0681. ЖЕНА (Срце ми је ми лости ви из вор) // Ле топис Мати це српске. – Год. 113,
књ. 351, св. 1 (март 1939) с. 172–173
0682. ДРУ ГУ УМЕТ НИ КУ (Среће теби нека да онај / што најбољи ма смрт и раста нак
де ли) // Ју жни преглед. – Бр. 3/4 (1939) с. 105
0683. ДОБРИ ДУХ ДИМ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11083 (6. април 1939) Поли ти ка
за децу. Год. 11, бр. 14
0684. ПРИ ЧА О ПАЦКОВОЈ ВЕРНОСТИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11101 (27. април
1939) Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 17
0685. ЦРНООКИ НО ПАСТОРЧЕ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11114 (11. мај 1939) Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 19
0686. ПРИ ЈАТЕ ЉИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11128 (25. мај 1939) Поли ти ка за децу.
Год. 11, бр. 21
0687. ДВА ДЕСЕТ ХИ ЉА ДА ДЕВОЈАЧ КИХ РУ КУ : (Са Свесловенског сле та у Прагу 1938. г.) // Преглед. – Књ. 15, св. 183/184 (1939) с. 162–163
0688. ПАТУЉЦИ ВАСПИТАЧИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11147 (15. јун 1939) Полити ка за децу. Год. 11, бр. 24
0689. ПРЕД ГОВОР ЗА ДЕЧ ЈУ КЊИ ГУ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11175 (13. јул 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 28
0690. Јован ка Хрва ћа нин. „От ки ну то ли шће“, Скопље, 1939 // Ле топис Мати це српске. – Год. 113, књ. 352, св. 1/2 (јул–август 1939) с. 145–147
109

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

0691. ПЕСМЕ НИКОЛЕ ШОПА // Гласник Српске књи жевне задру ге. – Год. 22, бр. 54/55
(1939) с. 26–27
0692. Pesen čez gore / na slovenski prev. Mi ha Ma leš // Umetnost. – Št. 7/8 (1939) s. 178
0693. Sestrina tožba / na slovenski prev. Mi ha Ma leš // Umetnost. – Št. 7/8 (1939) s. 180
0694. СЕ ЉАН КИ НА ТУ ЖБА ЛИ ЦА (Где си си не? Хлебом се не хра ниш с њи ва наших) // На ша стварност. – Бр. 17/18 (1939) с. 180
0695. НЕОБИЧ НИ СВИ РАЧ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11202 (10. август 1939) Полити ка за децу. Год. 11, бр. 32
0696. СЕСТРА БЕЗ БРАТА // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11224 (31. август 1939) Поли тика за децу. Год. 11, бр. 35
0697. ДЕВОЈКА СЕ РА ДУ ЈЕ ПРОЛЕЋУ (Одасвуд као да у себи чу јем ра досне вести) //
Преглед. – Књ. 15, св. 188/189 (1939) с. 436–437
0698. СПРЕМА ЊЕ ЗА НЕДЕ ЉУ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11231 (7. сеп тембар 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 36
0699. СТА РИ ПОЗНА НИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11245 (21. сеп тембар 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 38
0700. БАЈ КА О ТРЕШЊИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11266 (12. ок тобар 1939) Полити ка за децу. Год. 11, бр. 40
0701. УСТА НИ ЦИ : (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 58, бр. 5 (1. новембар 1939) с. 274–275
0702. ДЕ ВОЈАК ЗА ПОГИ НУЛИМ МЛА ДИ ЋЕМ (Под ве ша ли ма да си зли ковац
пао /...опет би гроб ти се на свету знао) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 58,
бр. 5 (1. новембар 1939) с. 275–276
0703. БУДУ ЋИМ ВОЈ НИ ЦИ МА (Наста ли су, бра ћо, дру ги да ни: бој неће ви ше би ти
срце у ју на ка) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 58, бр. 5 (1. новембар 1939)
с. 276–277
0704. ПРИ ЧА О ЛОРДУ ФОРДУ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11301 (16. новембар 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 45
0705. ГУ БАР (Шу му у за ви чају гу бар је обрстио) // Летопис Мати це српске. – Год. 113,
књ. 352, св. 6 (децембар 1939) с. 394
0706. СЕН ПОГИ НУЛОГ РАТ НИ КА (Да ниси поги нуо, ми ли заруч ни че?) // Ле топис Мати це српске. – Год. 113, књ. 352, св. 6 (децембар 1939) с. 394–395
0707. ГОЛУ БОВИ ПИСМОНОШЕ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11322 (7. децембар 1939)
Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 48
0708. У ШУМСКОЈ КРЧ МИ // Поли ти ка. – Год. 36, бр. 11329 (14. децембар 1939) Поли ти ка за децу. Год. 11, бр. 49
0709. При повет ке / Ан тон П. Че хов ; с руског преве ли Косара Цвет ковић, Серги је
Сласти ков, Јован Макси мовић, Десан ка Макси мовић; за штам пу при ре дио
Миодраг М. Пешић. – Бе оград : Народ на просве та, 1939. – 268 стр. – (Сабра на
де ла; књ. 5)
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1940.
0710. ДЕЧ ЈА СОБА : Позори шни комад за децу // У књизи: Деч ја соба / Десан ка Макси мовић. Ра дио ста ни ца / Ми ћа Ди ми три јевић. – Бе оград : Геца Кон, 1940. –
24 стр.; 15 цм. – (Роди но позори ште; 18)
0711. ДЕЧ ЈА СОБА / [Опера на текст Десан ке Максимовић] Ми лен ко Живковић. –
Београд, 1940
Опера извођена у Му зич кој школи „Стан ковић“.
0712. ВОЋ ЊА ЦИ (С пролећа сва на ша земља се бе ли) // Вардар : Ка лен дар Кола српских сестара. – (1940) с. 56
0713. НА ШЕСНА ЕСТИ РОЂЕНДАН (Дођи, неви ђени суђени че) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар 1940) с. 24–25
0714. ПРВИ ДАН ЉУ БА ВИ (Од твоје бли зи не све у мени цве та) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар 1940) с. 25–26
0715. ГРАДСКИ ЉУ БАВНИ ЦИ (Ста ло је двоје љу бавни ка жељно зе лени ла / крај гвоздених око врта огра да) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 59, бр. 1 (1. ја ну ар
1940) с. 26–27
0716. ПРА ЗНИ ЦИ НА НЕБУ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11350 (4. ја ну ар 1940) Полити ка за децу. Год. 12, бр. 1
0717. СЕЋА ЊЕ (Би ли су бла гословени сви часови што смо их зајед но прове ли) // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11352 (6–9. ја ну ар 1940) с. 26
0718. ЖАО МИ ЈЕ ЧОВЕКА (Ни моји преци, ни сеља ци мога за ви чаја / издајни ци нису
би ли) // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11352 (6–9. ја ну ар 1940) с. 30
0719. МИ ЛОСРД НА ЗИ МА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11368 (25. ја ну ар 1940) Полити ка за децу. Год. 12, бр. 4
0720. НЕПОШТЕНИ ТАК МИ ЧАР // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11375 (1. фебруар 1940)
Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 5
0721. ЗИМСКА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11389 (15. фебру ар 1940) Поли тика за децу. Год. 12, бр. 7
0722. У ЦВЕТНОЈ КРОЈАЧНИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11403 (29. фебруар 1940)
Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 9
0723. ОПРОШТАЈ НО ЈУ ТРО // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11424 (21. март 1940) Полити ка за децу. Год. 12, бр. 12
0724. ЦРН ЦИ ДИМ НИ ЧА РИ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11445 (11. април 1940) Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 15
0725. РИ БА ВОЗА РИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11452 (18. април 1940) Поли ти ка
за децу. Год. 12, бр. 16
0726. ПЕСМА КРОЗ ГОРУ (Имао сам избра ни цу / за дру гог се сад уда ла) // Ју гословенски расвит. – Год. 9, св. 8/9 (април–мај 1940) с. 194–195
0727. ПЕСМА КРАЈ ИЗВОРА (На по току девојка ми плат но бе ли) // Ју гословенски
расвит. – Год. 9, св. 8/9 (април–мај 1940) с. 195
111

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

0728. БЕСЕДА РОМАНТИ ЧА РЕВА (Зар и врли не народа прола зе и старе?) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 22–23
0729. НА РОД НА УСПА ВАН КА (Где су старе успа ван ке да песни ке опет ни шу) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 23–24. Гласник Подмлат ка Црвеног крста. – Бр. 1 (сеп тембар 1940) с. 3
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Роман ти чарска успа ван ка – у
књи зи: Песник и за ви чај (Београд : Просве та, 1946).
0730. БАЛ КА НАЦ (Не сти дим се што сам / ка ко ви ве ли те / варварин са Бал ка на) //
Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 60, бр. 1 (1. мај 1940) с. 24–26
0731. ЂЕТИЋИ – ДЕТЛИЋИ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11469 (9. мај 1940) Поли ти ка
за децу. Год. 12, бр. 19
0732. ЧВОРКОВО КРШТЕЊЕ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11490 (30. мај 1940) Полити ка за децу. Год. 12, бр. 22
0733. ПИСМО (Опрости, опет ћу писати о гра њу) // Жи вот и рад. – Књ. 30, св. 32/39
(1940) с. 156
0734. ЦРВЕН КА ПА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11533 (11. јул 1940) Поли ти ка за децу.
Год. 12, бр. 28
0735. БА КА НА САЈ МУ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11582 (29. август 1940) Поли ти ка
за децу. Год. 12, бр. 35
0736. ПОТУ ЦА ЛОВА СМРТ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11601 (19. сеп тембар 1940)
Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 37
0737. ПРВИ БАТИН ЗУБ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11608 (26. сеп тембар 1940) Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 38
0738. РАЧИЋ МУЉКО // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11622 (10. ок тобар 1940) Поли ти ка
за децу. Год. 12, бр. 40
0739. ПРВО ОРА ЊЕ // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11636 (24. октобар 1940) Поли ти ка за
децу. Год. 12, бр. 42
0740. БА КА ИЗ СОВЉА КА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11677 (5. децембар 1940) Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 48
0741. ШУМСКА ДА ДИ ЉА // Поли ти ка. – Год. 37, бр. 11692 (19. децембар 1940) Поли ти ка за децу. Год. 12, бр. 50
0742. БУ ГА РИ МА (Дођи те нам, дођи те нам у походе) // Годи шњак Мати це српске. –
(1940) с. 29–30
0743. СЕ ЉА КОВА ЗДРА ВИ ЦА (Дома ћи не, брате, здра во нам буди!) // Ју гословенски
расвит. – Год. 10, бр. 4/5 (децембар–ја ну ар 1940–1941) с. 65

1941.
0744. ПЕСМА О НА ПУ ШТЕНОМ ДЕТЕТУ (Оста ви ла си нам си на на пу ту) // Вардар : Ка лен дар Кола српских сестара. – (1941) с. 130–131
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0745. УМИ РА ЊЕ ЉУ БА ВИ (То, дру же, што нисмо ви ше вол шебни ци) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 1 (1. ја ну ар 1941) с. 22
0746. СЕ ЉА КОВА СМРТ (Ми ри ше сва ку ћа на јабу ке бра не) // Српски књи жевни
гласник. – Књ. нс 62, бр. 1 (1. ја ну ар 1941) с. 22–23
0747. ШТА РАЗГОВА РАЈУ КУ ЦЕ И МА ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 38, бр. 11706 (2. ја ну ар
1941) Поли ти ка за децу. Год. 13, бр. 1
0748. ПЕСНИЦИ СУ ГРАЂА НИ МА (На ше песнич ке грехе / не судите та ко строго) //
Поли ти ка. – Год. 38, бр. 11710 (6–9. ја ну ар 1941) Божић ни додатак, с. 2
0749. РЕЛИГИЈА УЦВЕ ЉЕНИХ (Благост ме твоја и отуд прати) // Политика. – Год. 38,
бр. 11710 (6–9. ја ну ар 1941) Божић ни додатак, с. 3
0750. НОВА ГОДИ НА У ЗВЕРИ ЊА КУ // Поли ти ка. – Год. 38, бр. 11724 (23. ја ну ар
1941) Поли ти ка за децу. Год. 13, бр. 3
0751. МА ЛА ДА ДИ ЉА (У ха љи ни старач ког кроја да ди ља од десет годи на) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 3 (1. фебру ар 1941) с. 195
0752. СВЕТИ СА ВА // Поли ти ка. – Год. 38, бр. 11745 (13. фебру ар 1941) Поли ти ка за
децу. Год. 13, бр. 6
0753. БЕ ЛЕШКА ИЗ НОВИ НА (Пре годи ну да на / ведра кројачи ца мла да) // Српски
књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 430–431
0754. НА ПУ ШТЕНА ДЕВОЈ КА (Сви осим мене могу те ви де ти сва ког да на) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 431
Под овим насловом постоји и пот пу но раз ли чи та песма – у књи зи: Песник и зави чај (Београд : Просве та, 1946).
0755. УЛИЧ НА ЖЕНА БЛА ГОСИ ЉА КЋЕР (Нека у твом жи во ту све буде / као код
девоја ка) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1914) с. 432
0756. ПОЛУДЕ ЛИ ВОЗАР ТЕНКА (Где год се кренем, морам умре ти) // Српски књижевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 433
0757. МОНОЛОГ РАЗОЧА РА НОГ (Осмеси су се пре твори ли временом / у доса ду, у
сузе, у љу тине) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 434
0758. У КРЧ МИ (Ра ки је, ра ки је, / од које се глу ви и слепи) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 434–435
0759. ЧОВЕК (Позна ва ла сам у де тињству пти цу) // Српски књи жевни гласник. –
Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 435
0760. КРАЈ ВОДЕ (Јато мр твих ча ма ца попа да ло по води) // Српски књи жевни гласник. – Књ. нс 62, бр. 6 (16. март 1941) с. 436
0761. ЋУДЉИ ВИ КМЕТ МАРТ // Поли ти ка. – Год. 38, бр. 11780 (20. март 1941) Поли ти ка за децу. Год. 13, бр. 11
0762. ОСУ ЂЕНИ КОВ ПОСЛЕД ЊИ ЧАС (Нека се зад њи пут у сећа њу ја ви / ноћ кад
ме је пи ја ни отац ножем озледио) // Годи шњак Мати це српске. – (1941) с. 43–44
0763. СА МОУ БИ ЦА (Ка ква сласт би ла би од мах лећи / под црно, за хук та но чудовиште) // Годи шњак Мати це српске. – (1941) с. 44–45
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1942.
0764. ДЕЧ ЈА СОБА И ОСТА ЛЕ ПРИ ЧЕ. – Београд : Из да вач ка просвет на за дру га
ИПРОЗ, 1942. – 160 стр. – (Злат на књи га нс; 7)
Књи гу ли ковно опремио Миодраг Ћи рић.
Са држај: Деч ја соба; Шта разговарају ку це и ма це; Судби на јед не играч ке; Црнци дим ни чари; Ба ка на сајму; Ма ла дома ћи ца; Прво ора ње; Писмоношин сан;
Ба ка из Совља ка; При јате љи; Непоштен так ми чар; Спрема ње за не де љу; Прича о Пац ковој верности; Риба возари ца; Ђе ти ћи – де тли ћи; Чворково крштење;
Рачић Муљко; Црнооки но пасторче; У цвет ној кројач ни ци; Ћудљи ви кмет Март;
Паук крсташ; Неде ља у шу ми; Стари позна ни ци; Лет ња бајка.
0765. ЗА ГОНЕТ КЕ ЛА КЕ ЗА ПРВА КЕ ЂА КЕ / Десан ка Макси мовић и Јован ка Хрва ћа нин. – Београд : Ју гоисток, 1942 (Београд : „Ро токал“). – 84 стр.
Књи гу илустровао Ђу ка Јан ковић.
Са држај: Бати на (Има два краја); Ма ши це (Црно кра като); Ме тла (Жи ви у дому
чисту ни ца); Мачак (Од крзна носи бун ди цу); Свећа (Има јези чак / а не говори);
Пасуљ на ватри (Беле пчеле); Пау чи на (Плетено је / сито ни је); Долап (У соби ци
кући ца); Часовник (Ковач ни цу мају шну знам); Цреп на крову (Хи ља де погачица); Шљу нак (Ма лено је, ма лено); Лоп та (Окру гло је и глат ко је, ђаче); Авион
(Бржи од пти це, ви ше узлеће, а кри ли ма не креће); Змај (Нити је ру жан нити леп);
Лут ка (Иако ни је девојчи ца најдра жа ти је дру гари ца); Прсти (Пет близа на ца);
Овце (От кад се роди ло); Зец (У бун ди ци мекој); Мрав (Знам јед ног зи дара); Рак
(Ножни це има, а кројач ни је); Зри ка вац (Не можете га звати); Свитац (Трепти
нешто насред села); Вевери ца (Шу шти ли шће); Детлић (Куц-куц-куц); Па па гај
(Од перја носи ка пу тић); Репа (Гла ва јој расте); Чи чак (Склуп ча ло се, клу бе ни је);
Маслачак (Био је у пољу злат на звезда ма ла); Гљи ва (Што то шеши рић носи / на
јед ној нози?); Жаба (Кре-кре-ке / жи вим крај реке); Клип ку ку ру за (Имам три десет три ђердана око врата); Киша (Са земље се ди же и на земљу пада); Облак (Живи
на небу ма ђиони чар); Вода (У њој се огледа ше); Хла дови на (Дрво има сестри цу);
Ли шће борово (Безброј игли ца на дрвету роде); Ду га (Од истока до за па да иде
мост); Месец и звезде (Да лека је ризни ца / препу на је злата).

1943.
0766. ПАУ КОВА ЉУЉА ШКА : Дечје песме. – Београд : ИПРОЗ, 1943. – 164 стр. – (Златна књи га. Изван редовног кола)
Ли ковно опремио књи гу Мом чи ло Марковић.
Са држај: Деч је песме; Ма ли баук; Пау кова љуља шка; Ли вадско звон це; Ве трова
успа ван ка; Препе ли ца и пастир; Стари нари; Горски по тоци; Утак ми ца; Мра ви
зи дари; Ску пља ње меда; Сун цокрет и ве трови; Кројач; Страх (Ци ју-ци, у ру пу
ми ши ћи); Гре шни ци; Хва лиса ва пат ка; Уобра же ни ћу ран; Кос и нос; Мач ји
ка шаљ; Ма ци на болест; Мач је посе ло; Ма ца чисту ни ца; Ма цин са вет; Ма ца и
паук; Ку па ње ги ца; Ма ли чу вар; Ку цин са вет; На мерник; Кр ти це; Разговор на
па ши; Матери це; Меди ни Оцеви; Коке и меда; Мач кин са вет; Коки на успа ванка; Гу шчари ца; Пе тлић коловођа; Хва лиса ви зечеви; Јаре и ву ци.
0767. ША РЕНА ТОРБИЦА : Деч је песме. – Београд : ИПРОЗ, 1943. – 52 стр. – (Злат на
књи га. Изван редовног кола)
Књи гу ли ковно опремио Мом чи ло Марковић.
Са држај: Деч је позори ште; Коки но обећа ње; Ба кин са везник; Водоноша; Ве љин
сан; Ку ци на вечера; Пусти, пу жу, рогове; Учи тељ хода ња; Чу павко; Ко је крив?;
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Под виг; Ра да и ки ша; Сеје баба; Играч ке; Ба ка; Деч ја ма шта; Девојчи ца и лоп та;
Лопта; Лут ке старе; Лут ка и лењи ви ца; Шегрт, пајац и лут ка; Вели ка лут ка; Чудан
пе тлић; Узбу на; Прва вожња; Додоле; Положајник; Пу шни чар; Књи ге разбибри ге; Шарена торби ца.
0768. СРЦЕ ЛУТКЕ СПА ВАЉКЕ И ДРУ ГЕ ПРИ ЧЕ ЗА ДЕЦУ. – Београд : Ју гоисток,
1943. – 132 стр. – (Добар друг. Коло I; књ. 7)
Кори це ра дио и књи гу илустровао Ђу ка Јан ковић.
Са држај: Срце лут ке спа ваљке; Чуд новат дога ђај у продавни ци играча ка; Лут ка,
пајац и мачак; Усусрет пролећу; Три ја годе; Чи ка-Мраз; Ка ко су дру гова ле сврака и пат ка; При ча о Ра ку Кројачу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Мач кови – мудраци; Патуљкова тајна; Че жња за за ви чајем; Три патуљка; Оцеви у шу ми; Ку ца Вау
у заба ви шту; Забора вљени пси; Медвед Жућ ко у циркусу; Медвед и пчеле; Ми лосрд на ма ца; Божић – Бати ни цр те жи; Просјак у деч јем вр ту; При ча о просја ковим пари ца ма; Ма ли торбар; Божић си рома хов; Зебе пла шљи ви це; Дожи вљаји
мра ва неста шка.

1945.
0769. ОСЛОБОЂЕЊЕ ЦВЕТЕ АН ДРИЋ. – Београд : Цен трал ни одбор Ан тифа шистич ког фрон та жена Ју госла ви је, 1945. – 23 стр.
У Сабра ним дели ма Десан ке Макси мовић. Књ. 1 (Београд : Нолит, 1969) ова поема штам па на је без – 3. де ла – а де лови 4. и 5. означени су са: 3. и 4.
Са држај: 1 (Низ неодређених имена); 2 (Проговори ће, проговори ће она); 3 (Најед ном ука за се дим њак на школи); 4 (На прво гласа ње иде Цве та); 5 (У оп шти ну
се слегло море све та).
0770. Колач : руска народ на при ча / с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Ду га. –
Год. 1, бр. 10 (13. ок тобар 1945) омот, 3
0771. УТЕ ХА // Ду га. – Год. 1, бр. 11 (20. ок тобар 1945) с. 6
Од ломак из поеме „Бу ба-Мара“.
0772. JESEN (Prošeta la jesen po gustom ševa ru) // Pioniri. – Br. 25 (20. oktobar 1945) s. 3
0773. OSLOBOĐENJE CVETE AN DRIĆ : Deo drugi (Progovoriće, progovoriće ona) //
Žena da nas. – Br. 36 (novembar 1945) s. 113
0774. ВЕСНИ ЦА // Ду га. – Год. 1, бр. 15 (17. новембар 1945) с. 26
0775. RA ĐA NJE PLA NINE (Bila tako jednom neka / velika reka) // Pioniri. – Br. 29 (15. decembar 1945) s. 2
0776. Сти хови / Са му ил Маршак ; превела Десанка Макси мовић // Ду га. – Год. 1, бр. 20
(22. децембар 1945) с. 26
0777. Руске народ не баjке : зборник / саста вио М. Булатов ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић и Серги је Сласти ков. – Београд : ИПРОЗ, 1945. – 95 стр.
Са држај: Медвед и девојчи ца; Колач; Лиси чи ца – сестри чи ца и вук; Мехур, сламчи ца и опа нак; Вра на и рак; Репа; Ждрал и ча пља; Вук и сед моро јари ћа; Ли ја и
ждрал; Пољска ку ћи ца; Вештач ка нога; Ли ја и те треб; Мачак и ли ја; Пе тлић и
коки ца; Ли ја и јарац; Зец, ли ја и певац; Гуске – лабудови; Звери у ја ми; Пе тао и
боб; Мачак, јарац и ован; Зи мова ње звери; Зверад у коли ма; Ме двед и пас; Лиси чи ца са окла ги ји цом; Сне жа на и ли ја; Мачак, певац и ли ја; Земља ни Јови ца;
Сун це, месец и Га вран Га вра новић; Баук; Пе тао и жрвњић.
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1946.
0778. ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ : Песме. – Београд : Просве та, 1946. – 220 стр.
Књи га је доби ла на гра ду, 1947. г., Коми те та за кул ту ру и умет ност Вла де ФНРЈ.
Са држај: Песник завичај: Песма кроз гору (Имао сам избра ни цу), с. 7; Песма
крај извора, с. 8; Љу бавна песма (Коли ко је на небу звезда), с. 9; Сватовска песма
(Поведи ме дому своме), с. 10; На шеснаести рођен дан (Дођи, неви ђени су ђени че), с. 11; Први дан љу ба ви (Од твоје бли зи не све у мени цве та), с. 12; Девојка
се ра ду је пролећу; с. 13; Љу бавно писмо (Увек са новом све жи ном), с. 14; Ки ша
(Ту ки шу волиш), с. 15; Чека ње, с. 17; Девојка за братом (Пут ни че, су морни облаче), с. 19; Братова моли тва, с. 21; Девојка слу ти смрт, с. 22; Послед ња успа ван ка,
с. 24; Ствари, с. 26; Мла ди ћева ту жба ли ца, с. 27; Син ги ду нум, с. 28; Елеги ја (Магле и реке и мора теку), с. 29; Сестрина ту жба лица, с. 30; Мајчина ту жба лица, с. 32;
Ре ли ги ја уцвељених, с. 35; Вајар васкрса ва мртву девојку, с. 37; Човек (Позна ва ла
сам у де тињству пти цу), с. 40; Немир (Бојим се часа смрти), с. 41; Каја ње (Пра во
је, пра во што сад плачем), с. 42; Уми ра ње љу ба ви, с. 44; Ис пу њења (Са да мирно
можемо умре ти), с. 45; Уми ра ње срца, с. 46; Сећа ње, с. 48; Нешто слич но при чи,
с. 50; Људска комеди ја (Снег је са мо неколи ко пу та за вејао моје стопе), с. 52; Писмо, с. 53; Звезде, с. 54; Градски љу бавни ци, с. 55; Писмо из ропства, с. 57; Жена,
с. 59; Ми лошта, с. 60; Два десет хи ља да девојач ких ру ку: (Са Свесловенског слета
у Пра гу, 1938. г.), с. 61; Ду шу ми поклони, с. 63; Послед ње пролеће, с. 65; Песников бла гослов, с. 67; Песник и за ви чај, с. 68; Дру гу умет ни ку, с. 70; Поези ја (Са мо
поези је богу љу би ми ца сам би ла), с. 72; Песни ци су гра ђа ни ма, с. 73. Путник треће класе: Пут ник треће класе, с. 77; Рад ник чезне за од мором у при роди, с. 79;
Си рома хов гроб, с. 81; Неко се сећа де тињства, с. 83; Сећа ње у затвору, с. 85; Над
свеском умрлог ђа ка, с. 87; Бу кова шу ма, с. 89; Деца, с. 91; Ма ла да ди ља, с. 93;
На пу штена девојка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кровом), с. 94; Песма о
на пу штеном де те ту, с. 96; Крај воде, с. 98; Жени која се продаје, с. 99; Осу ђеников послед њи час, с. 101; Са моу би ца, с. 104; Полуде ли возар тен ка, с. 106; Путник кроз Са хару, с. 107; Монолог разочара ног, с. 108; У крч ми, с. 109; Бран ковач ко гробље, с. 110; Се ља кова смрт, с. 111; Се ља кова здра ви ца, с. 113; Воћ ња ци,
с. 115; Воловска кола, с. 117; Се љак на тргу, с. 119; Се љан ки на ту жба ли ца, с. 121;
Провин ци јал ци, с. 123; Од говор са времени ку, с. 125. Песме о ропству и слободи:
Покаја ње, с. 129; Освајачи, с. 130; Нем ци ма, с. 133; Разговор с освајачем, с. 135;
У ропству, с. 137; Гу бар, с. 138; Беседа роман ти чарева, с. 140; Роман ти чарска
успа ван ка, с. 142; Сен поги нулог рат ни ка, с. 144; Девојка за поги нулим мла дићем, с. 145; Чежња у туђи ни, с. 146; Алекси Ви ћенти јеви ћу: Стре ља ном од Немаца 1943. год., с. 147; За ви чај под месечи ном, с. 149; Ноћ у за ви чају, с. 151; Бад ња ци,
с. 152; Зима у зави чају, с. 154; Песма о поробљеном хлебу, с. 155; Крвава бајка, с. 157;
На гробу стрељаних ђака, с. 159; На вазду хопловној изложби, с. 162; Мајке опту жују, с. 164; Мајка ма, с. 166; Ци ви лиза ци ја, с. 168; Гра ни ца, с. 170; Жао ми је човека,
с. 171; Пору ка освајачу, с. 173; На да, с. 175; Медвед ник, с. 176; Веру јем (Моја земља
пропасти неће), с. 177; Кри лата земља, с. 179; Спомен на уста нак, с. 181; Срби ја се
буди, с. 183; Устаници: (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву), с. 185; Опростите, с. 188;
Бла га вест, с. 190; Први дан слободе, с. 192; Верност, с. 195; Сан о дома ћем ми ру,
с. 196; Удови ца, с. 198; Об удове ла не ве ста, с. 200; Де војке, с. 201; Ослобођење,
с. 203; Бу гари ма, с. 205; Добродошли ца, с. 207; Руским песни ки ња ма које сам чезнула да ви дим, с. 209; Бал ка нац, с. 211; Патриотски разговор са Срби ма, с. 214.
0779. БУ БА – МА РА : Бајка у сти хови ма. – Београд : Просве та, 1946. – 48 стр.; 15 цм. –
(Деч ја ма ла књи га; III; 24)
Насловну стра ну и цр те же у књи зи ра ди ла Љу би ца Сокић.
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Са држај: Татин од ла зак у земљу снова; Први дан у земљи снова; Бу ба – Мара
(И присни ло се тати); Бу ба – Марин пола зак; У звери ња ку; Татин сусрет са Месецом; Сусрет татин са Сун цем; Ве трови; Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но бу ђење.
0780. ЗА ГОНЕТ КЕ – ОД ГОНЕТ КЕ. – Београд : Просве та, 1946. – 20 стр.
0781. ПЕСМЕ О РОПСТВУ И ОСЛОБОЂЕЊУ : (Спомен на уста нак; Крва ва бајка;
Кри лата земља; Мајка ма) // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946)
с. 13–17
0782. СПОМЕН НА УСТА НАК (Срби ја је ве ли ка тајна) : Песме о ропству и ослобођењу // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 13–14
Ова песма и под насл. „Срби ја је ве ли ка тајна“.
0783. КРВА ВА БАЈ КА (Би ло је то у некој земљи се ља ка) : Песме о ропству и ослобођењу // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 14–15
Ова песма на гра ђена је Ок тобарском на гра дом гра да Кра гу јевца, 1963. г.
0784. КРИ ЛАТА ЗЕМЉА (Кад год пати срце доби ја кри ла) : Песме о ропству и ослобођењу // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 15–16
0785. МАЈ КА МА (Ва пи ју мр тве мајке из гробова) : Песме о ропству и ослобођењу //
На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 16–17
0786. НА ША ДЕЧЈА КЊИ ЖЕВНОСТ : (Пјесме пионирке; При че партизанке; Ударници / Бранко Ћопић. Титови пионири / Александар Ву чо. Пошла кока на пазар / Народ на песма) // Наша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (јануар 1946) с. 138–139
0787. Бран ко Ћопић. Пјесме пионирке (НОПОК. Београд, 1945 : На ша деч ја књи жевност // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 138
0788. Бран ко Ћопић. При че пар ти зан ке (НОПОК. Београд, 1946 : На ша деч ја књижевност // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 138–139
0789. Ударни ци : пионирско – звери ња игра у пет чи нова / Бран ко Ћопић. (НОПОК.
Београд, 1945) : На ша деч ја књи жевност // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1
(ја ну ар 1946) с. 138–139
0790. Алексан дар Ву чо. Ти тови пиони ри (Редак ци ја „Пиони ра“. Београд, 1945) : На ша
деч ја књи жевност // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 139
0791. Пошла кока на па зар / Народ на песма : На ша деч ја књи жевност // На ша књижевност. – Год. 1, књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) с. 139
0792. ОСВАЈАЧИ (У обич ном жи воту Нем ци су, велите, учти ва, угла ђена би ћа) // Летопис Мати це српске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја нуар–фебруар 1946) с. 52–53
0793. ОПТУ ЖБА МАЈ КИ: НЕМ ЦИ МА (Кад ужаси рата прођу / и опет буде у породи ци / топлих, мирних да на / ва ма треба забра ни ти да ми лу је те / све тла темена
ма ли ша на) // Ле топис Мати це српске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1946) с. 54
Ова песма има и дру ги наслов – Мајке опту жу ју – у књизи: Песник и за ви чај (Београд : Просве та, 1946).
0794. НЕМ ЦИ МА (Тврди те, час да смо рођени да будемо црви и робови) // Ле топис
Мати це српске. – Год. 120, књ. 356, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1946) с. 54
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0795. Пол Верлен и дека ден ти / Максим Горки ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фебру ар 1946) с. 223–233
0796. „Борбе на омла ди на“ // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фе бру ар 1946)
с. 307–309
При каз руског зборни ка под на веденим именом, шт. у Москви, 1943. г.
0797. „Ми смо Ста љи нови војни ци“ // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 2 (фебруар
1946) с. 309–311
При каз зборни ка украјинских песни ка, под на веденим насловим, шт. у Москви,
1944. г.
0798. Гени јал ни сати ри чар Сал ти ков Шчедрин (1826–1899) / А. Јефремин ; с руског
преве ла Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април
1946) с. 511–526
0799. О Салти кову Шчедри ну : Из члан ка „Успомени грофа Хајдена“ / Вла ди мир И. Лењин ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1,
св. 4 (април 1946) с. 527–529
0800. М. Ј. Салти ков и В. Вересајев : О ста њу сеља ка у ка пита листич ком дру штву / Влади мир И. Лењин ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. –
Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 1946) с. 529–530
0801. Шчедрин о Фран цуској која је стре ља ла кому наре / Вла ди мир И. Лењин ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април
1946) с. 530
0802. Подлост ка детског Јуду шке Головјева / Вла ди мир И. Лењин ; с руског прев. Десан ка Мак си мо вић // На ша књи жев ност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 1946)
с. 530–532
0803. Шчедри нова сати ра и либера ли / Вла ди мир И. Лењин ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април 1946) с. 532–534
0804. Ка ко је се љак два генера ла пре хра нио / Ми хај ло Ј. Салти ков (Шчедрин) ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 1, св. 4 (април
1946) с. 535–540
0805. СЕДАМ ПЕСА МА : (Дру гари ца; Ра ђа ње књи ге; Рат ник; Добродошли ца; Јагањци; Час истори је; Девојке – војни ци) // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 2, св. 5
(мај 1946) с. 119–128
0806. ДРУ ГА РИ ЦА // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 119–120
Над наслов: Седам песа ма.
0807. РАЂА ЊЕ КЊИ ГЕ (Наг ну та од ју тра ра на сла гачи ца) // На ша књи жевност. –
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 120–124
Над наслов: Седам песа ма.
0808. РАТ НИК // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 124
Над наслов: Седам песа ма.
0809. ДОБРОДОШЛИЦА (Срби, дошли су бу гарски песни ци) // На ша књи жевност. –
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 124–125
Над наслов: Седам песа ма.
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0810. ЈА ГАЊЦИ (Ви што са мо за руд на бла га на ше земље знате) // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 125–126
Над наслов: Седам песа ма.
0811. ЧАС ИСТОРИ ЈЕ (До ју че су пу ни ле преда мном клу пе) // На ша књи жевност. –
Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 126–127
Над наслов: Седам песа ма.
0812. ДЕВОЈ КЕ – ВОЈ НИ ЦИ (Си не, ка жу сред горе пу но је девоја ка) // На ша књижевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5 (мај 1946) с. 127–128
Над наслов: Седам песа ма.
0813. Луј Ара гон и Ел за Триоле у Москви // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 5
(мај 1946) с. 151
Бе лешка.
0814. Максим Горки у Ита ли ји / Са му ил Маршак ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 6/7 (јун–јул 1946) с. 228–233
Из де ла: Избли за и изда лека / Са му ил Маршак.
0815. Горки о карак теру руске ли терату ре / Т. Мо ти љова ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, Књ. 2, св. 8 (август 1946) с. 625–627
0816. ЗИДА РИ // Летопис Матице српске. – Год. 120, књ. 359, св. 1 (октобар 1946) с. 7–8
0817. Преда ва ње дру га А. А. Жда нова и на ши најхит ни ји за да ци / Алексан дар Фа дејев ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 3,
св. 11 (новембар 1946) с. 321–327
0818. СТРА ШНА ИГРА // На ша књи жевност. – Год. 1, књ. 3, св. 11 (новембар 1946)
с. 454–463
0819. РАСУЛИЋЕВА СМРТ // Ле топис Мати це српске. – Год. 120, књ. 359, св. 3 (децембар 1946) с. 212–224
0820. Бу гарске деч је песме / с бу гарског преве ли Серги је Сласти ков и Десан ка Макси мовић. – Београд : Просве та, 1946. – 56 стр.
Садржај: Птице и животиње: Играчка-плачка / Стојан М. Попов. Пачићи / Ц. Калчев. Птичица – ку кавица; Кос и медо; Родина колевка; Мравак кућу градио / Ј. Стубел. Сусрет / Дора Габе. Зри ка вац / Елин–Пе лин. Кад се жени; Ми ши учени ци /
Ј. Сту бел. Пе тлић / Цен ко Церковски. Врап чево писмо / Елин–Пе лин. Де те и
зец / Ј. Сту бел. Ву јо и ли ја / Асен Расцвет ни ков. Прела баба / С. Чи пин ги ров. Деди ни прасци; Меди но ру но / Цен ко Церковски. За столом деда сеђа ше / Ј. Стубел. – Деца: Ма ли учи тељ / Стојан М. Попов. Ју нак / Дора Габе. Лал ка / Ка ли на
Ма ли на. Лења Неда / Ј. Сту бел. Змај / В. Ив. Стоја нов. Деда Мраз / Ј. Сту бел.
Над колевком / Ки рил Кристов. Песми ца / Дора Габе. Бла га Годи на / Ран Босиљак. Бајка / Дора Габе. Крај / К. Ве лич ков. – Природа: Ђурђевдан / Ј. Сту бел.
Шафра не, брате / С. Дри нов. КО? / Елин–Пе лин. Први мај / Ц. Калчев. Сун це
греје / Цен ко Церковски. Ра дост / Дора Габе. Река / Асен Расцвет ни ков. Сун це /
Дора Габе. Звезде / П. Р. Сла вејков. Жетелач ка песма / К. Велич ков. Злат ни облачи ћи / Трајко Си меонов. Ки ша / Ди ми тар Бабев. Јесен / Е. Ба грја на. Јесен златокоса; Збогом пти чи це / Елин–Пе лин. Пору ка / Ран Боси љак.
0821. При повед ке: 1892–1932 / Максим Горки ; с руског преве ле Ми ра Че хова и Вера
Стојић ; сти хове преве ла Десан ка Макси мовић. – Бе оград ; За греб : Кул ту ра,
1946. – 399 стр. – (Де ла Макси ма Горког; књ. 1)
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1947.
0822. ОСЛОБОЂЕЊЕ ЦВЕТЕ АН ДРИЋ : 1–5 // Зора. – Год 3 (1947). Бр 19, омот 2;
Бр. 20, омот 2; Бр. 21/22, омот 2; Бр. 23, омот 2; Бр. 24, омот 2.
0823. ПЕСНИ КОВ КИП У ПАРКУ (Стаја ће твој кип у парку домови не) // На ша књижевност. – Год. 2, књ. 4, св. 2 (фебру ар 1947) с. 101–102
0824. Славко Ја невски. Рас пева ни бу кви // На ша књи жевност. – Год. 2, књ. 4, св. 2
(фебру ар 1947) с. 160
У ру бри ци: Бе лешке.
0825. НАС СЛОБОДА БЛА ГОСИ ЉА (Не три де сет стре ља них пар ти за на / и де сет
неста лих без тра га, / већ десет пу та по три десет) // Ле топис Мати це српске. –
Год. 121, књ. 360, св. 3 (мај 1947) с. 267–268
0826. НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Дечаче, при знајем ти, ни за мене нема / у све ту ствари
ни мр тве ни неме) // Пиони ри. – Бр. 6 (јун 1947) с. 4
0827. СТАСАЈ БРЖЕ, ДЕТЕ (У срећ но јед но ју тро годи не пе те / земља уве ли ко би ће
изгра ђена) // Пиони ри. – Бр. 7/8 (јул–август 1947) с. 23. Жена да нас. – Бр. 50
(ок тобар 1947) с. 34
0828. ОСЛОБОЂЕЊЕ ЦВЕТЕ АН ДРИЋ : 3 (На прво гласа ње иде Цве та) // Жена данас. – Бр. 49 (јул–август 1947) с. 24
0829. СУ ТОН НА СКА ДАРСКОМ ЈЕ ЗЕРУ (Јесу ли ово први да ни све та) // Стварање. – Год. 2, св. 9 (сеп тембар 1947) с. 487–488
0830. ТРИ ПЕСМЕ : (Пи та ли це; Исто то, са мо ма ло друк чи је; Утук) // На ша књи жевност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1947) с. 142–146
0831. ПИТА ЛИ ЦЕ (Старац Вук седи на оба ли туђинске воде) // На ша књи жевност. –
Год. 2, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1947) с. 142–143
0832. ИСТО ТО, СА МО МА ЛО ДРУКЧИЈЕ (Ишао путник, ишао, ишао / и најед ном ће
крај неког стати ви ра) // На ша књи жевност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1947) с. 143–145
0833. УТУК (Јесам сељак и око мене блиста варни ца као над на ковњем ковача) // На ша
књи жевност. – Год. 2, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1947) с. 145–146
Ова песма штам па на је и под дру гим насловом – Ву ков утук – у књизи 3, Сабра на
де ла (Београд: Нолит, 1969).
0834. ОД КАТОВИ ЦЕ ДО БАЛТИ КА // Ду га. – Бр. 124 (1947) с. 8–9
Пу топис.
0835. Kr wawa bajka / Prev. A. Brosz // Gazeta zachodnia. – No. 84 (1947) s. 4
0836. Grossvater ist auch ein Mensch // In: Das Land der Serben Erzählt. Band 3. – Dornbrin :
Verlag Heute, 1947
Übersetzt von Todor Ba itsch. – Vor wort von Karl Brunner.
0837. На гра де Комитета за култу ру и уметност Вла де ФНРЈ: за књи жевност: ђ) за збирку
„Песник и за ви чај“ Десан ка Макси мовић // На ша књи жевност. – Год. 2 (1947)
0838. „При че о младим херојима“ / с руског превела Ол га Никифоровна; редактор превода Десанка Максимовић. – Београд : Култу ра, 1947. – 87 str. – (Дечја библиотека)
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0839. Ли ри ка из борбе и обнове / уредио Та наси је Мла деновић. – Београд : Просвета, 1947
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Покаја ње, с. 29; Веру јем (Моја земља
пропасти неће), с. 30–31; Срби ја се буди, с. 32–33; Спомен на уста нак, с. 34–35;
Крва ва бајка, с. 36–37; Бу гари ма, с. 38–39.

1948.
0840. СУМ ЊА ЛИ ЦА МА // Поли ти ка. – Год. 45, бр. 12808 (1. ја ну ар 1948) с. 26–27
0841. ВАРША ВА // Бра зда. – Год. 1, бр. 1 (1948) с. 26–27
0842. ИЗ ПОЉСКЕ // Ду га. – Год. 4, бр. 127 (1948) с. 10–11
Пу топис.
0843. ДЕЧ ЈА ВИТИ ЦА У ОШВЈЕНЋИ МУ // Ствара ње. – Год. 3, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1948) с. 22–23
Ошвјен ћим = Освјен цим.
0844. РАЂА ЊЕ ОД ЛУ КЕ // Књи жевност. – Год. 4, књ. 3, св. 2 (фебру ар 1948) с. 112
0845. JESEN U SLOBODNOJ POLJSKOJ (Poljska zelena sva od ozi mica) // Republi ka. –
God. 4, br. 2 (1. veljače 1948) s. 133
0846. MICKIJE VIĆEV RA ZORENI SPOMENIK (Spomenik pesni ka što je voleo ljude
svih na roda i kontinenata) // Republi ka. – God. 4, br. 2 (1. veljače 1948) s. 134–135
0847. ZA PIS U STA ROM GRA DU U VAR ŠAVI (Ovde je Nemac ugledao poljskog usta nika) // Republi ka. – God. 4, br. 2 (1. veljače 1948) s. 135–136
0848. STA RI GRAD U VAR ŠAVI // Nova žena. – God. 4, br. 35 (1948) s. 16
0849. ЈУ ГОСЛОВЕНСКА СЕ ЉАН КА ГОВОРИ НА МЕЂУ НА РОД НОМ ЗБОРУ
ЖЕНА : ПОВОДОМ ОСМОГ МАРТА // Књи жевне новине. – Год. 1, бр. 4 (9. март
1948) с. 2
0850. ЈУ БИ ЛЕЈ СОВЈЕТСКЕ УКРАЈИ НЕ // Књи жевност. – Год. 3, књ. 6, св. 3 (март
1948) с. 251–253
Штам па но у ру бри ци: Бе лешке.
0851. ИВА НА : (Од ломак из рома на) // Ле топис Мати це српске. – Год. 122, књ. 362,
св. 3 (март 1948) с. 143–158
0852. КЊИ ЖЕВНИЦИ О СОВЈЕТСКОЈ АРМИЈИ // Књи жевност. – Год. 3, књ. 6, св. 4
(април 1948) с. 312–313
0853. ПЕСНИК И ПРОЛЕЋЕ (Ко ка же да песник би ти може / да ни је трчао за водом
бу ји ца) // Поли ти ка. – Год. 45, бр. 12912 (1. мај 1948) с. 2
0854. Spomin na vstajo / prevedel na slovenski Mile Klopčič // Spor. – Št. 115 (15. maj 1948)
0855. СУН ЦЕ (Пробуди се, пробуди, де чаче, / да пева мо песме ран ке) // Пиони ри. –
Бр. 5 (18. мај 1948) с. 6
0856. „Умет ност је увек оруж је“ // Књи жевност. – Год. 4, књ. 6, св. 5/6 (мај–јун 1948)
с. 409–410
При каз члан ка С. Обрасцова под на веденим насловом.
121

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

0857. СРБИ ЈА СЕ БУДИ (Ноћ се хвата) // Пиони ри. – Бр. 6/7 (јун–јул 1948) с. 1
0858. Sen o domaćem mi ru / na slovenski prepesni la Dora Gruden // Na ša žena. – Št. 7
(1948) s. 195
0859. Žene mesijo kruh / na sloven ski prepesni la Dora Gruden // K M Ž. – Št. 7 (1948)
s. 149
0860. НОВИ ЖИ ВОТ У БРАН КОВИ НИ // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 25 (3. август 1948) с. 2
0861. ГЕОЛОГИ ЈА ПОСТАЈЕ САСТАВНИ ДЕО ЖИ ВОТА // Књи жевне нови не. –
Год. 1, бр. 27 (17. август 1948) с. 3
Пу топис.
0862. МЕШЕЊЕ ХЛЕБА (Жене су урани ле пре сунца и птица) // Зора. – Год. 4, Бр. 36/37
(1948) омот 2. Жена да нас. – Бр. 53 (1948) с. 18
0863. Ra sti br že, dete / na slovenski prepesnil Igo Gruden // Na ša žena. – Št. 8/9 (1948)
s. 229
0864. ГОВОР УЧИТЕ ЉИ ЧИН ПРВОГ ДА НА ШКОЛЕ // Поле тарац. – Бр. 1 (сеп тембар 1948) с. 3–4
0865. ПУ БЛИ ЦИСТИЧ КА ХРОНИ КА // Књи жевност. – Год. 3, књ. 7, св. 9 (сеп тембар 1948) с. 616–618
При каз члан ка: Пу бли цистич ка поези ја / Сергеј Љвов.
0866. СЕПТЕМ БАРСКА ПЕСМА (Сад свет основа ца одасвуд ни че, хи та) // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 33 (28. сеп тембар 1948) с. 3
0867. БОЛ НИ ЦА – ШКОЛА – ДОМ // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 35 (12. ок тобар
1948) с. 4
Репор та жа.
0868. ЦЕНТАР ДЕЧ ЈЕ СЛУ ЖБЕ У НИ ШУ // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 43 (7. децембар 1948) с. 4
Репор та жа.
0869. ДРУ ГОВИ (Да ли ти можеш знати / за што као рођеног брата / ја Ива на волим,
мати?) // Пиони ри. – Бр. 12 (децембар 1948) омот 2
0870. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 45 (21. децембар 1948) с. 1
0871. Од говор ју гословенских књи жевни ка совјетским књи жевни ци ма Ф. Глат кову,
Н. Ти хонову и дру ги ма // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 46 (27. децембар 1948)
с. 1
Пот писа ло шездесет седам чла нова Удру жења књи жевни ка, међу њи ма и Десанка Макси мовић.
0872. Ljubav na pesen // Tova rišč. – Št. 20 (1948) s. 464
0873. Zdаj šele // Tova rišč. – Št. 20 (1948) s. 464
0874. Sta re miasto w Warszawie / prev. H. Ka lita – Cirlić // Warszawa. – (1948) s. 5
0875. Zburzony pomnik Mickiewicza // Wies. – (1948) s. 20–21
0876. Mat ki oskar žaja / prev. A. Brosz // Dziennik Polski. – (1948) s. 77
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0877. Oswiecimski warkoszyk / prev. S. Ba kowski // Kurir Wiel kopolski. – (1948) s. 120
0878. Sen o ciszy domowej // Trybuna Rabotnicza. – (1948) s. 156
0879. ПРВИ СНЕГ // Пионирске нови не. – Бр. 18 (31. децембар 1948) Забавник, с. 8–9

1949.
0880. OTADŽBI NA U PRVOMAJSKOJ POVORCI. – Zagreb : Na kladni zavod Hr vatske,
1949. – 28 str. – (Na rodna knjižnica)
U pogovoru: Bi lješka o piscu / Novak Si mić.
Са држај: (Promače konjanik na zelen ku); (Promače s pesmom devojka borac); (Sta ra
čobanska pesma je ovo); (Devojke pozdravljaju bele dane); (Preko pašnja ka i preko
žita); (Evo Srbije i majskih urana ka); (Podiže devojka svetli rubac); (Jesmo li to blago
za kopa no); (Gledajte, otadžbina je opet puna).
0881. СА МОГЛАСНИ ЦИ А, Е, И, О, У. – Београд : Просве та, 1949. – 20 стр.
Књи гу илустровао Ан те Шан тић.
0882. „УЗЕТИ ОД ПРИ РОДЕ НАШ ЈЕ ЗА ДАТАК“ // Књи жевне нови не. – Год. 2, бр. 3
(18. ја ну ар 1949) с. 4
Репор та жа поводом Сле та мла дих при род ња ка.
0883. СА МОГЛАСНИ ЦИ // Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар 1949) с. 213
Од ломак.
0884. Војнич ка песма / Фран це Прешерн ; са словенач ког преве ла Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 46, бр. 13153 (6. фебру ар 1949) с. 3
0885. НАСТАВНИК НА РА ДУ И ОД МОРУ // Књи жевне нови не. – Год. 2, бр. 8 (22. фебру ар 1949) с. 3
Репор та жа.
0886. ВРА БАЦ // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1949) с. 15
0887. Пет песа ма : (Ха џи Ми тар; У ме ха ни; Ђурђев-дан; Посла ни ца св. Трновском;
Патриот) / Христо Бо тев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 163–167
0888. Ха џи Ми тар / Христо Ботев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 163
0889. У ме ха ни / Христо Бо тев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 164
0890. Ђурђев-дан / Христо Ботев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 165
0891. Посла ни ца св. Трновском / Христо Бо тев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 166
0892. Патриот / Христо Бо тев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 8, св. 2 (фебру ар 1949) с. 167
0893. РАЗГОВОР У ЗООИНСТИТУ ТУ : Од ломак из поеме „Жи вот и жена“ // Књижевне нови не. – Год. 2, бр. 10 (8. март 1949) с. 3
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
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0894. МА МЕ УДАРНИ ЦЕ : По моти ву С. Ми хал кова „А код вас“ // Поле тарац. – Бр. 7
(март 1949) с. 2–3
0895. ДОСИТЕЈЕВА ШЕТ ЊА // Поле тарац. – Бр. 7 (март 1949) с. 4–5
0896. Dekle se raduju pomladi / na slovenski prepesni la Dora Gruden // Naša žena. – Št. 3
(1949) s. 86
0897. Песни че, ду жност знаш / Отон Жу пан чич ; са словенач ког преве ла Десан ка
Макси мовић // Културни жи вот. – Год. 1, бр 3/4 (1949) с. 81
0898. ДЕДУ СЕ ПРИ ЧИ ЊА ВА УНУ КОВ ГЛАС // Ствара ње. – Год. 4, св. 3/4 (март–
април 1949) с. 95
0899. ОТАЏБИНА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ : (Од ломак) // Књи жевност. – Књ. 8,
св. 4 (април 1949) с. 299–307
0900. ОД КУ ЋЕ ДО ШКОЛЕ (Од Кати не куће до школе / има ви ше од часа) // Поле тарац. – Бр. 8 (април 1949) с. 12–13
0901. ЗЕМЉА – ПЕСМА РИ ЦА // Бра зда. – Год. 2, бр. 5 (1949) с. 342–343
0902. ЧАС У ШУ МИ // Поле тарац. – Бр. 10 (јун 1949) с. 14–15
0903. DEČJI VRT // Žena danas. – Br. 61 (jul 1949) s. 11
0904. PUT BRAN KOVI NA–VA LJE VO // Republi ka. – God. 5, br. 7/8 (sr panj–kolovoz
1949) s. 547–560
0905. ПА ВЛЕ ПОЧИ ЊЕ БОРБУ // Здрав под мла дак. – Бр. 8 (1949) с. 12–13
Из поеме „Борци за здра вље“.
0906. ДЕЧАК У СИЋЕВАЧКОЈ КЛИСУ РИ // Књи жевне нови не. – Год. 2, бр. 34 (23. август 1949) с. 4
Репор та жа.
0907. СЕПТЕМ БАРСКА ПЕСМА // Зора. – Бр. 49 (1949) омот 2
0908. У РУД НИ КУ БИВШЕГ СЕОСКОГ ГА ЗДЕ // Књи жевне нови не. – Год. 2, бр. 36
(6. сеп тембар 1949) с. 3–4
Репор та жа.
0909. РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА : Од ломак // Пионирске нови не. – Бр. 3 (23. сеп тембар
1949) с. 3
0910. ДЕЧЈА НЕДЕ ЉА (Сестри ћу, су тра је ра достан пра зник) // Књи жевне нови не. –
Год. 2, бр. 39 (27. сеп тембар 1949) с. 1
0911. ДЈЕДОВ МОНОЛОГ // Ствара ње. – Год. 4, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1949)
с. 299–300
0912. Kr vava bajka / na slovenski prevedel Pavel Golia // K M Ž. – Št. 10 (1949) s. 206
0913. Pripovetke / Mak sim Gorki ; s ruskog prev. Vera Stojić ; stihove prev. Desanka Mak simović. – Beograd; Zagreb : Kultura, 1949. – 252 str. – (Dela Mak sima Gorkog; knj. 19)
0914. КА КО СУ ПРЕВОЂЕНЕ ПЕСМЕ У XIX КЊИЗИ МАКСИ МА ГОРКОГ // Књижевне нови не. – Год. 2, бр. 47 (22. новембар 1949) с. 2
0915. НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Дечаче, при знајем ти, ни за мене нема / у све ту ствари
ни мр тве ни неме) // Нова жена. – Бр. 55 (1949) с. 29
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0916. ЦИ ГАН ЧИ ЦА МА РА // Пиони ри. – Бр. 11 (1949) с. 6
0917. Verujem / na slovenski prev. Li li Novy // Naša žena. – Št. 11 (1949) s. 245
0918. НОЋ У ЗА ВИЧАЈУ (Ноћ пу на питомих гласова) // Ду га. – Бр. 224/225 (1949) с. 13
0919. БАЈ КА О НОВОЈ ГОДИ НИ // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1
0920. НОВА ГОДИ НА : Бајка о Новој годи ни // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1
0921. ДЕЧАК : Бајка о Новој годи ни // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 1
0922. ПИСМО ИЗ ДЕЧ ЈЕ БОЛ НИ ЦЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 10 (1949) с. 12–13
Из поеме „Борци за здра вље“.
0923. Meja / na slovenski prepesni la Dora Gruden // Naša žena. – Št. 4 (1949) s. 103
0924. ЈУ ГОСЛОВЕНСКА АРМИ ЈА // Пионирске нови не. – Бр. 15 (16. де цембар
1949) с. 2
0925. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би ла врло
ла ка) // Пионирске нови не. – Бр. 17 (30. децембар 1949) с. 1
0926. Ју гословенска поези ја : Ан тологи ја. – Београд : Са вез књи жевни ка Ју госла ви је,
1949
У са држају пе сме Де сан ке Макси мовић: Пролећ на пе сма; Покошена ли ва да,
с. 282–283; Два де сет хи ља да де војач ких ру ку, с. 283–284; Спомен на уста нак,
с. 284–285; Мајка ма, с. 285–286; Ву ков утук, с. 287–288.

1950.
0927. IZA BRA NE PESME. – Zagreb : Državno izdavačko preduzeće „Zora“, 1950. – 128 str. –
(Ma la biblioteka; 51)
Izbor pesa ma izvrši la sa ma pesni kinja. – U pogovoru: Bi lješke o piscu / Novak Si mić.
Са држај: I: Pesnik i proleće; Pokošena livada; Saput nica; Na bu ri; Predoseća nje;
Strepnja; Proleć na pesma; Opomena; Zmija; Mrak (Mrak se je rodio); Pismo;
Grad ski ljubav nici; Dvadeset hi ljada devojač kih ru ku; Majči na tu žba lica; Si romahov grob; Neko se seća detinjstva. – II: Če žnja u tuđi ni; Moji zemljaci; Selja kova
smrt; Mešenje hleba; Bal ka nac; Put nik treće klase; Pita lice; Isto to sa mo ma lo drukčije; Vu kov utuk. – III: Verujem (Moja zemlja propa sti ne će); Spomen na usta nak;
Usta nici: (Spomen na seču knezova u Va ljevu); Kri lata zemlja; Devojke – vojnici;
Pesma o pogi nu loj devojci; Kr vava bajka; Žao mi je čoveka; Majka ma. – IV: Proleće
u Zagrebu; Beograd ske ulice; Septembarska pesma; Čas istorije; Rađa nje knjige. –
Oslobođenje Cvete Andrić: 1 (Niz neod ređenih imena), 2 (Progovoriće, progovoriće ona), 3 (Na pr vo gla sa nje ide Cveta), 4 (U opšti nu se sleglo more sveta). – Selica;
Jaganjci; Pesni kov kip u parku.
0928. РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА. – Београд : Мла до поколење, 1950. – 48 стр. – (Библиотека пиони ра)
Књи гу илустрова ла Љу би ца Сокић.
Са држај: Река; Ма ли за дру гари; За ли ва ње; Породич ни са вет; Мла ди при родња ци; Ин жењери ис пи ту ју реку; Збор; Деч ји збор; Деда чека уну чи ће; Подивља ла река; Омла дин ци спаса вају децу; Деда и омла дин ци; Деда попу шта; Ката
водоноша; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца.
0929. ЗИ МА // Пионирске нови не. – Бр. 20 (20. ја ну ар 1950) с. 1
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0930. ДЕТИЊСТВО (Дечаче, ти са да гра диш / домове од коца ка) // Пиони ри. – Бр. 1
(ја ну ар 1950) с. 3
0931. БОРЦИ ЗА ЗДРА ВЉЕ : Од ломак // Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар 1950) с. 5
0932. СТАСАЈ БРЖЕ, ДЕТЕ (Јед нога ју тра ка да се пренете / земља увелико би ће изграђена) // Рад ни ца. – Год. 3, бр. 1 (1950) с. 1
0933. U POLICIJI : Iz poeme „Žena i život“ // Žena danas. – Br. 67 (1950) s. 5
Iz poeme „Otadžbino, tu sam“.
0934. DEČJI VRT // Naša žena. – Št. 1/2 (1950) s. 11
0935. ХОРСКА РЕЦИТА ЦИЈА КАО СРЕДСТВО ПРИ ОБРА ДИ ПОЕЗИЈЕ // Настава јези ка и књи жевности у сред њим школа ма. – Год. 1, бр. 1/2 (1950) с. 49–56
0936. НА ЛИ ВА ДИ // Књи жевне нови не. – Год. 3, бр. 10 (7. март 1950) с. 1
0937. ТЕТОВСКА МЕНА ДА // Књи жевне нови не. – Год. 3, бр. 12 (21. март 1950) с. 4
Пу топис.
0938. ПРВИ ЈА ГАЊЦИ (У за дру жном тору / осва нула ју трос стоти ни ца ја га) // Полетарац. – Бр. 7 (март 1950) с. 2
0939. ТРА ВЕ ГОВОРЕ БА КИНИМ ЈЕЗИКОМ // Полетарац. – Бр. 8 (април 1950) с. 5–7
0940. ИЗ ПОЕМЕ „ОТАЏБИНА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ“ // Културни жи вот. –
Год. 2, бр. 4 (1950) с. 15–16
0941. ТРИ ПОБРАТИ МА (У пролеће, у пролеће има / три добра побрати ма) // Пиони ри. – Бр. 4 (април 1950) с. 7
0942. СЕЋА ЊЕ НА ДЕТИЊСТВО : Из поеме „Жена и жи вот“ // Нова жена. – Бр. 60
(1950) с. 20
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
0943. У СУД НИ ЦИ : Из поеме „Жена и жи вот“ // Нова жена. – Бр. 60 (1950) с. 21
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
0944. ЛЕКА РЕВА ПРИ ЧА : Из поеме „Борци за здра вље“ // Здрав под мла дак. – Бр. 4
(1950) с. 12–13
0945. ПРОЛЕЋЕ // Књи жевност. – Год. 5, књ. 10, св. 5 (мај 1950) с. 418–421
0946. Воз / Ви да Брестова ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Пиони ри. –
Бр. 5 (мај 1950) с. 21
0947. СРЕЋ НО // Књи жевне нови не. – Год. 3, бр. 22 (30. мај 1950) с. 1 и 4
0948. СРБИ ЈА СЕ БУДИ (Ноћ се хвата) // Културни жи вот. – Год. 2, бр. 6 (1950) с. 7–8
0949. Erinnerung am dem Aufstand / Deutsch von I[van] I[va nji] // Das neue Jugend. – II
(25. jun 1950) p. 19
0950. ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА (Сестри ћу, су тра је ра достан пра зник) // Зора. – Бр. 58 (1950)
омот 2
0951. ДЕВОЈКЕ – ВОЈНИЦИ (Си не, ка жу сред горе / пу но је девоја ка / што за слободу
се боре) // Жена у борби. – Бр. 8/9 (август–сеп тембар 1950) с. 28. Глас жена. –
Год. 3, бр. 9 (1950) с. 16. На ша жена. – Шт. 9 (1950)
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0952. ШКОЛА ЧЕЗНЕ ЗА УЧЕНИЦИ МА // Полетарац. – Бр. 1 (септембар 1950) с. 3–4
0953. Прет чувствие / на ма кедонски прев. Ацо Шопов // Нов ден. – Бр. 8/10 (1950) с. 63
0954. БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ (Чи ни ти се корачаш, пут ни че, / кроз град као сва ки други) // Културни жи вот. – Год. 2, бр. 10 (1950) с. 46–47
0955. СЛОБОД НА ЗЕМЉА (Пиони ри, слобод ном се зове / земља где може де те / да
са ња поносно снове) // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар 1950) омот 2
Цр те же ра дио Нови ца Ђу кић. – Пиони ри, Бр. 10 (децембар 1950), с. 1.
0956. БАЈКА О ЗВЕЗДИ // Бразда. – Год. 3, бр. 11/12 (новембар–децембар 1950) с. 777–778
0957. Крва ва бајка // Ма кедон ка. – Бр. 66 (1950) с. 10
0958. Отаџби на у првомајској поворци : Од ломак // Ма кедон ка. – Бр. 66 (1950)
0959. РАСТА НАК // Зора. – Бр. 64 (1950) с. 1
0960. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту пају деча ци за војни ка че том) // Нова жена. – Бр. 68
(1950) с. 1
0961. РАЂА ЊЕ НА ДЕ // Нова жена. – Бр. 68 (1950) с. 6
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
0962. ПИСМО СА БА ЊИ ЦЕ // Жена да нас. – Бр. 72 (1950) с. 2
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
0963. МИ ХОЋЕМО МИР // Књи жевне нови не. – Год. 3, бр. 49 (5. децембар 1950) с. 1
0964. ПРИ ЧА О ЗА КОПА НОЈ ПШЕНИ ЦИ // Пиони ри. – Бр. 10 (де цембар 1950)
с. 8–9
0965. За исти ну, Зборник : На ши пјесни ци про тив клеве та Информби роа. – Це ти ње :
Народ на књи га, 1950
У са држају од Десан ке Макси мовић: Деду се при чи ња ва уну ков глас.
0966. Исти ни та истори ја А-Кеја и дру ге при повет ке / Лу Син ; са руског преве ла Десан ка Макси мовић. – Београд : Просве та, 1950. – 131 стр. – (Са времена стра на
књи жевност)
Са држај: Исти ни та истори ја А-Кеја; Кун И-Ци; Сјај; Са пун; Си ћу шан дога ђај;
Пра зник ле та; За ви чај. – О Лу Си ну.
0967. Се ло Степан чи ково : При повет ке / Фјодор М. Достојевски ; с руског преве ли
Ми лан Ка ша нин, Десан ка Макси мовић, Бран ка Ковачевић, Иси дора Секулић,
Људ ми ла Ми ха и ловић, Јован Макси мовић. – Београд : Ново поколење, 1950. –
497 стр. – (Светски писци)
Са држај: Се ло Степан чи ково (прев. М. Ка ша нин), с. 9–226; Ујкин сан (прев.
Десан ка Макси мовић), с. 227–362; Глуп дога ђај (прев. Б. Ковачевић), с. 363–416;
Слабо срце (прев. И. Секулић), с. 417–464; Јел ка и свадба (прев. Љ. Ми ха и ловић), с. 465–472; Поштен лопов (прев. Ј. Макси мовић), с. 473–490.

1951.
0968. ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ. – Београд : Просве та, 1951. – 125 стр.
Поема посвећена Ду ши ци Стефа новић, науч ној рад ни ци стре ља ној под немачком оку па ци јом, 1941. годи не. – Цр те же за 46 песа ма изра ди ла Ма ша Живкова.
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Са држај: I: (Ћу ти те трену так, грму ше и ласте); (Пред Уни верзу коњи ца до топта); (А та мо опет звекет и фи ју ци); (Там нич ка чесма учма ло ка пље); (Кови тлац
сећа ња у су тон је сколи); (Са зна ла је већ у то доба ра но); (Та ко спу та на за слободом жуди); (Ју тром мисли ма у семи нар за лу та); (Мисли и са ња та ко или се
сећа); (Кад се јед ном остваре њени снови); (Најед ном ход ни ком зачу кора ке
кру те); (Кад се јед ном остваре њени снови); (Најед ном ход ни ком зачу кора ке
кру те); (Девојку по тмули бол пробуди); (Дан лет њи иза шип ки заблешта);
(Стра жар јој про ту ри кроз врата ка шу); (А кад и послед њи пе чати модри); (Тек
Бе оград за ми риса на смолу). – II: (Ћу те рибе у бла гом лет њем су мра ку); (После,
месе чи ном, у ноћ се упу ти); (Цве тају брда около Охри да); (Опет крај мирне
површи не се де); (Чу је ли то риба глас или мисао јасну); (За не та успе хом иде и
мисли); (У инсти тут се опет с је зера врати); (Зајед но с ма леном рибом пастрви цом); (Расте риба у кори та шцу); („Погле дај ту лепо ту све та!“); (Ис тра жи вач
жена исти ни ши ри међе); (У име нау ке сад мора нау ку и науч ни ца оста вити са ма);
(Ка ква се то бу ра поди же гра дом); (Де те јој руп цем ма ше). – III: (Инсти ту том
за ми шљено иде жена); (Отвори пола ко де ти њу собу); (Уђе у своју собу за пут
спрем на); (Ули цом као да покрет ни гроб про тут ња); (Оста виш је дан ку так топли); (А време што у там ни ци ми ли споро); (Чим се у собу уву че та ма); (Ју трос
су нови таоци дове дени); (Врати ла се нема жена са му ка); (Ноћу бол несносни
че ло јој пресеца); (Му чења су их погнула, поме ла); (Ша љем ти, кћери, писмо
кри шом, кри шом); (Па заспа крат ко, зад њи сан проса ња); (Логор пробуди тиши на пу на стра ве); („Ду ши ца Стева новић, из ла зи, без ствари“); (Побледе небо,
бол но уздрх та гра ње).
0969. БОРЦИ ЗА ЗДРА ВЉЕ. – Сарајево : Свје тлост, 1951. – 52 стр.
Књи гу илустрова ла Рад ми ла Ђорђевић.
Са држај: Прва лекарева при ча; У амбулан ти; Деч ји са везни ци; Борци за здравље; Па вле почи ње борбу; Пу ша колебљивко; Договор; Борко обла порко; Подвиг; Болесни ма школски лекар на рад не да; Први ус песи; Лет њи од мор; Болест
на па да децу; Дру га лекарева при ча; Пел цу ше извид ни це; У ан ти ту беркулозном
дис пан зеру; Пу ша иде на лечење; Писмо; Пу шин повратак.
0970. ПРВО НА УЧ НО ОТ КРИЋЕ // Поли ти ка. – Год. 48, бр. 13751 (1–3. ја ну ар 1951)
0971. КОСАЧИ ЦА (Косачи ца си ђе с дру ма међу би ље) // Ле топис Мати це српске. –
Год. 127, књ. 367, св. 1 (ја ну ар 1951) с. 34
0972. Ђорђе Ра ди шић. Да ни из та ме и сви је тла (Београд : НОПОК, 1950) // Ле топис
Мати це српске. – Год. 127, књ. 367, св. 1 (ја ну ар 1951) с. 73–74
Бе лешка.
0973. У СНУ ДЕЦА РАСТУ (У сну расту брда / пла ни не и реке) // Поле тарац. – Бр. 5
(ја ну ар 1951) омот 2
0974. ГОДИ НА НОВА – БОЉА СЛОВА // Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар 1951) с. 2–4
Цр те же изра дио Слободан Га ври ловић.
0975. САМ (Добио дечак лоп ту од тате) // Пиони ри. – Бр. 1 (ја ну ар 1951) с. 17
0976. ДЕВОЈАЧ КА ПЕСМА У ТАМ НИ ЦИ (А кад и послед њи печати модри) // Жена
да нас. – Бр. 79 (ја ну ар 1951)
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
0977. РАТОБОРНИ ЦАР (Цео народ: Немој, царе, ратовати / Нисмо, царе, пребогати) // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1951) омот 2
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0978. ФЕБРУАРСКИ РАЗГОВОРИ (Разговара ли врап ци и сени це крај ози ми це пшени це) // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1951) с. 6
0979. ДВА ПИ ЛЕТА (Ши ром бе лог иду све та / два пи ле та си роче та) // Поле тарац. –
Бр. 6 (фебру ар 1951) с. 13
0980. ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК (Ево нам већ и мар та) // Пиони ри. – Бр. 2 (фебру ар
1951) с. 6
0981. ХВА ЛИСА ВА ПАТКА (Га-га-га нека чу ју сва села) // Пионирске нови не. – Бр. 24
(24. фебру ар 1951)
0982. КР ТИ ЦЕ (Кр ти це шкр ти це за што сте се скри ле) // Пионирске нови не. – Бр. 24
(24. фебру ар 1951)
Деч је при редбе: зборник. Београд : Деч ја штам па, 1951.
0983. Ma la pestunja / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Pionir. – Št. 2 (1951) s. 38
0984. Pranvera ne Kosmet / perkethye E[sad] M[ekuli] // Jeta e re. – No. 2/3 (1951) f. 132–134
0985. Дра ги, ти си крив / Дора Груден ; песму са словенач ког прев. Десан ка Максимовић // Зора. – Бр. 67 (1951) с. 17
0986. Сва сам све тла : 1, 2, 3 / Дора Груден ; са словенач ког песме преве ла Десан ка
Макси мовић // Зора. – Бр. 67 (1951) с. 17
0987. ПРОЛЕЋЕ НА КОСМЕТУ (Још ма ло, почеће да цвета / ливада и небо звездано) //
Зора. – Бр. 68 (март 1951) с. 9. Нова жена. – Бр. 72 (1951) с. 8. Књи жевне нови не. –
Год. 4, бр. 11 (13. март 1951) с. 1
0988. МА МЕ ЈУ НА ЦИ (Јелиним дру гови ма / дошле мајке из боја) // Полетарац. – Бр. 7
(март 1951) с. 1
0989. ПЛА НИ НА РИ (Мла ди, стари / пла ни нари / погачи це ис пеци те / на пла ни ну
по теци те) // Поле тарац. – Бр. 7 (март 1951) с. 12
0990. МОБА (Нека се и пева / кад се вред но ра ди) // Полетарац. – Бр. 7 (март 1951) с. 13
0991. Čas pedagogije // Naša žena. – Št. 3 (1951) s. 11. Nova žena. – Br. 73 (1951) s. 9
0992. МЕШЕЊЕ ХЛЕБА (Жене су ура ни ле пре сун ца и пти ца) // Нова жена. – Бр. 74
(1951) с. 12
0993. ОСЕЋА ЊЕ ПРИ РОДЕ И ЈЕ ЗИК У РОМА НУ „КРОЗ НИ ЧИ ЈУ ЗЕ МЉУ“ ОД
ВЕРЕ ДЕ ЛИ БА ШИЋ // Књи жевне нови не. – Год. 4, бр. 16 (17. април 1951) с. 3
0994. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Омла динска позорни ца. – Год. 5, бр. 4
(1951) с. 238
0995. ДЕТЕ НА ТЕРАСИ // Поле тарац. – Бр. 8 (април 1951) с. 2–3
0996. БРЕ ЗИ ЦА (Би ла нека брези ца / лепа као цари ца) // Поле тарац. – Бр. 8 (април
1951) с. 3
0997. КА КО ХРАСТИЋ РАСТЕ (Донео је храст / својој деци ју че / бели часту ласту) //
Поле тарац. – Бр. 8 (април 1951) с. 3
0998. ПЕТОРО БРАЋЕ ПЕТЛИЋА (Први пе тлић би ће Жу ћа) // Поле тарац. – Бр. 8
(април 1951) с. 6
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0999. НА СТРЕ ЛИ ШТУ : Увод у поему „Отаџби но, ту сам“ // Жена да нас. – Бр. 83
(мај 1951) с. 4
1000. Prošnja mladosti / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Obzor nik. – Št. 5 (1951) s. 277
1001. Spomin na vstajo / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Obzor nik. – Št. 5 (1951) s. 278
1002. ПРВИ МАЈ (Први мај! Први мај! Пче ло, ра но хајд’ устај) // Поле тарац. – Бр. 9/10
(мај–јун 1951) с. 8
1003. Kor tremo / El la serba tredu kis Emi lia Lapenna kaj Marko Demetrović // La suda stelo. – XIX. No. 6 (1951) p. 7
1004. Bal kanu lo / El la serba tradu kis Emi lia Lapenna kaj Marko Demetrović // La suda
stelo. – XIV. No. 6 (1951) p. 7
1005. ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ (Побледе небо, бол но уздрх та гра ње) // Зора. – Бр. 71
(јун 1951). За дру га. – Год. 3, бр. 126 (19. јул 1951)
1006. КРВА ВА БАЈ КА // Жена да нас. – Бр. 84/85 (јун–јул 1951) с. 5. НИН. – Год. 1,
бр. 26 (1. јул 1951). Здрав под мла дак. – Бр. 8 (1951) с. 8. Се ло. – Бр. 88 (15. ок тобар 1951) с. 5
1007. СПОМЕН НА УСТА НАК (Срби ја је ве ли ка тајна) // Рад ник. – Год. 2 (5. јул
1951) с. 62. Омла динска позорни ца. – Ван ред ни бр. (1951) с. 83
1008. ПИСМО ИЗ ЧЕШКЕ (Божена Нови кова ми пи ше писмо / пу но ту ге) // Зора. –
Бр. 72 (1951) с. 4
1009. ЖЕНИН САН (Заспа ла је си ноћ жена / беше сет на, беше сет на) // Зора. – Бр. 76
(1951) с. 8
1010. Међу на ма / Дора Груден ; песму са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Зора. – Бр. 76 (1951) с. 8
1011. PESNIK I PROLEĆE (Ko kaže da pesnik biti može / da nije trčao za vodom bujica) //
Ilustrovani vjesnik. – Br. 283/284 (1951) s. 3
1012. МОТИ ВИ ИЗ ЊЕГОША : (Свет је овај ти ран ти ра ни ну; Ћуд је женска сми јешна работа; Си рак ту жни; Пору ка) // Књи жевност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (септембар–ок тобар 1951) с. 213–216
1013. СВЕТ ЈЕ ОВАЈ ТИ РАН ТИ РА НИ НУ : Мо ти ви из Његоша // Књи жевност. –
Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1951) с. 213–214
1014. ЋУД ЈЕ ЖЕНСКА СМИЈЕШНА РА БОТА : Моти ви из Његоша // Књи жевност. –
Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1951) с. 214–215
1015. СИ РАК ТУ ЖНИ : Мо ти ви из Његоша // Књи жевност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10
(сеп тембар–ок тобар 1951) с. 215
1016. ПОРУ КА : Мо ти ви из Његоша // Књи жевност. – Год. 6, књ. 13, св. 9/10 (сеп тембар–ок тобар 1951) с. 215–216
1017. САН // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 617
1018. ЉУСКЕ // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 619
1019. ЧЕСТО МИСЛИМ // Бра зда. – Год. 4, бр. 9/10 (1951) с. 619
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1020. НА ПЛА НИНИ (Давно се нисам уз пла ни ну пела) // Књи жевне нови не. – Год. 4,
бр. 40 (6. ок тобар 1951) с. 1. Ле топис Мати це српске. – Год. 127, књ. 368, бр. 6
(1951) с. 429–431
1021. Veres rege / Acs Ka roly forditasa // Magyar Szo. – VI II (28. oktob. 1951) p. 256
1022. У ПОСЛЕРАТ НОМ ГРА ДУ // Ствара ње. – Год. 6, бр. 10/11 (ок тобар–новембар
1951) с. 653
1023. Pot nik tretje ga raz reda / na sloven ski prev. Lojze Kra kar // Pionir ski list. – Št. 27
(7. novembar 1951)
1024. МИ ХОЋЕ МО МИР // Слобод на Војводи на. – Год. 8, бр. 2187 (29. новембар
1951). Глас Народ ног фрон та Срби је. – Год. 10, бр. 1755 (19. новембар 1951)
1025. PESMA O POGINU LOJ DEVOJCI // Slobodna Dalmacija. – God. 9, br. 2122 (29. studeni 1951)
1026. NE VI DLJI VI NEPRIJATELJ // Žena danas. – Br. 89 (novembar 1951) s. 3
1027. DRUGA RICA // Naša žena. – Št. 11/12 (1951) s. 7
1028. Domovina, tu sem : 1 pesen / prev. Dora Gruden // Naša žena. – Št. 11/12 (1951) s. 355

1952.
1029. „МА ЛИ ГУН ДУЛИЋ И ПАСТИ РИ ЦА ДУ БРАВКА“ // Књи жевне нови не. –
Год. 5, бр. 47 (6. ја ну ар 1952)
Поводом позоришне игре за децу од Ду шана Лончаревића под наведеним насловом.
1030. ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ : Од ломак // Победа. – Год. 4, бр. 131 (10. ја ну ар 1952)
1031. СНОВИ // Жена да нас. – Бр. 92 (фебру ар 1952) с. 7
1032. ШКОЛСКЕ КЛУ ПЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 7 (1952) с. 16
1033. PRVA RA NJENICA // 7 umetnosti. – God. 1, br. 3 (1952) s. 3
1034. Kr vava bajka / na slovenski prev. Lojze Krakar // Pionirski list. – Št. 12 (18. april 1952)
1035. ОТАЏ БИ НА У ПРВОМАЈСКОЈ ПА РА ДИ : Од ломак // За домови ну. – Бр. 9
(26. април 1952). Ра дио Скопље. – Год. 2, бр. 16 (1952) с. 7. Колек тив Ду га Реса. –
Бр. 3 (1. мај 1952) (лати ни цом)
1036. ЗРЕЊЕ // Жена да нас. – Бр. 94/95 (април–мај 1952) с. 9
1037. ПРОЛЕЋЕ НА КОСМЕТУ // Пар тиски рад ник. – Год. 5, бр. 82 (1. мај 1952)
1038. ПЕСМА ПИ ЛОТА // Слобода. – Год. 8, бр. 20 (22. мај 1952)
1039. Ad mono / El la serba tradu kis Bo Zorović // La suda stelo. – No. 5/6 (1952) p. 9
1040. СПОМЕН НА УСТА НАК // Ју госла ви ја. – Бр. 6 (јун 1952) с. 69. За победу. –
Год. 5, бр. 172 (1. јул 1952). Вести. – Бр. 267 (3. јул 1952). Жена да нас. – Бр. 99
(1952) с. 9
1041. Emlekezes a fökelsröl // 7 nap. – No. 27 (6. jul 1952)
1042. СРБИ ЈА СЕ БУДИ (Ноћ се хвата) // Народ ни војник. – Бр. 172 (11. јул 1952)
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1043. СЕ ЉАН КИ НА УСПА ВАН КА (Спа вај, си не, посла има на на) // За дру гар. –
Бр. 188 (2. август 1952)
1044. ИСПОВЕСТ „ОЛИМ ПИ ЈЕ“ // Вести. – Бр. 273 (14. август 1952)
1045. ЛУТ КЕ РАЧУ НАЈУ (Сва ко ве че ја се му чим / своје лут ке да нау чим) // Ти тов
пионир. – Год. 3, бр. 8 (1952) с. 7
1046. КЊИ ГА СА СЛИ КА МА (Не ку пуј ми, ма ма, / сад ви ше паја це) // Зора. – Год. 8,
бр. 78 (1952) с. 21
1047. ВЕЧЕРЊИ РАЗГОВОРИ // Зора. – Год. 8, бр. 78 (1952) с. 21
1048. ПИСМО ПРВА КУ // Зора. – Год. 8, бр. 78 (1952) с. 21
1049. ЋУД ЈЕ ЖЕНСКА СМИЈЕШНА РА БОТА : (Моти ви из Његоша) // Нова жена. –
Год. 7, бр. 82 (1952) с. 1
1050. ДЕЧ ЈА РА ДОЗНА ЛОСТ // Ду га. – Год. 8, бр. 324 (1952) с. 13. Ра дио Београд. –
Бр. 123 (1952) с. 16
1051. СВЕТ (Овде је разред и школа / око њих равно двори ште) // Ду га. – Год. 8, бр. 324
(1952) с. 13
1052. ПРВИ ЧАС ГРА МАТИ КЕ // Ду га. – Год. 8, бр. 328 (1952) с. 13
1053. СКРЕТНИЧАР (Стојте, аутомоби ли, / стојте, брзи трамваји) // Ра дио Београд. –
Бр. 123 (1952) с. 16
1054. ЈЕСЕН У ШУ МИ (Са зре ли су плодови / па дају са гра на) // Поле тарац. – Бр. 1
(сеп тембар 1952) с. 2
1055. ЧЕТИ РИ ФРАН ЦУСКЕ ПЕСНИ КИ ЊЕ (Жа нет Де ле тан-Тардиф, Ана Миракл, Клер Гол, Франсоаз Д’ Обон) / преводи лац песа ма са фран цуског Десан ка
Макси мовић // Књи жевност. – Год. 7, књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 218–224
1056. Три песме (Са кр при ча свој сан; Од мор; Песма дои ље) : Из збирке „Ноћ времена“ / Жа нет Де ле тан-Тардиф ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 218–219
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1057. Са кр при ча свој сан : Из збирке „Ноћ времена“ / Жа нет Делетан-Тардиф ; с француског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар
1952) с. 218
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1058. Од мор : Из збирке „Ноћ времена“ / Жа нет Де ле тан-Тардиф ; с фран цуског прев.
Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 218
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1059. Песма дои ље : Из збирке „Ноћ времена“ / Жа нет Де ле тан-Тардиф ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952)
с. 218–219
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1060. Три песме (Пасти рева при ча; Пролеће; Наставник) : Из збирке „8 поема и њихови цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 220–221
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
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1061. Пасти рева при ча : Из збирке „8 поема и њи хови цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с француског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар
1952) с. 220
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1062. Пролеће : Из збирке „8 поема и њи хови цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цуског
прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (септембар 1952) с. 220
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1063. Наставник : Из збирке „8 поема и њи хови цр те жи“ / Ана Ми ракл ; с фран цуског
прев. Де сан ка Мак си мовић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952)
с. 220–221
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1064. Две песме (Исмеја на му за; Измождени песник) : Из збирке „Демони и чуда“ /
Франсоаз Д’ Обон ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. –
Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 221–222
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1065. Исмеја на му за : Из збирке „Демони и чуда“ / Франсоаз Д’ Обон ; с фран цуског
прев. Де сан ка Мак си мовић // Књи жев ност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тем бар 1952)
с. 221–222
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1066. Измождени песник : Из збирке „Демони и чуда“ / Франсоаз Д’ Обон ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952)
с. 222
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1067. Две песме (Песма тра жиоца; Песма коња) : Из збирке „Ин ди јанске песме“ /
Клер Гол ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15,
св. 9 (сеп тембар 1952) с. 222–224
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1068. Песма тра жиоца : Из збирке „Ин ди јанске песме“ / Клер Гол ; с фран цуског прев.
Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 222–223
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1069. Песма коња : Из збирке „Ин ди јанске песме“ / Клер Гол ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 223–224
Над наслов: Че ти ри фран цуске песни ки ње.
1070. ЖА НЕТ ДЕ ЛЕТАН-ТАРДИФ // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952)
с. 224
Бе лешка.
1071. АНА МИ РАКЛ // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 224
Бе лешка.
1072. ФРАНСОАЗ Д’ ОБОН // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 224
Бе лешка.
1073. КЛЕР ГОЛ // Књи жевност. – Књ. 15, св. 9 (сеп тембар 1952) с. 224
Бе лешка.
1074. ДЕТИЊСТВО (Де тињство моје, пу но си сва ког сјаја) // Књи жевност. – Књ. 15,
св. 9 (сеп тембар 1952) с. 449–452
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1075. ПРВАК (Пе тли ћу певачу / су тра ме пробуди) // Пиони ри. – Год. 7, бр. 3 (2. октобар 1952) с. 3
1076. УОБРА ЖЕНИ ПРИ РОД ЊАК // Поли ти ка. – Год. 49, бр. 14303 (8. ок тобар
1952) Поли ти ка за децу. Год. 14, бр. 4
1077. УДУ БИ СЕ, ДЕЧАЧЕ // Поли ти ка. – Год. 49, бр. 14315 (22. ок тобар 1952) Полити ка за децу. Год. 14, бр. 6
1078. КРВА ВА БАЈ КА // Слобод на Војводи на. – Бр. 2464 (23. октобар 1952). Народ на
арми ја. – Бр. 43 (25. ок тобар 1952)
1079. ПЧЕ ЛА МА КРА ДУ МЕД // Поле тарац. – Бр. 2 (ок тобар 1952) с. 2–4
1080. ЈЕСЕН (Прошета ла јесен по густом шевару) // Ра дио Београд. – Бр. 141 (1952) с. 9
1081. ПТИ ЦЕ НА ТРГУ // Поли ти ка. – Год. 49, бр. 14334 (12. новембар 1952) Полити ка за децу. Год. 14, бр. 9
1082. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Пиони ри. – Год. 7, бр. 11 (27. новембар
1952) с. 9
1083. УОЧИ БОЈА // Београдске нови не. – Год. 1, бр. 13 (27. новембар 1952)
1084. ВОЛЕ ЛА САМ ДА ПРОНА ЛА ЗИМ ТА ЛЕНТЕ // Мла да култу ра. – Год. 1, бр. 2
(27. новембар 1952) с. 1
1085. БАЈКА О УСТА НИЧКОЈ ПУ ШЦИ (Цела пла ни на ста де да ку ца) // Полити ка. –
Год. 49, бр. 14351 (29–30. новембар и 1. децембар 1952)
1086. ПЕСМЕ О ПТИЦА МА : (Роса; Цвркут; Ју тарње облачење птица; Под гнездима) //
Ле топис Мати це српске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (новембар 1952) стр. 312–314
1087. РОСА (Пред зору пти це се за цену од плача) : Песме о пти ца ма // Ле топис Матице српске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (новембар 1952) с. 312
1088. ЦВРКУТ : Песме о пти ца ма // Ле топис Мати це српске. – Год. 128, књ. 370, св. 5
(новембар 1952) с. 312–313
1089. ЈУ ТАРЊЕ ОБЛАЧЕЊЕ ПТИ ЦА (У бу ковом се проплан ку облаче грли це си ве) :
Песме о пти ца ма // Ле топис Мати це српске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (новембар
1952) с. 313–314
1090. ПОД ГНЕ ЗДИ МА (Ју трос кроз шу му најед ном допре ми до слу ха / лепет и цвркут) : Песме о пти ца ма // Ле топис Мати це српске. – Год. 128, књ. 370, св. 5 (новембар 1952) с. 314
1091. ПОВРАТАК МА ЛИХ ПЛА НИНА РА // Полетарац. – Бр. 3 (новембар 1952) с. 2–4
1092. ВЕТАР УЉУ ШКА ВА ШУ МУ (Љу шка, љу шка, љу шка, / да леко у гори / стра шни
медвед њу шка) // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1952) с. 3
1093. ГОЛУ БОВИ ПИСМОНОШЕ // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1952) с. 4–7
1094. Priča kova nje zi me / na slovenski prev. Ivan Mi nat ti; na risal N. Omersa // Ciciban. –
Št. 4 (1952) s. 49
1095. Spomin na vstajo // U knjizi: Divlji grm : prevodi in prepesnitve / Mile Klopčič. – Ljublja na : Slovenski knjižni zavod, 1952. – (Ma la knjižnica; 54)
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1096. Соча / Си мон Грегорчич ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Зборник матери ја ла за кул турно просвет ни рад. – Год. 1, бр. 1 (1952) с. 24
1097. Звезда не ба ла де / Ми ра Алеч ковић. – Београд : Деч ја књи га, 1952
Поговор: О писцу / Десан ка Макси мовић: Стр. 94–97.
1098. Српска родољубива лирика / саста ви ли Ђуза Ра довић и Ми лорад Панић Су реп. –
Београд : Просве та, 1952
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Крва ва бајка; Веру јем, с. 326–327;
Уста ни ци, с. 396–398; Београдске ули це, с. 433–434.
1099. За отаџби ну – за слободу : 1941–1944 / саста ви ли Ви до Лат ковић и Рад ми ло Дими три јевић. – Београд : Ново поколење, 1952
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Србија се буди; Крва ва бајка.
1100. Да ни борби и победа : зборник. – Београд : Зна ње, 1952
У са држају песмa Десан ке Макси мовић: Крва ва бајка.
1101. Деч ја ра дост : зборник. – Београд : Деч ја штам па, 1952
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Први ја гањци; Ма ме ударни це; Ки ша
игра коло.
1102. Декла матор. – Београд : Деч ја књи га, 1952
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Првомајска песма; Ју гословенска сељан ка говори на међу народ ном збору жена; Пролеће на Косме ту; Крва ва бајка;
Честит ка за Нову годи ну; Првак; Обу ћарска за дру га; Скрет ни чар; Нова пионирска мара ма; Писмо из там ни це; Ма ме ударни це; Сестре без брата; Ба ка;
Бли жи се ле то; Сму чари; Кр ти це; Утак ми ца; Ма ли ку пач.
1103. При повет ке / Ан тон П. Че хов; избор извршио Зоран Јова новић ; с руског преве ла и реди гова ла преводе дру гих преводи ла ца Десан ка Макси мовић. – Београд : Ново поколење, 1952. – 512 стр. – (Светски писци)
Де сан ка Макси мовић пре ве ла при повет ке: Ефи касне ме ре, с. 35–38; Зи ноч ка,
с. 62–67; У племић ком гнезду, с. 68–75; Су пру га, с. 76–82; Ду ши ца, с. 83–95; Муж,
с. 120–124; У суду, с. 147–153; Кошмар, с. 154–167; Гусев, с. 168–180; Огрозд,
с. 181–190; Узбу на, с. 211–218; Хориски ња, с. 223–228; У прогонству, с. 278–286;
Мој жи вот (При ча јед ног провин ци јал ца), с. 379–466; У ува ли, с. 467–505.
1104. Крот ка : Фан тастич на при ча / Фјодор М. Достојевски ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић. – Нови Сад : Мати ца српска, 1952. – 94 стр. – (Моза ик; књ. 3)
1105. ОДА БРА НЕ ПЕСМЕ / Ан тон Ашкерц; из бор и пред говор сачи нио Ђу за Радовић / са словенач ког пре ве ли Де сан ка Макси мовић, Јован ка Хрва ћа нин и
Трифун Ђу кић. – Бе оград : Ново поколење, 1952. – 232 стр. – (Ју гословенски
писци)
Из са држаја: Преве ла Десан ка Макси мовић: Моја му за, с. 33; Три пут ни ка, с. 37;
Бродар, с. 38–39; Пролећу, с. 40; Ми устајемо, с. 41; Винска бајка, с. 42–43; Словенач ка леген да, с. 49–52; Ати ла и словенач ка кра љи ца, с. 53–54; На Ка лемегдану, с. 65; Послед ња стра жа, с. 117–118; Стари град, 119–120; Бајрамска леген да,
с. 121–122; Све ти ца, с. 123–124; Свадба у лу гови ма, с. 125–127; „Богу за леђи ма“,
с. 128–131; Рад ни кова песма о угљу, с. 132–135; Зимска романса, с. 139–140; Грешник, с. 146–148; Ја, с. 149–151; Ча ша бесмрт ности, с. 152–155; Бреме, с. 156–157;
Сли каре ва смрт, с. 160–161; Мирза, с. 170–173; Буда у бра манској књи жни ци,
с. 174–175; Херкулов кип, с. 189–190; Пе газ и ма гарац, с. 191–192; Руско се ло,
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с. 199; Украјинска степа, с. 200–201; У ку пеу, с. 202–203; У гон доли, с. 204–205;
У крч ми пред гра ђа, с. 207–208; Ноћ на мору, с. 209; Ју тро на ла гу на ма, с. 210–211;
Свуда ме сре та, с. 212–213; Обла ку, с. 216; Зора, с. 217.
1106. При повет ке / Максим Горки ; с руског прев. Ми ра Че хова ; сти хове прев. Десанка Макси мовић. – Београд : Култу ра, 1952. – 408 стр. – (Де ла; књ. 21)

1953.
1107. ВЕТРОВА УСПА ВАН КА. – Београд : Деч ја књи га, 1953. – 64 стр.
Књи гу ли ковно опреми ла Мари ја Вогел ник.
Са држај: Ове песме лаке чули смо од баке: Коло; Страх (Ци ју-ци, у ру пу ми ши ћи);
Хва лиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је
ухо; Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе;
Мора се јести. – Бим, бам ударам, већ је дан: Ли вадско звон це; Ба ки на помоћ ни ца;
Коки но обећа ње; Мра ви зи дари; Ли ја дома ћи ца; Водоноша; Те лад и чоба ни ца;
Ку ци на вечера; Ју тарња песма пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми; Весела моба. – Ку че маче јаре паче миш детлић вук петлић гавран сврака деда бака дете
кока зе чић вока: Лут ке рачу нају; Књи га са сли ка ма; Чу павко; Јаре и ву ци; Хвалиса ви зечеви; Коке и меда; Пе тлић коловођа; Разговор на па ши; Препе ли ца и
пастир; Крсташ паук; Пау кова љуља шка; Зец и пти ца; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари.
1108. НЕОБИ ЧАН ЧАСОВНИК // Борба. – Год. 18, бр. 1 (1–2. ја ну ар 1953)
1109. ТА ШТА // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14383 (3. ја ну ар 1953) с. 7
Штам па но у ру бри ци: При ча „Поли ти ке“.
1110. У СНУ ДЕЦА РАСТУ // Ослобођење. – Год. 10, бр. 1956 (21. ја ну ар 1953) Забавник за дјецу. Год. 3, бр. 88. Јединство. – Бр. 5 (31. ја ну ар 1953)
1111. НА У ЧИЋУ ТЕ ДА ВОЛИШ // Књи жевност. – Год. 8, књ. 16, св. 1 (ја ну ар 1953)
с. 28–29
1112. УЈ ЧЕ ВИ НА // Ле топис Мати це српске. – Год. 129, књ. 371, св. 1 (ја ну ар 1953)
с. 77–86
1113. ТРИ ДЕДИ ЦЕ (У да леком гра ду / три деди це би ле / па има ле бра ду / ко од бе ле
сви ле) // Српска ри јеч (ЗГБ.). – Год. 10, бр. 387 (ја ну ар 1953) Српска ри јеч нашој дјеци, с. 13
1114. СМУ ЧА РИ (Неко има боб / неко има сан ке / а ја имам своје / дрвене опан ке) //
Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар 1953) с. 10
1115. ДОБРО ДОШЛА (Добро дошла / Годи но нова) // Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар
1953) с. 17
1116. БРДА ОКО АВА ЛЕ (Те косе над који ма се сад небо пласти) // На ша стварност. –
Год. 5, бр. 1/2 (1953) с. 1
1117. TRI PJESME : (Čim se sretnemo; Niko ne zna; Seno) // Riječka revija. – God. 2, br. 1/2
(siječanj–travanj 1953) s. 58
1118. ČIM SE SRETNEMO (Čim se sretnemo otvara se dvorac začarani) // Riječka revija. –
God. 2, br. 1/2 (siječanj–travanj 1953) s. 58
Nadnaslov: Tri pjesme.
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1119. NI KO NE ZNA (Niko ne zna da smo bili isti potok) // Riječka revija. – God. 2, br. 1/2
(siječanj–travanj 1953) s. 58
Nadnaslov: Tri pjesme.
1120. Seno (Ru ke su mi kao da sam prevr ta la / suvo bi lje) // Riječka revija. – God. 2, br. 1/2
(siječanj–travanj 1953) s. 58
Nadnaslov: Tri pjesme.
1121. МЕСЕЧЕВ РОЂЕН ДАН // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14415 (4. фебру ар 1953) Поли ти ка за децу. Год. 15, бр. 20
1122. ТАК МИ ЧА РИ // Пиони ри. – Год. 7, бр. 19 (5. фебру ар 1953) с. 2
1123. СЕЧА КНЕ ЗОВА // На пред. – Год. 8, бр. 297 (5. фебру ар 1953)
1124. ПОКОШЕНА ЛИ ВА ДА // Нин. – Год. 3, бр. 112 (2. фебру ар 1953). Пиони ри. –
Год. 10, бр. 6 (1953) с. 2
1125. ПРВИ ПРЕВОД РИ БЕИ РА КОУ ТА КОД НАС : (Рибеи ро Коу то. Дру ги дан. Загреб, Зора, 1952) // Ле топис Мати це српске. – Год. 129, књ. 371, св. 2 (фебру ар
1953) с. 136–139
1126. БИЉКЕ АЖДАЈЕ И ПЧЕ ЛА РА НО – РА НА (Кад ког пче ла мла де ис пра ћа на
па шу / Мати ца – Кра љи ца њи ма са вет даје:) // Пиони ри. – Год. 7, бр. 22 (26. фебру ар 1953) с. 3
1127. МРА ЗИЋ (Иди, чи ка-Мра зу / смрзни шумску ста зу) // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1953) омот 2
1128. МРАВ ПУТНИК (Тек сва нуло ју тро / мра вак вред ни) // Српска ри јеч. – Год. 10,
бр. 388 (фебру ар 1953) Српска ри јеч на шој дјеци, с. 18
1129. ОСЛОБОЂЕЊЕ ЦВЕТЕ АН ДРИЋ : Од ломак // Народ ни лист. – Год. 9, бр. 240
(8. март 1953)
1130. БУ ЂЕЊЕ ПРОЛЕЋА (Срне си ла зе низ пла ни ну стрму) // Ослобођење. – Год. 10
(11. март 1953) Забавник за дјецу. Год. 3, бр. 95
1131. ЖАП ЦИ СВИ РАЧИ // За дру га. – Год. 5, бр. 211 (11. март 1953)
1132. ПРОЛЕЋЕ НА КОСМЕТУ // Јединство. – Бр. 11 (14. март 1953)
1133. РОДА // Борба. – Год. 18, бр. 86 (29. март 1953)
1134. НЕБЕСА (Небеса нису би ла никад иста) // Стварање. – Бр. 4 (април 1953) с. 177–178
1135. ШКОЛСКА КУ ЦА ГА РА // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14482 (15. април 1953) Поли ти ка за децу. Год. 15, бр. 30
1136. NAD KNJIGOM BAJ KI (Dečače, priznajem ti, ni za mene nema u svetu stva ri ni mrtve, ni neme) // Hr vatska riječ. – Br. 17 (24. travanj 1953)
1137. Lisica gospodinja / poslovenil Ivan Minatti; na risa la Marlen ka Stupica // Ciciban. –
Št. 8 (1953–1954) s. 126
1138. Mesevi lag / Forditotta Acs Ka roly // 7 nap. – VI II, No. 17 (26. april 1953)
1139. ОТАЏБИНА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ : Од ломак // Народ ни борац. – Год. 6,
бр. 184 (30. април 1953)
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1140. ХРА БРА ДЕВОЈ ЧИ ЦА // Српска ри јеч. – Год. 10, бр. 390 (април 1953) Српска
ри јеч на шој дјеци, с. 13
1141. ЖИ ВЕО ПРВИ МАЈ (По земљи на све стра не / жи вот се пре твара у при чу) //
Пиони ри. – Год. 7, бр. 31 (1. мај 1953) с. 1
1142. ПЕСНИК И ПРОЛЕЋЕ (Ко ка же да песник би ти може / да ни је трчао за водом
бу ји ца) // Вести. – Год. 10 (1. мај 1953) с. 309–310
1143. ПЛА НИ НА РИ (Мла ди, стари / пла ни нари / погачи цу ис пеци те / на пла ни ну
по теци те) // Јединство. – Год. 9 (1. мај 1953) с. 17–18
1144. ВЕРУ ЈЕМ (Ста ла сам послед њи пут пред стару сли ковни цу) // Чачански глас. –
Год. 9, бр. 358 (1. мај 1953)
1145. У ГОСТИ МА (Позвао је мај / све бу бе на чај) // Борба. – Год. 18, бр. 115 (1–3.
мај 1953)
1146. ПРОЛЕЋ НА РОМАНСА : Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“ // Поли тика. – Год. 50, бр. 14496 (1–3. мај 1953) с. 8
1147. BA KA (Neko voli da ima lut ke i pajace) // Hr vatska riječ. – Br. 19 (8. svibanj 1953)
1148. ЧОБА НИН ПЧЕ ЛА // Борба. – Год. 18, бр. 133 (23. мај 1953)
1149. ЋУДЉИ ВИ ОБЛАК // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14516 (27. мај 1953) Поли ти ка за
децу. Год. 15, бр. 35
1150. ПОЗОРИ ШТЕ ПА ПА ГАЈА // Пиони ри. – Год. 7, бр. 35 (28. мај 1953) с. 6–7
1151. БЛИ ЖИ СЕ ЛЕТО // Јединство. – Год. 9, бр. 22 (31. мај 1953)
1152. НА МЕРНИК (Вра ћао се мрав са пу та / па омрко на ста зи) // Поле тарац. – Бр. 9
(мај 1953) с. 17
1153. ДЕ ЖУРНА АПОТЕКА // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14522 (3. јун 1953) Поли ти ка
за децу. Год. 15, бр. 36
1154. ТАЈ НА (Као да сам негде у пра шу ми) // Омла ди на. – Год. 8, бр. 25 (17. ју ни 1953)
1155. Kr vava rozpravka / preložil J. K. // Hlas ludu. – No. 52 (4. jul 1953)
1156. Pokošena livada / na slovenski prevedel Lojze Kra kar // Ljudska pravica. – Št. 170
(5. jul 1953)
1157. Emlekezes a fölkeleröl // Dolgorok. – No. 24 (7. jul 1953)
1158. КУ ЦА У БОЛ НИ ЦИ // Јединство. – Год. 9, бр. 29 (14. јул 1953)
1159. МОБА // Ослобођење. – Год. 10, бр. 2114 (15. јул 1953) Забавник за дјецу. Год. 3,
бр. 112
1160. НОВА ПИОНИРСКА МА РА МА // За дру га. – Год. 5, бр. 230 (23. јул 1953)
1161. СПОМЕН НА УСТА НАК // Зора. – Бр. 86 (јул 1953) с. 1
1162. КРИ ЛАТИ ОПАН ЦИ // Борба. – Год. 18, бр. 205 (15. август 1953)
1163. Slutnja / na slovenski prevedel Lojze Krakar // Socijalistična misel. – Št. 8 (1953) s. 529
1164. Potnik tretjega razreda / na slovenski prevedel Lojze Kra kar // Socija listična misel. –
Št. 8 (1953) s. 530
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1165. Žal mi je človeka / na slovenski prevedel Lojze Kra kar // Socija listična misel. – Št. 8
(1953) s. 531
1166. БАЈКА О УСТА НИЧКОЈ ПУ ШЦИ (Це ла пла ни на ста де да ку ца) // Ме та лург. –
Год. 2, бр. 8 (1953) с. 2
1167. РУ КЕ // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14600 (13. сеп тембар 1953) Поли ти ка за децу.
Год. 15, бр. 49
1168. КИ ША НА ЛИ ВА ДИ (Умиј те, умиј те до бро очи, гово ри ли ва да де ци – цвећу) // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14612 (25. сеп тембар 1953) Поли ти ка за де цу.
Год. 15, бр. 51
1169. СУСРЕТ ДРУ ГОВА // Ле топис Мати це српске. – Год. 129, књ. 372, св. 3 (сеп тембар 1953) с. 146–155
1170. ИЗ СА ВРЕМЕНЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ АМЕРИЧ КИХ ЦРНА ЦА (НОПОК „Ма ла књи га
поези је“ 1953, Београд / превод Дра госла ва Ан дри ћа; бе лешка о поези ји америч ких Црна ца од Све тозара Брки ћа) // Ле топис Мати це српске. – Год. 129,
Књ. 372, св. 3 (сеп тембар 1953) с. 209–210
При каз.
1171. ДЕВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // Просве тена жена. – Год. 9, бр. 3 (1953) с. 7
1172. РАЗМЕШТА ЊЕ ЂА КА ПО КЛУ ПА МА (У разреду учи тељ стоји / око њега букварци / девојчи це и деча ци) // Поле тарац. – Бр. 1 (сеп тембар 1953) с. 7
Ли ковно илустровао Жи војин Ковачевић.
1173. Jesen v gozdu / poslovenil Ivan Minatti // Ciciban. – Št. 1 (1953) s. 1
1174. Kr vava bajka / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Obzor nik. – Št. 9/10 (1953) s. 363
1175. Opomin / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Obzor nik. – Št. 9/10 (1953) s. 364
1176. ВЕТРОВА УСПА ВАНКА (Бу ји-паји / шу ми це / тебе ветар љуља) // Полетарац. –
Бр. 2 (ок тобар 1953) с. 1
Ли ковно илустровао Слободан Га ври ловић.
1177. ПИСМОНОШИН САН // За дру га. – Год. 5, бр. 241 (8. ок тобар 1953)
1178. БУМ БАР ГОТОВАН (Пошао бумбар на из лет) // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14630
(13. ок тобар 1953) Поли ти ка за децу. Год. 15, бр. 54
1179. СТАСАЈ БРЖЕ, ДЕТЕ // Јединство. – Год. 9, бр. 42 (13. ок тобар 1953)
1180. ДЕЧ ЈА НЕДЕ ЉА (Сестри ћу, су тра је ра достан пра зник) // Пар ти зан. – Год. 3,
бр. 19 (13. ок тобар 1953)
1181. КРВА ВА БАЈ КА // Све тлост. – Год. 19, бр. 41 (19. ок тобар 1953). Срби ја. – (1953)
с. 21
1182. БА ЛА ДА О РУДАРСКИМ КОЊИ МА // Јединство. – Год. 9, бр. 45 (27. октобар
1953)
1183. Пасти рева при ча / Ана Ми ракл ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Радио Београд. – Год. 9, бр. 146 (1953) с. 13
1184. Ба ла да / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Ра дио Београд. – Год. 9, бр. 146 (1953) с. 18
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1185. JU TRO (Dolazio mi je u susret za mrzlom snežnom putanjom) // Književ ni Jadran. –
God. 2, br. 14 (1953) s. 3
1186. TIŠI NA (Slu šaj ka ko ti ši na plju ska o oba le bregova) // Knji žev ni Jadran. – God. 2,
br. 14 (1953) s. 3
1187. JESEN (Ru ke, ru ke moje osunčane) // Književ ni Jadran. – God. 2, br. 14 (1953) s. 3
1188. ОДА БРА ЛА САМ ЗА ВАС : Сеп тембарска песма; Покошена ли ва да; Неко се
сећа де тињства; Песма о поги нулој девојци; Жао ми је човека // Пиони ри. –
Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 2–3
1189. СЕПТЕМ БАРСКА ПЕСМА (Сад свет основа ца одасвуд ни че, хи та) : Одабра ла
сам за вас // Пиони ри. – Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 2
1190. ПОКОШЕНА ЛИ ВА ДА (Ли ва да крај реке са ња) : Одабра ла сам за вас // Пиони ри. – Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 2
1191. НЕКО СЕ СЕЋА ДЕТИЊСТВА (Каска ши ва ћа ма ши на) : Одабра ла сам за вас //
Пиони ри. – Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 3
1192. ПЕСМА О ПОГИ НУЛОЈ ДЕВОЈ ЦИ (Па ла је девојка у гори, у боју) : Одабра ла
сам за вас // Пиони ри. – Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 3
1193. ЖАО МИ ЈЕ ЧОВЕКА (Ни моји преци, ни се ља ци мога за ви чаја издајни ци нису
би ли) : Одабра ла сам за вас // Пиони ри. – Год. 10, бр. 6 (5. новембар 1953) с. 3.
На пред. – Год. 7, бр. 285 (6. новембар 1953) с. 6
1194. ЖМУ РЕ // Поли ти ка. – Год. 50, бр. 14655 (7. новембар 1953) Поли ти ка за децу.
Год. 15, бр. 58
1195. ЗБУ ЊЕНИ СЕ ЉАК // Београдске нови не. – Год. 2, бр. 66 (27. новембар 1953)
1196. Strah / poslovenil Ivan Minatti; na risa la Marlen ka Stupica // Ciciban. – Št. 3 (novembar 1953) s. 45
1197. ЛЕКОВИТЕ ТРА ВЕ // Под мла дак Ју гословенског Црвеног крста. – Бр. 4 (децембар 1953) с. 1
1198. СЕОСКА ИДИ ЛА // Полет. – Год. 1, бр. 4 (1953) с. 204
1199. МЕТЕОРОЛОШКА СТА НИ ЦА // Борба. – Год. 18, бр. 307 (12. децембар 1953)
1200. СОПСТВЕНИ ЦИ // Рад ник. – Год. 4, бр. 191 (17. децембар 1953)
1201. Ве ли ки народ ни декла матор. – Београд : Народ на књи га, 1953
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Веру јем (Моја земља пропасти неће);
с. 162–163; Срби ја се буди, с. 163–164; Уста ни ци, с. 165–166.
1202. Ал ма нах „Поези ја – проза“ / Savez književ ni ka Jugoslavije. – Zagreb : Zora; Kultura, 1953. – 432 str.
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Небеса, с. 224–225.

1954.
1203. СТРА ШНА ИГРА : При повет ке. – Београд : Просве та, 1954. – 204 стр.
Са држај: Хоћу да се ра ду јем; Збу њени се љак; Расули ћева смрт; Ујчеви на; Страшна игра; Нау чи ћу те да волиш; Сусрет дру гова; Сопствени ци.
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1204. ОТВОРЕНИ ПРОЗОР : Роман. – Суботица : Минерва, 1954. – 329 стр. – (Библиотека „На ша књи га“; 1)
1205. ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК. – Београд : Деч ја књи га, 1954. – 94 стр.
Поговор „Писац о себи“ / Десан ка Макси мовић.
Са држај: Детињство: Првак; Обућарска за дру га; Шарена торби ца; Ма ца у школи; Чисту ни ца; Пла шљи ви ђа ци – прва ци; Скрет ни чар; Од куће до школе; Ба ка;
Пу шни чар; Ба кин са везник; Лут ке старе; Сам; Пла ни нари; Сму чари; Ма ли купач; Ма ли чу вар; Утак ми ца; Кос и нос; Кр ти це; На мерник; Ма ли паук; Час земљописа (Земља је окру гла); Свет; Де тињство; Над књи гом бајки; Честит ка за
Нову годи ну; Говор учи те љи чин. – Позориште у шуми: У цвет ној кројач ни ци;
Роде, штрк и ча пље; Ве тар По ту ца ло и зла шу ма; Извор и ка пљи це; Два ка мена;
Ми лосрд на зи ма; Сестре без брата; Деца гра де звери њак. – Три побрати ма:
Три побрати ма; Фебру арски разговори; Пролећ ни саста нак; Први ја гањци; Повратак пти ца у домови ну; Први мај; Хи ља ду годи шња трка; Имена пла ни на;
Горски по тоци; Песма зри ка ва ца; Шу мор класја; Ки ша игра коло; Иде јесен;
Два листа; Вожња; Мраз; Први снег (Заспао мли нар си ноћ).
1206. ЗЛАТ НИ ЛЕПТИР. – Београд : Космос, 1954. – 16 стр.; 35 цм
Сли ковни ца.
1207. НОВОГОДИ ШЊА БАЈ КА // Пиони ри. – Год. 10, бр. 14 (1. ја ну ар 1954) с. 3
1208. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би ла врло
ла ка) // За дру га. – Год. 6, бр. 253 (1. ја ну ар 1954)
1209. ГОСТИ // Змај. – Бр. 1 (1. ја ну ар 1954) с. 5–6
Ли ковно илустровао Алексан дар Грбић.
1210. Не згода / Ани ца Чернејева ; са словенач ког песму преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. – Бр. 1 (1. ја ну ар 1954) с. 10
1211. Prsti / France Bevk ; sa slovenačkog prepeva la Desan ka Mak si mović // Zmaj. – Br. 1
(1. ja nuar 1954) s. 10
1212. Joža ima kućicu / Igo Gruden ; sa slovenačkog pesmu prev. Desan ka Mak si mović //
Zmaj. – Br. 1 (1. ja nuar 1954) s. 21
1213. Kryengritesat / Perket hen E[sad] M[eku li] // Jeta e re. – VI, No. 1 (1954) f. 1–2
1214. РОД НА ГОДИ НА (Ду ва сеп тембарски месец у фрулу тан ку) // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 2 (21. ја ну ар 1954)
1215. СНЕ ЖНИ ГОЛУ БОВИ // Борба. – Год. 19, бр. 30 (6. фебру ар 1954)
1216. ДВА СЕВЕРЦА (Два северца два дру гара) // Полити ка. – Год. 51, бр. 14738 (1. фебру ар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 72
1217. ШТА ВАТРА ПЕВА (Да нас ми се игра) // Ослобођење. – Год. 11, бр. 2305 (24. фебру ар 1954) Забавник за дјецу. Год. 4, бр. 144
1218. ЗА КЛЕТВА УСТА НИ КА НА БРАН КОВИНСКОМ ВИСУ (Чујте, на ше топле,
пи томе доље, / и ви, брегови тврди, сна ге му шке) // Пиони ри. – Год. 10, бр. 18
(фебру ар 1954) с. 3
1219. ХВА ЛИСА ВА ПАТКА (Га-га-га / нека чу ју / сва села) // Пионири. – Год. 10, бр. 18
(фебру ар 1954) с. 7. Змај. – Бр. 10 (1. ок тобар 1954) с. 1
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1220. ТЕ ЛАД И ЧОБА НИ ЦА (Сми љо, добра Сми љо, / иди врати с па ше / кра ве ма ме
на ше) // Ослобођење. – Год. 11, бр. 2311 (3. март 1954)
1221. ЧАС ФИЗИ КЕ // Поли ти ка. – Год. 51, бр. 14756 (4. март 1954) Поли ти ка за децу.
Год. 16, бр. 78
1222. СЕНКЕ НА БРАНКОВИНСКОМ ВИСУ (Уста ните, уста ните / позвах ти хо устани те, ју на ке све тле сви те) // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 8 (4. март 1954)
1223. ПОВРАТАК У ЗА ВИ ЧАЈ (Добро вече, шумски пу тови глу ви) // Ослобођење. –
Год. 11, бр. 2314 (7. март 1954)
1224. Nevidna smet // Naša žena. – Št. 3 (1954) s. 75–76
1225. КИ ЈА ВИ ЦА У ЗО ОЛОШКОМ ВР ТУ // Ве се ла све ска. – Год. 3, бр. 3 (1954)
с. 4–7
1226. СПОМЕН НА УСТА НАК // Ју тро. – Год. 1, бр. 3 (1954) с. 20
1227. БАЈ КА О СРЦУ // Гледи шта. – Год. 2, бр. 3/4 (1954) с. 104–105
1228. ПЕЧУРКЕ // Гледи шта. – Год. 2, бр. 3/4 (1954) с. 104–105
1229. АПРИЛСКА ПЕСМА (Девојчице, ја сам расла / где расту зебе и чворци) // Змај. –
Бр. 4 (1. април 1954) с. 1
Цр те же ра дио Ђ. Ковачевић.
1230. И ТА КАВ СИ САД ПРЕД НА МА / Тоне Се ли шкар ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Рад. – Год. 9, бр. 7 (14. април 1954)
1231. Шу кри ја пан џо. Разговори // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 15 (22. април 1954)
1232. ОТАЏБИНА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ // Напред. – Год. 8, бр. 307 (30. април
1954)
1233. ЖЕНЕ КЊИ ЖЕВНИ ЦЕ // Ју тро. – Год. 1, бр. 4 (1954) с. 14–16
1234. ВЕСЕ ЛИ ПОВРТЊАК (Куд год погледе на да леко пустиш) // Ју тро. – Год. 1, бр. 4
(1954) с. 17
1235. НЕСТА ШНИ МАЈ (Да ви ди те са мо Маја, / луду је ка ко сва не) // Пиони ри. –
Год. 10, бр. 28 (13. мај 1954) с. 3
1236. Де ти њи погреб / Каје тан Кович ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1237. Сећа ње / Ан тон Вод ник ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1238. Понорни ца / Цене Ви пот ник ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1239. Играчи ца / Јожа Удович ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1240. Вече / Ви да Тауфер ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1241. Из „Вари ја ци је забра њене теме“ / Иван Ми нати ; са словенач ког прев. Десан ка
Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
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1242. Сарабан да мр твих љу бавни ка / Ја нез Менарт ; са словенач ког прев. Десан ка
Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1243. Педесе тогоди шњи ца / Па вел Голиа ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1244. У ту ђи ни / Алојз Град ник ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1245. Уса мљено дрво / Дора Груден ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1246. Мери се предста вља / Ми ле Клоп чич ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1247. Ноћ сеча ња / Едвард Коцбек ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1248. Дар дра гој / Божо Воду шек ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 1, бр. 17–18 (13. мај 1954)
1249. РАД НИК НА ЛЕСТВА МА // Глас пиони ра. – Год. 6, бр. 5 (1954) с. 2
1250. СЛОЖНИ ДРУ ГОВИ (У ра ду су дру зи ма ли / почесто се џа ве ља ли) // Глас пиони ра. – Год. 6, бр. 6 (1954) с. 13
1251. ВЕТАР КОЛОВОЂА // Глас пиони ра. – Год. 6, бр. 6 (1954) с. 13
1252. ЦРНА БА КА // Поли ти ка. – Год. 51, бр. 14861 (1. јул 1954) Поли ти ка за децу.
Год. 16, бр. 91
1253. НА БУ РИ (Сву вечер на пустом брегу / неко стоји) // Наш весник. – Год. 1, бр. 14
(2. јул 1954)
1254. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Чачански глас. – Год. 23, бр. 24 (7. јул 1954)
1255. ЗИ ДАО ДИМ КУЛУ // Поли ти ка. – Год. 51, бр. 14873 (15. јул 1954) Поли ти ка за
децу. Год. 16, бр. 93
1256. ДИМ // Борба. – Год. 19, бр. 169 (15. јул 1954)
1257. DEVOJKE VOJNICI (Sine, kažu sred gore / puno je devojaka / što za slobodu se bore) //
Glas Slavonije. – God. 12, br. 2865 (27. jul 1954)
1258. ВОЈ НИЧКО ГРОБЉЕ У СОЛУ НУ (Прекри ла Зејтин лик пти ца јата, јата су ра) //
Књи жевне нови не. – Год. 1, бр. 29 (29. јул 1954)
1259. ПАД СА СТЕНЕ // Ти тов пионир. – Год. 5, бр. 7 (1954) с. 2
1260. ВИ НО ПРОЛЕЋА: I (Ви но пролећа, опет си ми довело) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 14
1261. ВИНО ПРОЛЕЋА: II (Ви но пролећа, певам опет у ходу) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 14
1262. ВИНО ПРОЛЕЋА: III (Вино пролећа, празник је за оног) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 14–15
1263. ВИ НО ПРОЛЕЋА: IV (Ви но пролећа, од ве ло си оног) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 15
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1264. ВИ НО ПРОЛЕЋА: V (Ви но пролећа, пробуди ло си у мени) // Књи жевност. –
Књ. 19, св. 7/8 (јул–август 1954) с. 15–16
1265. ВИНО ПРОЛЕЋА: VI (Вино пролећа, празник је за срце) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 16
1266. ВИ НО ПРОЛЕЋА: VII (Ви но пролећа, пра зник је за срце по коме већ ју тром –
па да ла је сла на) // Књи жевност. – Књ. 19, св. 7/8 (јул–август 1954) с. 16
1267. ВИНО ПРОЛЕЋА: VIII (Вино пролећа, чуд но је за оног) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 16–17
1268. ВИНО ПРОЛЕЋА: IX (Вино пролећа, чуд но је за смерна) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 17
1269. ВИНО ПРОЛЕЋА: X (Вино пролећа, тешко је за пијанца) // Књи жевност. – Књ. 19,
св. 7/8 (јул–август 1954) с. 17
1270. КО ЈЕ ВЕЋИ? (Паче пат ки до чла на ка / пат ка коки до па зу ха) // Борба. – Год. 19,
бр. 187 (5. август 1954)
1271. ДВА ОБЛА КА // Борба. – Год. 19, бр. 187 (5. август 1954)
1272. ДЕЦА ГРА ДЕ ЗВЕРИЊАК (Деца: Би ли, зеко бео, / би ли с на ма хтео) // Борба. –
Год. 19, бр. 205 (26. август 1954)
1273. ВЕВЕРИ ЦЕ (Вевери це гара ву ше / с бе лом тра ком око гу ше) // Поли ти ка. – Год.
51, бр. 14933 (23. сеп тембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 103
1274. ОД ЛА ЗИ СУН ЦЕ (Од ла зи сун це, послед ње зра ке / већ грле шу му храстову,
мла ду) // Пиони ри. – Год. 11, бр. 1 (23. сеп тембар 1954) с. 1
1275. Jesen v gozdu / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionirski list. – God. 8, št. 2 (29. septembar 1954)
1276. Kuž kova večer ja // Ljudska pravica. – God. 20, št. 233 (29. septembar 1954)
1277. ДВИЈЕ ПЈЕСМЕ : (За ла зак у пла ни ни; Пролеће, а ја венем) // Ствара ње. – Год. 9,
бр. 9 (сеп тембар 1954) с. 524–525
1278. ЗА ЛА ЗАК У ПЛА НИ НИ // Ствара ње. – Год. 9, бр. 9 (сеп тембар 1954) с. 524
1279. ПРОЛЕЋЕ, А ЈА ВЕНЕМ (Зелени пожари трава / букте около мене) // Стварање. –
Бр. 9 (сеп тембар 1954) с. 525
1280. ИЗГОВОРИ БРЗО (Ку че – маче – јаре – паче) // Поле тарац. – Бр. 1 (сеп тембар
1954) с. 16
1281. КРИ ЛАТИ ОПАН ЦИ // Породи ца и ди је те. – Бр. 13 (1954) с. 16
1282. ПРСТЕН НА МОРСКОМ ДНУ // Пиони ри. – Год. 11, бр. 9 (1954) с. 6–7
1283. ПОЂИ МО У ШУ МЕ (Пођи мо у шу ме / ноћас сам ра да / да гледам ка ко јесен
бе ла / цве та и па да / на равни пут) // Ју тро. – Год. 1, бр. 9 (1954) с. 25
1284. РИ БА ВОЗА РИ ЦА // Змај. – Бр. 10 (1. ок тобар 1954) с. 8–10
Цр те же ра дио Нови ца Ђу кић.
1285. КАД МАЧ КА ОДЕ МИ ШИ КОЛО ВОДЕ // Борба. – Год. 19, бр. 242 (7. ок тобар 1954)
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1286. Prošnje ma lega ži ra / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionirski list. – God. 8, št. 4
(13. oktobar 1954)
1287. Domišljavi puran / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionirski list. – God. 8, št. 4 (13. oktobar 1954)
1288. ЛИ ВА ДА У ПЛА НИНИ (Идем пла ни ном, идем) // Полити ка. – Год. 51, бр. 14951
(14. ок тобар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 106
1289. ПАУ КОВО ДЕЛО (Слу шам пти чије речи) // Политика. – Год. 51, бр. 14951 (14. октобар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 106
1290. СУСРЕТ СА ЛИСИ ЦОМ (Ишла сам ногу пред ногу) // Поли ти ка. – Год. 51,
бр. 14951 (14. ок тобар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 106
1291. Zajec in ptica / na slovenski prev. Ivan Minatti // Ljubljanski dnev nik. – Št. 241 (14. oktobar 1954) Mlada njiva; 3
1292. Deklica in jagode / na slovenski prev. Ivan Minatti // Ljubljanski dnev nik. – Št. 241
(14. oktobar 1954) Mlada njiva; 3
1293. Detel / na slovenski prev. Ivan Mi nat ti // Ljudska pravica. – Št. 252 (20. ok tobar
1954) s. 7
1294. ДОРУ ЧАК У ПЛА НИ НИ // Српска ри јеч. – Год. 12, бр. 408 (ок тобар 1954)
Српска ри јеч на шој дјеци, с. 13
1295. У ДОЊЕМ ДВОРИ ШТУ (У двори шту пу ном кока / и гуса ка / и ћу ра ка / вик ну
ба ка) // Весе ла свеска. – Год. 2, бр. 10 (1954) с. 7
1296. КОЛО (Ходи те ова мо / коло да игра мо) // Змај. – Бр. 11 (1. новембар 1954) с. 10
1297. Jesen / Alojz Kra kar ; sa slovenačkog prevela Desan ka Mak si mović // Zmaj. – Br. 11
(1. novembar 1954) s. 23
1298. ЛЕП ДАН (Су тра дан, после ки ше / дођох пти ца ма у стан) // Полити ка. – Год. 51,
бр. 14970 (4. новембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 109
1299. ПЉУСАК (Киша ме затекла пла ха / три ки лометра од дома) // Политика. – Год. 51,
бр. 14970 (4. новембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 109
1300. КУ ПИ НЕ (Саста ле се крај по тока / ку пи ни це црна ока) // Поли ти ка. – Год. 51,
бр. 14982 (18. новембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 111
1301. БАЈ КА О УСТА НИЧ КОЈ ПУ ШЦИ (Це ла пла ни на ста де да ку ца) // Просвет ни
преглед. – Год. 10, бр. 36/37 (25. новембар 1954)
1302. ЂАЧ КИ ТЕ ЛЕФОН // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар 1954) с. 10–11
Цр те жом илустровао Алексан дар Обра довић.
1303. Vetrova uspavanka / poslovenil Ivan Minatti // Ciciban. – Št. 3 (novembar 1954) s. 40
1304. Megle / poslovenil Ivan Minatti // Pionir. – God. 13, št. 3 (novembar 1954) s. 76
1305. ШТА ВАТРА ПЕВА (Да нас ми се игра) // Српска ри јеч. – Год. 12, бр. 410 (децембар 1954) Српска ри јеч на шој дјеци
1306. НЕ БОЈ СЕ (Не бој се, то је као кад лист пад не под гра ну) // Зора. – Бр. 97 (1954)
с. 17
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1307. ГОРСКИ ПО ТОК (У ра но ју тро, још не бе ше зо ра) // По ли ти ка. – Год. 51,
бр. 15011 (23. децембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 116
1308. ГЛАС СЕКИ РЕ У ШУ МИ (Најед ном зачух, секи ра дрво ру би) // Поли ти ка. –
Год. 51, бр. 15011 (23. децембар 1954) Поли ти ка за децу. Год. 16, бр. 116
1309. Кам нич ке елеги је / Иго Груден ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Наш весник. – Год. 1, бр. 39 (24. децембар 1954)
1310. Очара ност / Иго Груден ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Наш весник. – Год. 1, бр. 39 (24. децембар 1954)
1311. ПОКЛОНИ НОВЕ ГОДИ НЕ // Ослобођење. – Год. 12, бр. 2570 (29. децембар
1954) Забавник за дјецу. Год. 4, бр. 187
1312. РАЗГОВОРИ БРЕ ЗЕ И АРИ ША (Један пут у брди ма / док је си пи ла ки ша) //
Борба. – Год. 19, бр. 313 (30. децембар 1954)
1313. Odabra ne pjesme / Oton Župančič ; pri redio Sa fet Bu ri na ; sa slovenač kog prev.
St. Tomašić, S. Burina, T. Đukić, Vl. Stanimirović, Desanka Mak simović, G. Krklec. –
Sa rajevo : Na rodna prosvjeta, 1954. – (Moja lektira; knj. 14)
1314. Odabrane pjesme / Anton Aškerc ; sa slovenačkog prev. Desanka Maksimović, Jovanka
Hr vaćanin, Trifun Đukić. – Sarajevo : Narodna prosvjeta, 1954. – (Moja lektira; knj. 22)
1315. Пла ви зец : зборник. – Београд : Деч ја штам па, 1954
У са држају песма Десан ке Макси мовић: Два пи ле та.
1316. Ал ма нах „Поези ја – проза“ / Са вез књи жевни ка Ју госла ви је. – Београд : Просвета; Нолит, 1954. – 407 стр.
У са држају десет песа ма Десанке Макси мовић: Вино пролећа: I; Вино пролећа: II;
Ви но пролећа: III; Vino proleća: IV; Ви но пролећа: V; Ви но пролећа: VI; Ви но
пролећа: VII; Ви но пролећа: VI II; Ви но пролећа: IX; Ви но пролећа: X.
1317. Jesti je treba / poslovenil Ivan Minatti // Ciciban. – Št. 6 (1954/1955) s. 94
1318. Petelinček, vođa kola / poslovenil Ivan Minatti // Pionir. – God. 13, št. 6 (1954/1955)
s. 172
1319. Ba hava račka / poslovenil Ivan Minatti // Ciciban. – Št. 7 (1954/1955)
1320. Jutrenja pesen čebelica / poslovenil Ivan Minatti // Pionir. – God. 13, št. 9 (1954/1955)
s. 263
1321. Mravlje zidajo / poslovenil Ivan Minatti // Pionir. – God. 13, št. 9 (1954/1955) s. 267

1955.
1322. МИ РИС ЗЕМЉЕ : Изабра не песме. – Београд : Просве та, 1955. – XX, 274 стр. –
(Бра зде : Библио тека са времених ју гословенских писа ца. Коло I; књ. 5)
Пред говор „Ли ри ка Десан ке Макси мовић“ / Ми лан Богда новић: стр. VII–XX.
Са држај: Ми рис земље: 1919–1930: Молба мла дости; Пролећ на песма (Осећам
вечерас); Чежња; Стреп ња; Девојач ка молба; Предосећа ње; Јед но уверење;
Слут ња; Старинска девојач ка песма; По растан ку: I (Реци ми сад ка да прошло
све је); По растан ку: II (Некад сам би ла); По растан ку: III (О, кад би знао ти);
Покошена ли ва да; Пођи мо у шу ме; Се ли це; У зимски дан (Це лога је да на снег
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ла га но па до); На ша тај на (О те би не ћу гово ри ти људи ма); Опоме на; Поноћ
(И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Нисмо ми кри ви; Лирска противреч ност;
Са моћа (Би ло би ми су ви шно); Паук; Зми ја; Зла ноћ; На бу ри; При ча о песни ку
(Судбина је моја чудесна); Ја и ја; Речи; Зелени витез; Љубав (Мојој мисли на тебе);
Срећа (Не мерим ви ше време на сате); Прекор; Судба (У пролеће, у пролеће кад
врбе зе лене); Разговор; Две моли тве: За њега; Две моли тве: За мене; Мрак (Мрак
се је родио); Грли ца; У смрт росе; Сум ња; Песни ково ис куство. – 1919–1932: Песме у прози: Бајка (За воле ра на у пољу ру жа црни бодљи ка ви трн); Гозба на ли вади; Пут ник; Ни кад (Идем пу тем којим проћи нећу ви ше ни кад); Ти хи умоболник; Ли шће (Пред вечер поче да се рони); Сва ка твоја реч; Говори ти хо; Са моћа
(Оти шли су сви); Ра ђа ње месеца; Сун це; Горски поток (Ју ри пла хи коњиц);
Сеп тембар (Поди же се, поди же небо); Сли ка (Кад бих ја би ла мла дић); Ти ши на
(Слу шај ка ко ти ши на пљуска); Љу бав (Стрепим кад узберем цвет); Тајна (Спусти ла сам очи); За љу бљеност (Од мене до њега може се са мо мостом ду ге); Бе ли
цвет; Ју тро; Ожи љак; Бој обла ка; Ни ко не зна; Заборав (Вели ки господар); Врата
за па да; У сен ци неба; Там ни чар. – 1931–1941: Пролеће гнездо гра ди (Ми ри ше
снег на корен љу би чи ци); Пролеће (Пролеће је мој вереник мла ди); На шеснаести рођен дан; Девојка се ра ду је пролећу; Први дан љу ба ви (Од твоје близи не све
у мени цве та); Земља где се родио онај што мене љу би; Уте ха (Ако нисмо заједно); Месечи на (Лу та нам месец око собе); Уми ра ње љу ба ви; Сећа ње (Би ли су благословени сви часови / што смо их зајед но прове ли); Мирно моје срце спа ва; Писмо (Опрости опет ћу писати о гра њу); Песни ков бла гослов; Сребрне плесачи це;
Ју тро у Горенском; Са пут ни ца; Весе ла јесен; Ли шће (Са ли шћем мла дим помешати ру ке); Вече (Спа вају овце на па ди ни брега); Сећа ње на оца; Час земљописа;
Ре ли ги ја уцве љених; Послед ња успа ван ка; Мајчи на ту жба ли ца; Човек; Умор
(Доста је жи вота); Монолог разочара ног; Глас мона хи ње; Пут ник кроз Са хару;
Оти ћи ћу у пасти ре; Пут ник треће класе; Сећа ње на за ви чај; Сеља кова здра ви ца;
Песма крај извора; Сватовска песма; Се љан ки на успа ван ка (Спа вај, си не, посла
има на на); Се ља кова смрт; Моји земља ци; Гостољу бље; Опусте ли оклоп; Просјак; Градски љу бавни ци; Неко се сећа де тињства; Над свеском умрлог ђа ка;
Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Уста ни ци; Бал ка на. – 1941–1946: Жао ми је
човека; Спомен на уста нак; Срби ја се буди; Бајка о уста нич кој пу шци; Ра њена
пастирка; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Девојке-војни ци; На гробу
стре ља них ђа ка; Крва ва бајка; Песма о поги нулој девојци; Мајка ма; Че жња у
ту ђи ни; Сен ке на Бран ковач ком Вису; Војнич ко гробље у Солу ну; Обудове ла
невеста; Сан о дома ћем ми ру; Мешење хлеба; Ја гањци; С де те том на ли ва ди (Погледај ту лепо ту): Из Отаџби но, ту сам; Писмо из там ни це (Ша љем ти, кћери,
писмо кри шом): Из Отаџби но, ту сам; То би ће један за све гроб огроман (У логору тишина пу на стра ве): Из Отаџбино, ту сам; Отаџбино, ту сам (Побледе небо,
бол но уздрх та гра ње): Из Отаџби но, ту сам; Песник и пролеће. – 1947–1955: Кад
мла дост проху ји, шта чи ните пти це; Пролеће, а ја венем; Крај је лету; Сено; Јесен
(Ру ке, ру ке моје осун ча не); Чим се срет немо; Не бој се; Поноћ (Болу јем од прозрач них птич јих неса ни ца); Сун ча ње у брди ма; У пролеће (У пролеће / док се раду јеш првом листу); Ви но пролећа: I (Ви но пролећа опет си ми дове ло); Ви но
пролећа: II (Ви но пролећа, певам опет у ходу); Ви но пролећа: III (Ви но пролећа,
пра зник је за оног); Ви но пролећа: IV (Ви но пролећа, од ве ло си оног); Ви но пролећа: V (Ви но пролећа, пробуди ло си у мени); Ви но пролећа: VI (Ви но пролећа,
пра зник је за срце); Ви но пролећа: VII (Ви но пролећа, пра зник је за срце); Ви но
пролећа: VI II (Ви но пролећа, чуд но је за оног); Ви но пролећа: IX (Ви но пролећа,
чуд но је за смерна); Ви но пролећа: X (Ви но пролећа, тешко је за пи јан ца); Романса: Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“; Роса; Ју тарње облачење пти ца; За љубљени ку кац; Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса;
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Шу ма у Израе лу; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је;
Пи та ли це (Старац Вук седи на оба ли туђинске воде); Де тињство (Де тињство
моје, пу но си сва ког сјаја); Песни ков кип у парку.
1323. РОСНА РУ КОВЕТ : (Песме) / Десан ка Макси мовић, Бран ко Ћопић, Ан дра
Фра ни ћевић – чи ка Ан дра. „Шарени део“. – Београд : НИП „Сед ма си ла“, 1955. –
(Злат на књи га; 5)
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Ку пи не, с. 7; У гости ма, с. 8–9; Ко је
већи?, с. 10; Вевери це, с. 11–12; Ки ша на ли ва ди, с. 13–14; Стена под ма хови ном,
с. 14; Априлска песма, с. 15–16; Облак умет ник, с. 17–18; Разговор брезе и ари ша,
с. 19–20; Уду би се дечаче, с. 20–21. Стр. 55–58: „Шарени део“ са држи већи ном
непот писа не при логе.
1324. Pomladna pesen : Izbor / na slovenski prevedel Lojze Kra kar. – Ljubljana : Mladinska
knjiga, 1955. – 55 str.; 15 cm
1325. СРБИ ЈА У СУ ТОНУ (Срби ја у су тону првом лебди / бла га и ти ха) // Вечерње
новости. – Год. 3, бр. 373 (31. децембар 1954. и 1–2. ја ну ар 1955)
1326. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на небу сун це) // Змај. – Год. 2, бр. 1
(1. ја ну ар 1955) с. 1
Цр те жи ма илустровао Марко Крсма новић.
1327. СПОМЕН НА УСТА НАК // Просве та : Ка лен дар. – (1955) с. 96. Ју тро. – Бр. 13
(1955) с. 20. Јединство. – Бр. 27 (7. Јул 1955). Гардист. – Бр. 13 (1955) с. 4
1328. ZEČJE UHO (Čuje zeka iz da ljine / kad u šumi vrabac kine) // Prosvjeta : Ka lendar. –
(1955) s. 145
1329. СВИ РАЈ НЕПРЕСТАН ЦЕ // Омла ди на. – Год. 12, бр. 892 (1. ја ну ар 1955)
1330. ВРАП ЦИ НОВИ НА РИ // За дру га. – Год. 11, бр. 513 (1. ја ну ар 1955)
1331. ZA LJUBLJENI KUKAC (Stvoren od krila i bronzanih prstenaka) // Vjesnik. – God. 16,
br. 3059 (1. siječanj 1955). Kolektiv. – God. 9 (1. maj 1955)
1332. КАД МЛА ДОСТ ПРОХУ ЈИ, ШТА ЧИ НИТЕ ПТИ ЦЕ? (Кад мла дост проху ји,
шта чи ни те пти це, / шта чи ни те дроздови и срна ди це?) // Са временик. – Год. 1,
бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 9
1333. БОЈЕ (Боје, ви дари бла ги и ме леми, / ја вас преви јам на зебње, на неспокоје) //
Са временик. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 10
1334. МЕСЕЧИ НА НАД ВОЋ ЊА ЦИ МА (Покрај ка за на у поноћ јесенску / ве тар испи ја препечени це крча ге) // Са временик. – Год. 1, бр. 1 (ја ну ар 1955) с. 11
1335. У СЕ ЛУ МРА ВА (Прати ла сам мр тве војни ке) // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15028
(13. ја ну ар 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 119
1336. ПЕЧУРКЕ // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15028 (13. ја ну ар 1955) Поли ти ка за децу.
Год. 17, бр. 119
1337. ЛЕКОВИТИ ГРУ МЕН ЛЕДА // Ти тов пионер. – Год. 6, бр. 1 (1955) с. 4 и 6
1338. КОЊИ У РУД НИ КУ (Без сун ца и месеца) // Ти тов пионер. – Год. 6, бр. 1 (1955)
с. 5. Глас пиони ра. – Год. 7, бр. 10 (1955) с. 7
1339. ОБЛАК УМЕТНИК (Једанпут у брди ма) // Глас пионира. – Год. 7, бр. 1 (1955) с. 6
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1340. ПУ ТЕВИ // Поља. – Год. 1, бр. 1 (1955) с. 4
1341. СВРА КА КРА ДЉИ ВИ ЦА // Голуб. – Год. 1, бр. 1 (1955) с. 2–3
1342. Pajkova gugal nica / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionir. – Št. 1 (1955) s. 15
1343. SELJANKINA USPAVANKA (Spavaj, sine, posla ima nana) // Virovitički list. – God. 3,
br. 64 (29. ja nuar 1955)
1344. A hangyak fa lujaban / Forditotta K. T. // 7 nap. – X, No 5 (30. januar 1955)
1345. ЉУ БАВНИ ЦИ У ПУ ЧИ НИ НОЋИ (На кри лу своје старе једри ли це / ја бродим
и гледам их на дну мора) // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2 (1955) с. 34
1346. ЈА САМ ЖИ ВОТ ВОЛЕО КАО ЛАСТА // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2 (1955)
с. 35
1347. ПОНОЋ (Болу јем од прозрач них неса ни ца) // Жи вот. – Год. 4, књ. 6, св. 1/2
(1955) с. 35
1348. СТЕНА ПОД МА ХОВИНОМ (За пла ка ла од зи ме стена си ва) // Борба. – Год. 20,
бр. 28 (3. фебру ар 1955)
1349. КЋИ ВИ ЛИ НОГ КОЊИ ЦА // Ослобођење. – Год. 13, бр. 2604 (9. фебруар 1955)
Забавник за дјецу. Год. 5, бр. 193
1350. ТЕТКИ НИ ПОМА ГАЧИ // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15058 (17. фебру ар 1955)
Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 124
1351. ЗА ШТО ЈОВО ТИ НЕ СПИШ? // Ослобођење. – Год. 13, бр. 2622 (2. март 1955)
Забавник за дјецу. Год. 5, бр. 196
1352. ПУЖ НА ПОСЛУ (Ју че наи ђох на чудо) // Политика. – Год. 52, бр. 15077 (10. март
1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 127
1353. МАЈКА МА (Ва пи ју мртве мајке из гробова) // Глас ра да. – Год. 10, бр. 11 (10. март
1955). Ју тро. – Бр. 13 (1955) с. 216
1354. Утринска песна / на ма кедонски препеал Васил Ку носки // Нова Ма кедони ја. –
Год. 11, бр. 3213 (20. март 1955) Заба вен при лог. Год. 3, бр. 12
1355. МАЈ КА СВОЈОЈ КЋЕРИ : 27. мар та 1941 („Гле дај ка ко су поносни људи, / гледај што од ра дости / чи не кад ки дају лан це и стеге“) // Пиони ри. – Год. 11, бр. 23
(24. март 1955) с. 1
1356. A fenyö es nyir fa beszelget / Forditotta K. T. // 7 nap. – X, No. 7 (27. mart 1955)
1357. КУ ПА ЊЕ ОБЛА КА (Затекла сам јед ном сун це) // Полити ка. – Год. 52, бр. 15095
(31. март 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 130
1358. ЦАР ИГРАЧА КА // Змај. – Год. 2, бр. 4 (1. април 1955) с. 2–3
Цр те жи ма илустровао Нови ца Ђу кић.
1359. НЕУСТРА ШИ ВИ ЦВЕТ // Борба. – Год. 20, бр. 82 (7. април 1955)
1360. ДОСИТЕЈЕВА ШЕТ ЊА // Зрења нин. – Год. 4, бр. 128 (9. април 1955)
1361. ОТАЏ БИ НА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ (Проми че коња ник на зе лен ку) //
Пиони ри. – Год. 11, бр. 28 (28. април 1955) с. 7
Фраг мент из поеме.
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1362. У ГОСТИ МА (По звао је мај / све бу бе на чај) // Ве сти. – Год. 11, бр. 410/411
(28. април 1955)
1363. ЈУ ТАРЊЕ ОБЛАЧЕЊЕ ПТИЦА (У бу ковом се пропланку облаче грлице си ве) //
На пред. – Год. 9, бр. 358 (30. април 1955)
1364. СЛУ ШАЈТЕ (Слу шајте понекад у шу ми птич ји цвркут) // Глас пиони ра. – Год. 7,
бр. 4 (1955) с. 3
1365. ГРАЂЕЊЕ ГНЕЗДА (На ша гнезда ла ка / сва од от па да ка) // Здрав под мла дак. –
Бр. 4 (1955) с. 5
1366. ПРВИ МАЈ (Први мај! Први мај! Пче ло, брзо сад устај) // Зрења нин. – Год. 4,
бр. 133 (1. мај 1955)
1367. ПРОЛЕЋНА ПЕСМА (Осећам вечерас) // Реч омладине. – Год. 1, бр. 5 (1. мај 1955)
1368. МИШ ПАТУЉАК (Ва здан сам гледа ла гнезда) // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15124
(5. мај 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 135
1369. ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ (Дивно ли је изнена да / на и ћи на горску чесму) // Ти тов
пионир. – Год. 6, бр. 5 (1955) с. 12
1370. ДЕВОЈ КА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ // Зора. – Бр. 108 (1955) с. 3
1371. НЕПОЗНАТА ПТИ ЦА (Је сенас у забра ну) // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15154
(9. јун 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 140
1372. ПОП ЦИ И ДЕВОЈ ЧИ ЦА // Ослобођење. – Год. 13, бр. 2715 (22. јун 1955) Забавник за дјецу. Год. 5, бр. 212
1373. ZA LA ZAK SUNCA // Prosvjeta. – God. 13, br. 413 (1955) s. 16
1374. Mese az ujevröl // Pioni rujsag. – Nezeska lacz; 5 (1955)
1375. КРВА ВА БАЈ КА // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15178 (7. јул 1955) Поли ти ка за децу.
Год. 17, бр. 13. Ју тро. – Бр. 13 (1955) с. 22–23. Ослобођење. – Год. 13, бр. 2746
(27. jул 1955) Забав ник за дје цу. Год. 5, бр. 271. Омла динска ри јеч. – Год. 12
(27. jул 1955) с. 502–503
1376. СРБИ ЈА СЕ БУДИ // Зрења нин. – Год. 4, бр. 143 (7. јул 1955). На пред. – Год. 9,
бр. 366 (7. јул 1955)
1377. Fel kelès 1941 // Magyar Szo. – XII, No 183 (7–8. jul 1955)
1378. Kan li afsana / cev. Su krü Ra mo // Birklik. – XII (15. jul 1955)
1379. СТА РА ШУ МА // Борба. – Год. 20 (28. јул 1955)
1380. MOJA ZEMLJA PROPA STI NEĆE // Pionir. – God. 14, št. 7 (1955) s. 5
Ovaj naslov čini pr vi stih u pesmi „Verujem“.
1381. Aprilski vers / Forditotta Bogdan fi Sandur // Pioni rujsag. – No. 14 (1955) old. 4
1382. Баба сее // Дру гарче. – Бр. 7 (1955). Ти тов пионер. – (1955)
1383. Slutnja / na slovenski prevedel Lojze Kra kar // Knjiga. – God. 3, št. 7/8 (1955)
1384. МЕСЕЦ У ШУ МИ // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 14208 (11. август 1955) Поли ти ка
за децу. Год. 17, бр. 149
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1385. ШУМСКА ДОМАЋИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15214 (18. Август 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 150
1386. БАЈ КА О СУН ЦУ И ТЕТКИ // Змај. – Год. 2, бр. 8/9 (1. сеп тембар 1955) с. 8–9
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
1387. УОБРА ЖЕНИ ПРИ РОД ЊАК // Нови лист. – Год. 8, бр. 212 (9. сеп тембар 1955)
1388. ПОВРАТАК С ЛЕТОВА ЊА // Зрења нин. – Год. 4, бр. 153 (10. сеп тембар 1955)
1389. КУ ПИНЕ (Саста ле се крај потока / ку пи ни це црна ока) // Ослобођење. – Год. 13,
бр. 2794 (21. сеп тембар 1955) Забавник за дјецу. Год. 5, бр. 224
1390. ПТИ ЦЕ НА ТРГУ // Нови лист. – Год. 8, бр. 225 (23. сеп тембар 1955)
1391. БЕ ЛА ВРА НА // Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15250 (29. сеп тембар 1955) Поли ти ка
за децу. Год. 17, бр. 156
1392. ДВА ВЕТРА // Здрав под мла дак. – Бр. 9/10 (1955) с. 12
1393. Kardes olum hepiniz // Sevinc. – No. 9/10 (1955) f. 1–2
1394. Uvkuda büvür cocu lar // Sevinc. – No. 9/10 (1955) f. 1–2
1395. ЧОБА НИ ЦА (Би ла та ко јед ном чоба ни ца) // Поле тарац. – Бр. 2 (ок тобар 1955)
омот 2
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
1396. ЖМУ РЕ (Играју се жму ре море и пла ни на) // Пиони ри. – Год. 12, бр. 6 (20. октобар 1955) с. 6
1397. СТАРКЕ УЖАРКЕ (Старке ужарке седе па ви ти пова здан су чу врвце и ни ти) //
Поли ти ка. – Год. 52, бр. 15274 (27. ок то бар 1955) Поли ти ка за де цу. Год. 17,
бр. 160
1398. АПРИЛСКА ПЕСМА (Девојчи це, ја сам расла где расту зебе и чворци) // Глас
пиони ра. – Год. 7, бр. 10 (1955) с. 6
1399. БУМ БАР ГОТОВАН (Пошао бумбар на из лет) // Глас пиони ра. – Год. 7, бр. 10
(1955) с. 6
1400. СТРИЗИ БУ БЕ (Кројачи це стризибу бе / имају деце и не броје) // Глас пиони ра. –
Год. 7, бр. 10 (1955) с. 6
1401. СУСРЕТ СА ЛИСИ ЦОМ (Ишла сам ногу пред ногу) // Глас пиони ра. – Год. 7,
бр. 10 (1955) с. 7
1402. ЧВОРАК // Ти тов пионир. – Год. 6, бр. 10 (1955) с. 7
1403. ЛОПТА ЊЕ // Борба. – Год. 20, бр. 262 (3. новембар 1955)
1404. ПО РАСТАН КУ // Омла ди на. – Бр. 937 (9. новембар 1955) с. 6
1405. BOJ ZI ME I JUGA // Vjesnik. – God. 16, br. 3327 (12. studeni 1955)
1406. ZE VA LICA // Oslobođenje. – God. 13, br. 2842 (16. novembar 1955) Zabav nik za
djecu. God. 5, br. 232
1407. РЕКИНИ РОЂА ЦИ (Ја знам јед ну ма му) // Политика. – Год. 52, бр. 15292 (17. новембар 1955) Поли ти ка за децу. Год. 17, бр. 163
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1408. ИЗ СМРТИ ЗА СЛОБОДУ (Из смр ти за слободу / слобода увек ни че) // Пиони ри. – Год. 12, бр. 11 (24. новембар 1955) с. 1
1409. БРДА ОКО АВА ЛЕ (Те косе над који ма сад се небо пласти) // Народ на арми ја. –
Год. 11, бр. 856 (28. новембар 1955)
1410. KRVAVA BAJ KA / na slovenski prepesnil Lojze Kra kar // Ljudska pravica. – God. 21,
št. 279 (28–29. novembar 1955)
1411. Zagrebi tovasz // Magyar Szo. – XI II, No. 327 (29–30. november i 1. december 1955)
1412. ГОВОР ЖЕ ЛЕ ЗА (Ево ме усред же лезне звон ке ба ште) // Поли ти ка. – Год. 52,
бр. 15303 (29–30. новембар и 1. децембар 1955)
1413. НА СТРА ЖИ ЛОВО ИДЕМ (На Стра жи лово идем још за сен ке) // Ле топис Мати це српске. – Год. 131, књ. 376, св. 6 (децембар 1955) с. 560
1414. УРЕ ЗА НА СЛИ КА (Пи шем вам да нас са Ава ле) // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1955) с. 7
Цр те жом илустровао Вла ди мир Стоја новић.
1415. ИГРАН КА (Доби ла сам / ју че позив / на бу ковом листу тан ку: / Зове те се на
игран ку) // Борба. – Год. 20, бр. 291 (8. децембар 1955)
1416. ОЖИ ВЕ ЛА СЛИ КА // Змај. – Год. 2, бр. 12 (1955) с. 2–3
Цр те жом илустрова ла Љу би ца Сокић.
1417. ЈЕ ЛА ПОД СНЕГОМ (Чи ме бих вас лепим могла / обдари ти за годи ну Нову) //
Пиони ри. – Год. 12, бр. 16 (29. децембар 1955) с. 6
1418. Nad zvezkom umrlega učenca / na slovenski prepesnil Lojze Kra kar // Mladi na. –
God. 12 (1955)
1419. Ал ма нах „Поези ја – проза“ / Са вез књи жевни ка Ју госла ви је. – Сарајево : Свјетлост; Народ на просвје та, 1955. – 429 стр.
У са држају песма Десан ке Макси мовић: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те птице?, с. 219.
1420. ШУ МА У ИЗРА Е ЛУ (Девојчи ца се по месечи ни прену / да леко у Израе лу) // Јеврејски ал ма нах. – (1955–1956) с. 292–293
1421. Trav niški zvonček / na slovenski prevedel Ivan Minatti; ilustrira la Dora Plestenjak //
Pionir. – Št. 9 (1955–1956) s. 266

1956.
1422. ЧОБА НИН ПЧЕ ЛА. – Београд : Деч ја књи га, 1956. – 64 стр.
Књи гу цр те жи ма илустрова ла Љу би ца Сокић.
Са држај: Чоба нин пче ла; Месечев рођен дан; Ки ја ви ца у звери ња ку; Школа чезне за учени ци ма; Храбра девојчи ца; Годи на Нова – боља слова; Жму ра; Бајка о
Сун цу и тет ки; Уобра жени при род њак; Дочек пла ни нара; Пад са стене.
1423. КО ЈЕ ВЕЋИ?. – Сарајево; За греб; Београд : Џеп на књи га, 1956. – 22 стр. – (Библио тека „Рода“. I; 2)
Књи гу цр те жи ма илустровао Хусни ја Ба лић.
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1424. Vetrova uspavanka / na slovenski prev. Ivan Minatti ; likov no ilust. Marija Vogelnik. –
Ljubljana : Mladinska knjiga, 1956. – 64 str. – (Cicibanova knjižnica)
Са држај: Te vesele pesmice ču li smo od babice: Kolo; Strah, Ba hava račka; Domišljavi puran; Detel; Brezica; Ka ko hrastek raste; Zajčje uho; Megle; V priča kovanju zi me;
O čem piska ogenj; Borov nice; Deklica in jagode; Jesti je treba. – Bim bam, bim bam, je
že dan, je že dan: Trav niški zvonček; Babičina pomočnica; Purina obljuba; Mravlje zidajo; Gospodinja lisica; Jurček-buček; Telički in pastirica; Kužkova večer ja; Čebelja
jutranjica; Jesenska pesen čebel; Jesen v gozdu; Veseli pomagači. – Psiček, maček, mišek,
raček, zajček, ptiček, petelinček, dete, vrana, sta ra ma ma, volk, kozliček, ded, voliček:
Punčke računajo; Knjiga s slikami; Kuštravček; Kozliček in volk; Hvalisavi zajčki; Medvedek in pute; Petelinček vođa kola; Razgovor na paši; Prepelica in pastirček; Pajkova
gugalica; Pejek križavec; Zajec in ptica; Želodkova prošnja; Vetrova uspavanka; Starinarji.
1425. Крва ва бајка : Кан тата за ве ли ки мешови ти хор / Ра дослав Ан ђел ковић. – Београд : Науч на књи га, 1956. – 22 стр.
Му зич ки комад на речи песме Десан ке Макси мовић.
1426. ПРЕПЕ ЛИ ЦА И ПАСТИР (Препе ли цу пастир / пи то јед ног да на) // Народ ни
ка лен дар „Просвје та“. – (1956) с. 156
1427. НАД КЊИ ГОМ БАЈ КИ (Дечаче, при знајем ти, ни за мене нема / у све ту ствари
ни мр тве ни неме) // Зрења нин. – Год. 5, бр. 170 (1. ја ну ар 1956)
1428. POVRATAK U ZAVIČAJ (Dobro veče šumski putovi gluvi) // Vjesnik. – God. 17,
br. 3369 (1. siječanj 1956) Kultura; 13
1429. LJU BAV NA PREPIR KA (Hoću u arenu dana pobednika) // Oslobođenje. – God. 13,
br. 2880 (1–3. januar 1956)
1430. ЛИ ЈИ НА ЈЕЛ КА (Пра ви ли ја јел ку / сред горе високе / и пози ва коке) // Полити ка. – Год. 53, бр. 15332 (5. ја ну ар 1956) Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 169
1431. ГОРОСЕЧА // Борба. – Год. 21 (5. ја ну ар 1956) с. 8
1432. KUMOVA SLA MA U DIM NJA KU (Kliču dimnjaci fabrički kao regruti) // Vjesnik. –
God. 17, br. 3385 (20. siječanj 1956) Kultura; 19
1433. ЗЕВА ЛИ ЦА // Јединство. – Год. 12, бр. 4 (23. ја ну ар 1956) Забавник за децу.
Год. 1, бр. 2
1434. ЗИ МА // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15350 (26. ја ну ар 1956) Поли ти ка за де цу.
Год. 18, бр. 172
1435. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА У ЗЕНИЧ КОЈ ЖЕ ЛЕ ЗА РИ : (Бајка о ковачу; Же лезно
сунце; Сви лене бубе; Облаци рођени у димњаку; Пакао) // Књи жевност. – Год. 11,
књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 17–20
1436. БАЈ КА О КОВАЧУ (Где си ра досна ју тарња кли ко ма ља) : Заробљеник снова у
Зенич кој же лезари // Књи жевност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 17
1437. ЖЕ ЛЕ ЗНО СУН ЦЕ (Да леко угасло сун це на уран ку) : Заробљеник снова у Зенич кој же лезари // Књи жевност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 18
1438. СВИ ЛЕНЕ БУ БЕ (Ту крај че лич них чекрка и мо тови ла) : Заробљеник снова у
Зенич кој же лезари // Књи жевност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 18–19
1439. ОБЛА ЦИ РОЂЕНИ У ДИМ ЊА КУ : Заробљеник снова у Зенич кој же лезари //
Књи жевност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 19
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1440. ПА КАО (Пла мени библијски јези ци ме воде) : Заробљеник снова у Зенич кој
же лезари // Књи жевност. – Књ. 22, св. 1 (ја ну ар 1956) с. 20
1441. ШЕСТ ПЕСА МА : (Први снег; Лед твоје срце на гло обу зи ма; Шта је теби, небо;
Пра зно ју тро; У пролећ ном преде лу; Без успомена) // Са временик. – Год. 2, бр. 1
(ја ну ар 1956) с. 34–36
1442. ПРВИ СНЕГ (Боље би би ло у томе пространству) // Са временик. – Год. 2, бр. 1
(ја ну ар 1956) с. 34
Над наслов: Шест песа ма.
1443. ЛЕД ТВОЈЕ СРЦЕ НА ГЛО ОБУ ЗИ МА (На северном полу твога срца стоји слеђено / десет певача дроздова, мојих гласни ка) // Са временик. – Год. 2, бр. 1 (јану ар 1956) с. 34–35
Над наслов: Шест песа ма.
1444. ШТА ЈЕ ТЕБИ, НЕБО? (Шта је теби, небо, што ме опоми њеш / на давне ја горчеви не) // Са временик. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 35
Над наслов: Шест песа ма.
1445. ПРА ЗНО ЈУ ТРО (Има ла сам сто и јед но кри ло) // Са временик. – Год. 2, бр. 1
(ја ну ар 1956) с. 35
Над наслов: Шест песа ма.
1446. У ПРОЛЕЋ НОМ ПРЕ ДЕ ЛУ (Чи ни ми се слам не смо цевке / са пожње вених
њи ва) // Са временик. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 35–36
Над наслов: Шест песа ма.
1447. БЕЗ УСПОМЕНА (Оти ћи ћемо одавде без успомена / на дрх та ви це тра ва благе) // Са временик. – Год. 2, бр. 1 (ја ну ар 1956) с. 36
Над наслов: Шест песа ма.
1448. Diak – telefon // Mezeska lacs. – II, No. 1 (1956) old. 12–13
1449. ЧЕСТИТ КА ПО ГОЛУ БУ // Глас пиони ра. – Год. 8, бр. 1 (1956) с. 5
1450. МА ЛИ ЛОПОВ У ШКОЛИ // Змај. – Год. 3, бр. 2 (1. фебру ар 1956) с. 3–4
Цр те жом илустровао Са ва Ни колић.
1451. Бри ја но стри жено / Адам Миц ки јевић ; песму с руског прев. Десан ка Максимовић // Змај. – Год. 3, бр. 2 (1. фебру ар 1956) с. 16–17
1452. ВЕСЕ ЛА ГРУДВА СНЕГА // Борба. – Год. 21, бр. 28 (2. фебру ар 1956) с. 8
1453. ШУ МА ПОД СНЕГОМ (У шу му сам сти гла неку / пу ну тан ких невеста) // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1956) с. 10
Цр те жом илустровао Слободан Га ври ловић.
1454. Ма лиот кра дец в учи ли ште // Ти тов пионер. – Бр. 2 (1956) с. 8–9
1455. УСТА НАК ЗЕЧЕВА // Здрав под мла дак. – Бр. 2 (1956) с. 4–5
1456. Воста ние на заја ци те // Здрав под мла дак. – Бр. 2 (1956) с. 4–5
1457. СЕНО (Ру ке су ми као да сам преврта ла су во би ље) // Ју тро. – Год. 3, бр. 2 (1956)
с. 35
1458. ВЕТРОВА УСПА ВАН КА (Бу ји-паји / шу ми це / тебе ве тар љуља) // Весе ла свеска. – Год. 4, бр. 3 (1956) с. 5
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1459. STIJENA POD MA HOVINOM (Zaplakala od zime stena siva) // Glas Istre. – God. 13,
br. 8 (2. ožujak 1956)
1460. КА МЕНА ПЕЋИ НА (За ви рим јед ном у пећи ну ка мену) // Поли ти ка. – Год. 53,
бр. 15398 (22. март 1956) Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 180
1461. СЕРЕНА ДА (Оста ћу под твојим прозором / иза спу штених за веса) // Глас омлади не (Ниш). – Год. 4, бр. 3 (22. март 1956) с. 6
1462. ОБИЧНА НОЋ (Ноћас су ветрови мрси ли косе бреза) // Глас омла ди не. – Год. 4,
бр. 3 (22. март 1956) с. 6
1463. ПИТА ЊЕ (Да ли сам ту жан због да на који су прошли) // Глас омла ди не. – Год. 4,
бр. 3 (22. март 1956) с. 6
1464. ОТАЏ БИ НО, ТУ САМ: (Из поеме) (А кад и послед њи печати модри иш чезоше
са њене мрке пу ти) // Глас омла ди не. – Год. 4, бр. 3 (22. март 1956) с. 6
1465. О својим новим књи га ма говори Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 12,
бр. 27 (29. март 1956) с. 1 и 3
1466. ПИСМО ИЗ ТАМ НИ ЦЕ : (Из поеме „Отаџби но, ту сам“) // Просвет на жена. –
Год. 12, бр. 3 (1956) с. 13. Просвје та. – Год. 14 (1956) с. 7
1467. Žal mi je človeka / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Obzor nik. – Št. 3 (1956) s. 224
1468. ПРОЛЕЋ НА ПРИ ПРЕМА (Лу тајући с пролећа шу мом / слу ша ла сам узви ке често) // Поле тарац. – Бр. 7 (март 1956) с. 7
Цр те жом илустровао Слободан Га ври ловић.
1469. РАЗГОВОР СА ПСОМ ЧУ ВА РОМ (И ја стрепим са старим псом чу варом / кад
та ма над шу мом ста не да се скла па) // Ти тов пионир. – Год. 7, бр. 3 (1956) с. 11
1470. Veres rege // Pioni rujsag. – X, No. 3 (1956) old 4. Magyar Szo. – XI II (4. jul 1956)
1471. ЧОБА НИ ЦА // Јединство. – Год. 12 (2. април 1956) Забавник за децу. Год. 1, бр. 7
1472. МРАВ, БОГОМОЉКА И ЈА // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15418 (12. април 1956)
Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 183
1473. ПЕТ ДРУ ГА РА // За дру га. – Год. 12 (12. април 1956)
1474. Бисер / Тоне Се ли шкар ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Пионири. – Год. 12, бр. 30 (19. април 1956) с. 6
1475. ДЕЦА // Омла ди на. – Год. 12 (25. април 1956) с. 961–962
1476. Komesar fijoka / Janez Gradišnik ; sa slovenačkog prev. Desan ka Mak si mović // Pioni ri. – God. 12, br. 31 (26. april 1956) s. 4
1477. ПОП ЦИ ХЛЕБА РИ // Пиони ри. – Год. 12, бр. 31 (16. април 1956) с. 8–9
1478. СУН ЦЕ // Зрења нин. – Год. 5 (28. април 1956) с. 187
1479. ОТВОРЕНИ ПРОЗОР : Од ломак // Здра вље. – Год. 8 (1956) бр. 4, с. 17–19; бр. 5,
с. 14–15
1480. Bal kanasi / Perket hei Mark Krasniqi // Zani i Rinis. – IV, No. 4 (1956) f. 5
1481. Сени чи на жа лопојка / Фран Левстик ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић; ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић // Змај. – Год. 3, бр. 5 (1. мај 1956) с. 26
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1482. ЈУ ТАРЊА ПЕСМА ПЧЕ ЛА (Ва ља меда ску пи ти / ва ља ку ћу ку ћи ти / опет из
почет ка) // Јединство. – Год. 12 (1. мај 1956) Јединство за децу. Год. 1, бр. 9. Титов пионир. – Год. 7, бр. 4 (1956) с. 3
1483. ОТАЏБИНА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ // Мла ди Крајишник. – Год. 3, бр. 34
(24. мај 1956)
1484. Livada v gori // Pionirski list. – God. 5, št. 33 (29. maj 1956)
1485. БАЈ КА О ДИ ВЉОЈ КРУ ШКИ // Змај. – Год. 3, бр. 6/7 (1. јун 1956) с. 4–6
1486. ВЕТАР – РВАЧ (Пут ме нанесе лане кроз шу му и кроз траву) // Политика. – Год. 53,
бр. 15472 (7. јун 1956) Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 190
1487. Sputnica / na russkij perev. Nadežda Pavlović // Literaturnnaja gazeta. – No. 72 (3573)
(19. jun 1956) s. 2
1488. ПРА ВЕД НА БА КА (Кад је двоје око стола / дели ба ка све на пола) // Полити ка. –
Год. 53, бр. 15493 (28. јун 1956) Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 193
1489. СПОМЕН НА УСТА НАК (Срби ја је ве ли ка тајна) // Зрења нин. – Год. 5, бр. 197
(30. јун 1956)
1490. КРВА ВА БАЈКА // Зрења нин. – Год. 5, бр. 197 (30. јун 1956). Плитвич ки фести вал
поези је. – Год. 2, бр. 7/8 (1956); лати ни цом. Први репу блич ки слет пар ти за на
Срби је у Кра гу јевцу : зборник. – Београд : НИП Пар ти зан, 1956
1491. Jeux de l’apprenti animalier / Ribeiro Couto (L’editien de Pierre Seghers, Paris, 1955) //
Letopis Matice srpske. – God. 132, knj. 377, sv. 6 (jun 1956) s. 608–610
Štampano u rubrici: Pročitano.
1492. Želod kova prošnja / na slovenski prev. Ivan Minatti // Kniga. – IV, št. 6/7 (1956)
1493. ДЕВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // Вести. – Год. 12, бр. 471 (8. јул 1956)
1494. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Триби на. – Год. 3 (8. јул 1956). Светлост. – Год. 22, бр. 41 (21. ок тобар 1956)
1495. СРБИЈА СЕ БУДИ (Ноћ се хвата) // Ју тро. – Год. 3, бр. 7 (1956) с. 4. Ју госла ви ја. –
Бр. 12 (1956) с. 87
1496. Hleb mesjat / perevod B. Sluckogo // Inostrannaja literatura. – No. 7 (1956) s. 166
1497. ЉУ ТИЋ (Ја сам светионик за оне што пут не могу да на ђу) // Полити ка. – Год. 53,
бр. 15527 (2. август 1956) Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 197
1498. ГРЛИ ЧИ НА ТУ ЖБА ЛИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15534 (9. август 1956)
Поли ти ка за децу. Год. 18, бр. 198
1499. БАЈКА О УСТА НИЧКОЈ ПУ ШЦИ (Цела планина стаде да ку ца) // Зора. – Бр. 126
(1956) с. 1
1500. КА КО СФА КАМ ПОЕЗИЈАТА // Хоризонт. – Год. 1, Но. 14 (2. септембар 1956) с. 1
1501. Пролет а јас венем // Хори зонт. – Год. 1, но. 14 (2. сеп тембар 1956)
1502. МА ЦА ПРЕ ЉА (Јед ног ју тра ма ца Пре ља врло ра но је уста ла) // Поле тарац. –
Бр. 1 (сеп тембар 1956) с. 1
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
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1503. U gostima (Pozvao je maj / sve bube na čaj) // Vesela sveska. – God. 4, br. 9 (1956) s. 6
Cr teži ma ilustrovao Ha mid Lu kovac.
1504. MAJKA MA (Vapiju mrtve majke iz grobova) // Prosvjeta. – God. 14, br. 425 (1956) s. 1
1505. Trav niški zvonček / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionir. – Št. 9 (1956) s. 266
1506. Opomin / na slo ven ski prev. Loj ze Kra kar // Be se da. – God. 5, br. 9/10 (1956)
s. 468–469
1507. ТРИ СТРШЉЕНА // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15597 (11. ок тобар 1956) Поли тика за децу. Год. 18, бр. 207
1508. ЛОПОВ И МЕСЕЦ // Борба. – Год. 21, бр. 273 (14. ок тобар 1956)
1509. ВЕЧЕРЊА ПЕСМА (Ево пола ко и мра ка) // Поле тарац. – Бр. 2 (ок тобар 1956)
омот 2
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
1510. ПТИ ЧИ ЈИ ШАТОРИ // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15625 (8. новембар 1956) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 211
1511. МОЈА БА БА // Борба. – Год. 21, бр. 301 (11. новембар 1956)
1512. У ДОЊЕМ ДВОРИ ШТУ (У двори шту пу ном кока / гуска / вик ну ба ка) // Полетарац. – Бр. 3 (новембар 1956) омот 2
Ли ковно илустровао Вла ди мир Трбојевић.
1513. СВАД БЕНИ ДА РОВИ // Змај. – Год. 3, бр. 11 (новембар 1956) с. 13–15
Цр теж изра дио Здравко Секулић.
1514. МОЦАР ТОВ РЕКВИ ЈЕМ // Нова Ма кедони ја. – Год. 11, бр. 3737 (29–30. новембар и 1. децембар 1956)
1515. ДЕЦЕМ БАРСКА ПРИ ЧА (Јед ном неки дечак, при ча ли ми Ески ми) // Змај. –
Год. 3, бр. 12 (децембар 1956) с. 3
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
1516. Пољ ска пое зи ја : (песни ци Алексан дeр Фре дро, Мари ја Коноп њиц ка, Јан Бшехва, Ева Шелбург Заремби на, Јули јан Ту вим) / с пољског преве ле Мари ја Пјетру шињска и Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар
1956) с. 6–7
1517. Па вле и Са вле / Алексан дeр Фредро ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка
Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар 1956) с. 6
Над наслов: Пољска поези ја.
1518. Сусрет са штрком / Мари ја Коноп њиц ка ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар 1956) с. 6
Над наслов: Пољска поези ја.
1519. Жаба / Јан Бше хва ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић //
Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар 1956) с. 7
Над наслов: Пољска поези ја.
1520. Бу ба мара / Ева Шелбург-Заремби на ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка
Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар 1956) с. 7
Над наслов: Пољска поези ја.
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1521. Наочари / Јули јан Ту вим ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 13 (6. децембар 1956) с. 7
Над наслов: Пољска поези ја.
1522. ЛАЂА // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15658 (13. децембар 1956) Поли ти ка за децу.
Год. 19, бр. 215
1523. ОПУСТЕ ЛЕ КУ ЋЕ (Има у земљи на шој / украј сва ког пу та / ку ћа затворених
врата) // Пиони ри. – Год. 13, бр. 14 (13. децембар 1956) с. 6
1524. Песме и при че пољских писа ца / Јан Бше хва, Мари ја Коноп њиц ка, Алексан дeр
Фредро, Ха ли на Кошутска, Ана Швиршћинска, Лу ци на Кшемењец ка ; преве ле
Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665
(20. децембар 1956) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 216
1525. Писац при ча / Јан Бше хва ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Политика. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Политика за децу. Год. 19,
бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1526. Господин Дореми / Јан Бше хва ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Поли ти ка за децу.
Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1527. Пита лица / Јан Бшехва ; превеле Марија Пјетру шињска и Десанка Макси мовић //
Политика. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Политика за децу. Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1528. Ве тар / Мари ја Коноп њиц ка ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Максимовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Поли ти ка за децу.
Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1529. Ма гарцу у јасле донесено / Алексан дeр Фредро ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956)
Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1530. Матеу шово дрвце / Ха ли на Кошутса ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десанка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Поли ти ка
за децу. Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1531. Аде ла се спрема за свадбу / Ана Швиршћинска ; преве ле Мари ја Пје тру шињска
и Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1532. О бу кви ном очаја њу / Лу ци на Кшемењец ка ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и
Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 53, бр. 15665 (20. децембар 1956) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 216
Над наслов: Песме и при че пољских писа ца.
1533. SMUČA RI // Duga Resa. – (22. prosinac 1956) s. 104. Glas Zadra. – God. 7 (29. prosinac 1956) s. 288. – Jedinstvo (Sisak). – God. 4 (29. prosinac 1956) s. 180. Pančevac. –
God. 5 (30. decembar 1956) s. 211
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1534. PRI PREMA ZA ZI MU (Idi, či ka Mrazu, smrzni šumsku stazu) // Djeca za djecu. –
God. 3, br. 24 (1956) s. 9
1535. ЗА ЛА ЗАК // Мла дост. – Год. 1, бр. 12 (26. децембар 1956) с. 8
1536. ЧИ ЈЕ ЈЕ НАЈ БОЉЕ? // Пан чевац. – Год. 5, бр. 211 (30. децембар 1956)
1537. ДРУ ГА РИЦЕ (Имам дру гари цу јед ну / њој је осам годи на) // Пиони ри. – Год. 13,
бр. 16 (27. децембар 1956) с. 6
1538. Al manah „Proza – poezija“ / Savez književ ni ka Jugoslavije. – Zagreb : „Naprijed“,
1956. – 330 str.
U sadr žaju pesma Desan ke Mak si mović: Led tvoje srce naglo obuzi ma.
1539. Српски песни ци између два рата : (Ан тологи ја) / саста вио Борислав Ми ха и ловић. – Београд : Нолит, 1956
Песме Десан ке Макси мовић: Песни кова ту га, с. 162–163; Покошена ли ва да,
163–164; Зми ја, с. 165; Сребрне плесачи це, с. 166; Мрак, с. 167; Пролећ на песма,
с. 168; Предосећа ње, с. 169; Опомена, с. 170–171; Се ља кова смрт, с. 172–173.
1540. Ан тологи ја српске поези је / саста вио Зоран Ми шић. – Нови Сад : Мати ца српска, 1956
У са држају песме Десан ке Макси мовић: На бу ри, с. 277–278; Спомен на устанак, с. 279–280; Не бој се, с. 281.
1541. Zbor nik recitacija / uredio Grigor Vitez. – Zagreb : Školska knjiga, 1956
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Pismo kćeri iz tamnice, s. 135–136; Čestit ka
za Novu godinu, s. 192; Spomen na usta nak, s. 132–133; Kr vava bajka, s. 133–135.

1957.
1542. БАЈ КА О КРАТ КОВЕЧ НОЈ. – Сарајево : Свје тлост, 1957. – 78 стр. – (Библио тека „Бамби“)
Пред говор ауторке: Дра ги мла ди читаоци. – Илустра ци је Неде Ни колић, ученице трећег разреда о. шк. – Насловну стра ну ра дио Ха мид Лу ковац. – За ову књи гу
Десан ка Макси мовић је, 1958. г., при ми ла на гра ду од преду зећа „Свјетлост“.
Са држај: Пи шчева молитва на Заравни; Омла ди ни испод три да на забра њено; Рачун џи ја; Побеђени ветар Ухода; Поп ци хлебари; Свадбени дарови; Ду гин мост;
Крат ковеч ни но школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Гласни ков полазак; Гласни ков сусрет са Воденим Цветом; Свадба; Зи ма на ви ру Воденог Цвета.
1543. Уста ни ци : ме лодра ма за реци татора и мешови ти хор / Ра дослав Ан ђел ковић. –
Београд : изда ње аутора, 1957. – 7 стр.
Дра мати зова на песма Десан ке Макси мовић „Уста ни ци : (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву)“.
1544. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ // Народ на за дру га. – Год. 12, бр. 1 (1. ја ну ар
1957) Народ на за дру га за децу. Год. 2, бр. 1
1545. SMUČA RI // Borovo. – Br. 1 (1. siječanj 1957). Der ventski list. – God. 5, br. 102 (1. siječanj 1957). Naš list. – God. 5, br. 100 (1. januar 1957). Moslovački list. – God. 2, br. 21
(1. siječanj 1957). Šibenski list. – God. 6, br. 224/225 (1. siječanj 1957). Naša riječ. –
God. 2, br. 28 (9. siječanj 1957)
1546. ВИОЛИ НЕ ЧАЈ КОВСКОГ (От куда тај глас прозебла у небу ждра ла) // Полити ка. – Год. 54, бр. 15677 (1–3. ја ну ар 1957)
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1547. МЕДО ГОРШТАК // Вечерен репор тер. – Год. 3, бр. 79 (5. ја ну ар 1957)
1548. Успа ван ка за моје мр тво де те / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1549. Пролећ но саби ра ње / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1550. Су пру жански жи вот / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1551. Игра / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1552. Ди ја лог / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне
нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1553. За изда ва ње / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1554. Пу това ње / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1555. За нос / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1556. Слат ка вода / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1557. Заборав / Дениз Жа ле ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне
нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1558. Жа лосно ју тро / Дениз Жа ле (Denise Jal la is) ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 32 (6. ја ну ар 1957) с. 5
1559. САН У МОШЋЕ НИЧ КОЈ ДРА ГИ (Ку ћи ца крај мо ра ма ла) // Поли ти ка. –
Год. 54, бр. 15684 (10. ја ну ар 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 218
1560. СЕЋА ЊЕ ЗА ЗА ВИ ЧАЈ (Сва ка стопа земље та мо је мени зна на) // Поли ти ка. –
Год. 54, бр. 15705 (31. ја ну ар 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 221
1561. Из пољске ли ри ке / (песни ци) Вла дислав Броњевски, Леополд Штаф, Виктор Ворошилски, Јули јан Ту вим, Антони Слоњимски, Константи Ил дефонс Галчински ;
превела Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја нуар 1957) с. 80–88
1562. Аноним / Вла дислав Броњевски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 80
1563. О писа њу песме / Вла дислав Броњевски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 80
1564. Фењерче / Вла дислав Броњевски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81
1565. Походе / Леополд Штаф : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Савременик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81
1566. Време љу ба ви / Вик тор Ворошилски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Максимовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 81–82
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1567. Моја срећа / Вик тор Ворошилски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 82–83
1568. Јеврејче / Јули јан Ту вим : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Савременик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 83
1569. Лита ни ја / Јули јан Ту вим : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Савременик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 84
1570. Нема краја / Јули јан Ту вим : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић //
Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 84–85
1571. Два сун ца / Ан тони Слоњимски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 85
1572. Разговор са земља ком / Ан тони Слоњимски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка
Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 86
1573. Нем ци ма / Ан тони Слоњимски : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 86–87
1574. Ser wus Madon na / Констан ти Ил де фонс Галчински : Из пољске ли ри ке ; прев.
Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 87
1575. Лирски разговор / Констан ти Ил дефонс Галчински : Из пољске ли ри ке ; прев.
Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 87–88
1576. Моја поези ја / Констан ти Ил дефонс Галчински : Из пољске ли ри ке ; прев. Десан ка Макси мовић // Са временик. – Књ. 5, бр. 1 (ја ну ар 1957) с. 88
1577. ПУ РЕЊА ЦИ // Весе ла свеска. – Год. 6, бр. 1 (1957) с. 9
1578. ДОГАЂАЈ У ЗООЛОШКОМ ВР ТУ // Поле тарац. – Бр. 5 (ја ну ар 1957) с. 2–3
Цр те жом илустровао Слободан Га ври ловић.
1579. Spomin na vstajo / na slovenski prev. Tone Pavček // Sodobna pota. – Št. 1 (1957) s. 19–20
1580. ТРЊИ НА ПОД СНЕ ГОМ (Би ла је зи ма, а ја глад на) // Поли ти ка. – Год. 54,
бр. 15726 (21. фебру ар 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 224
1581. Пољска поези ја / [песници] Ева Заремби на, Јули јан Ту вим, Алексан дeр Фредро,
Јан Бше хва ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 4, бр. 2 (фебру ар 1957) с. 48–49
1582. Златан јеж / Ева Заремби на : Пољска поези ја ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и
Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фебру ар 1957) с. 48
1583. Сто / Јули јан Ту вим : Пољска поези ја ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десанка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фебру ар 1957) с. 48–49
1584. Вечера од гвозденог кли на / Алексан дeр Фредро : Пољска поези ја ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фебруар 1957)
с. 48–49
1585. Две ала паче / Јан Бше хва : Пољска поези ја ; преве ле Мари ја Пје тру шињска и Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фебру ар 1957) с. 49
1586. СИ НЕ, ПОКУ ПИ ДЕТЕ ЛИ НУ // Змај. – Год. 4, бр. 2 (фебру ар 1957) с. 50–51
Цр те же изра дио Здравко Сулић.
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1587. Za kon no vedyetek // Hid. – XXI, No. 2 (1957) old. 97–98
1588. Vjedhäsi në klasë // Gezi mi. – VII, No. 2 (1957) f. 4–5
1589. ЗЛАТА НА ПОСЛУ // Борба. – Год. 22 (10. март 1957) с. 6–7
1590. СРЕБРНЕ ПЛЕСАЧИ ЦЕ (Поља на сребрна, бе ла) // Пиони ри. – Год. 13, бр. 22
(28. фебру ар 1957) с. 6
1591. Песме руских песни ка [Валерије Брјусов, Са ша Чорни, Констан тин Баљмонт,
М. Пожарска] / с руског препева ла Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13,
бр. 24 (14. март 1957) с. 6–7
1592. Миши / Ва лерије Брјусов ; препева ла Десанка Макси мовић // Пионири. – Год. 13,
бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над наслов: Песме руских песни ка.
1593. Патуљак / Са ша Чорни ; препева ла Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13,
бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над наслов: Песме руских песни ка.
1594. Ви ла на послу / Констан тин Баљмонт ; препева ла Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 24 (14. март 1957) с. 6
Над наслов: Песме руских песни ка.
1595. Лут ка и маче / М. Пожарска ; препева ла Десан ка Макси мовић // Пиони ри. –
Год. 13, бр. 24 (14. март 1957) с. 7
Над наслов: Песме руских песни ка.
1596. ПОПАЦ ВЕСЕЛ КО (Жи вео је попац Весел ко у колиби између даса ка) // Полити ка. – Год. 54, бр. 15754 (21. март 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 228
1597. РАЂА ЊЕ ПЛА НИНЕ (Би ла тако јед ном нека / велика река) // Пионири. – Год. 13,
бр. 25 (21. март 1957) с. 6
1598. ОПОМЕНА (Дечаче, можда си био према ма ми / непа жљив) // Змај. – Год. 4, бр. 3
(март 1957) с. 65
Цр те же изра ди ла Љу би ца Сокић.
1599. Bele igračice / Lojze Kra kar ; prevela Desan ka Mak si mović // Zmaj. – God. 4, br. 3
(mart 1957) s. 75
Cr teže izradio Alek sandar Obradović.
1600. Песма за за ги ната мома / на ма кедонски прев. Га не Тодоровски // Просве тена
жена. – Год. 13, бр. 3 (1957) с. 7
1601. КАЈА ЊЕ (Пра во је, пра во што сад плачем) // Поља. – Год. 3, бр. 3 (1957)
1602. ДВА ОБЛУТ КА // Глас пиони ра. – Год. 9, бр. 3 (1957) с. 4
1603. Kniga sa sli ka mi / na slovenski prev. Ivan Minatti // Kniga 57. – Št. 3 (1957). Mladi
svet. – Št. 5 (1957) s. 132
1604. Ма ли кра дош у школи // Пионирска за град ка. – Год. 12, бр. 3 (1957) с. 6–8
1605. ПРОЛЕЋЕ (Пролеће у облаку гнездо гра ди) // Пионири. – Год. 13, бр. 27 (4. април
1957) с. 1
1606. МЛЕКА РИЦА // Политика. – Год. 54, бр. 15775 (11. април 1957) Политика за децу.
Год. 19, бр. 231
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1607. Маче во џеп // Нова Ма кедони ја. – Год. 13, бр. 3912 (21. април 1957) Заба вен прилог. Год. 5, бр. 118
1608. Дваесет иља ди момински ра це / на ма кедонски прев. Га не Тодоровски // Разгледи. – Год. 4, бр. 9 (21. април 1957) с. 11
1609. ЛИ ВАДСКО ЗВОН ЦЕ (Бим – бам / ударам / већ је дан) // Пиони ри. – Год. 13,
бр. 30 (25. април 1957) с. 7
1610. Otadžbina u pr vomajskoj povorci : Od lomak // Globus. – God. 4 (26. travanj 1957)
1611. Ujevi mese... / Ford. Sa rosi Ka roly // Mezeska lacs. – No. 4 (1957) old. 12–13
1612. Sta re miasto w Warszawie / prev. Z. Stoberski // Žycie Warszawy. – XIV, No. 286
(1957) p. 7
1613. Drugovo pismo sinu / Igo Gruden ; sa slovenačkog prev. Desan ka Mak si mović //
Zmaj. – God. IV, br. 4 (april 1957) s. 104
1614. ЗЕ ЛЕНО, ЦРВЕНО, ЖУ ТО, ПЛА ВО (Зе лени се много ствари) // Змај. – Год. 4,
бр. 4 (април 1957) с. 98–99
Цр те же изра дио Алексан дар Обра довић.
1615. У ПРОЛЕЋЕ (У пролеће / док се ра ду јеш првом листу на грабу) // Жена да нас. –
Бр. 152 (1957) с. 10
1616. ДЕЦА (Двоје деце крај мене расте) // Све тлост. – Год. 23, бр. 18 (1. мај 1957)
1617. ЛЕПТИ РОВА УСПА ВАН КА (Лула ло, ла ла ло / па па ло, спа ва ло) // Пиони ри. –
Год. 13, бр. 31 (2. мај 1957) с. 3
1618. ВЕШТИ ПЕТАО // Борба. – Год. 22, бр. 121 (5. мај 1957)
1619. КУ ЦОВ // Поли ти ка. – Год. 54, бр. 15808 (16. мај 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19,
бр. 235
1620. ЗА ГОНЕТ НА ТОРБА (Води ла сам јед ном на из лет ђа ке) // Пиони ри. – Год. 13,
бр. 34 (25. мај 1957) с. 2
1621. ПРЕТ ПРОЛЕЋ НИ НЕМИ РИ : (Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; Лик
на прозору; Тајна; Не са ни ца; Не мир) // Са вре меник. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957)
с. 526–529
1622. ОДА ЗВА ЛЕ СУ СЕ СА МО ПТИ ЦЕ (На сав глас сам у помоћ зва ла) : Прет пролећ ни неми ри // Са временик. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 526
1623. СУСРЕТ У СНУ (У сну сам се сре ла са братом) : Прет пролећ ни неми ри // Савременик. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 526–527
1624. ЛИК НА ПРОЗОРУ (Прозор ми је застро блед ле лу јав лик) : Прет пролећ ни неми ри // Са временик. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 527–528
1625. ТАЈ НА (Као да сам негде у пра шу ми) : Прет пролећ ни неми ри // Са временик. –
Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 528
1626. НЕСА НИ ЦА (Чи ни ло ми се да је зора) : Прет пролећ ни неми ри // Са временик. – Књ. 5, бр. 5 (мај 1957) с. 528–529
1627. НЕМИР (Бојим се часа смр ти) : Прет пролећ ни неми ри // Са временик. – Књ. 5,
бр. 5 (мај 1957) с. 529
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1628. Фран цуска поези ја / (песни ци) Морис Фомбер, Вик тор Иго, Алфред де Ви њи,
Жан Ри шпен, Ги јом Вјене, Грегоар де Роа, Ан дре Терје, Франсис Јар, Пол Фор ;
превела Десан ка Макси мовић; цртеже изра дио Алексан дар Обра довић // Змај. –
Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 144–146
1629. Кра љев столар / Морис Фомбер ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4,
бр. 5 (мај 1957) с. 144
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1630. Зимско вече / Вик тор Иго ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 5
(мај 1957) с. 144
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1631. *** (Што је слат ко, што је слат ко слу шати при че) / Алфред де Ви њи ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 144–145
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1632. Успа ван ка / Жан Ри шпен ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 5
(мај 1957) с. 144–145
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1633. Пад жи ра са гра не / Ги јом Вјене ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4,
бр. 5 (мај 1957) с. 145
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1634. Прошлост пре ља / Грегоар де Роа ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4,
бр. 5 (мај 1957) с. 145
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1635. Корпар / Ан дре Терје ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај
1957) с. 146
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1636. Шева / Франсис Јар ; прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957)
с. 146
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1637. Срећа / Пол Фор ; прев. Десанка Максимовић // Змај. – Год. 4, бр. 5 (мај 1957) с. 146
Над наслов: Фран цуска поези ја.
1638. МОЈА КУ ЦА (Кад сам пошла ју тром ју че) // Поле тарац. – Бр. 9 (мај 1957) с. 3
Ли ковно илустровао Ото Лого.
1639. МОЈА МА ЦА (Моја ма ца Злата) // Поле тарац. – Бр. 9 (мај 1957) с. 3
Ли ковно илустровао Ото Лого.
1640. БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕТО (Бли жи се, бли жи ле то ; по свему га већ слу тим) //
Пиони ри. – Год. 13, бр. 36 (6. јун 1957) с. 6
1641. Vivere memento / Иван Фран ко ; с фран цуског прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957) с. 5
1642. ИВАН ФРАН КО // Књи жевне нови не. – Год. 8, бр. 43/44 (14. јун 1957) с. 5
Бе лешка.
1643. ЧИОДЕ // Поли ти ка. – Год. 54, бр. 15843 (20. јун 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19,
бр. 240
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1644. МОБА // Кри ваја. – Год. 9, бр. 242 (30. јун 1957) Кри ваја за децу. Год. 4, бр. 39
1645. ЈЕСЕН У МОМ ЗА ВИ ЧАЈУ // Срби ја. – Год. 4, бр. 6 (1957) с. 30
1646. Pa mieci powsta nia / prev. Z. Stoberski // Žotnierz Polski. – 19 (1957) p. 7
1647. Крва ва бајка // Брат ство. – Бр. 238 (1. јул 1957). Дрводељ ски рад ник. – Год. 7,
бр. 164 (29. новембар 1957)
1648. СПОМЕН НА УСТА НАК // На пред. – Год. 11, бр. 462 (4. јул 1957)
1649. ИЗГУ БЉЕНИ ГРОБ // На пред. – Год. 11, бр. 462 (4. јул 1957)
1650. СРБИ ЈА СЕ БУДИ // Ибарске новости. – Год. 4, бр. 212/213 (5. јул 1957)
1651. ША ЉИВЧИНА // Полити ка. – Год. 54, бр. 15864 (11. јул 1957) Полити ка за децу.
Год. 19, бр. 243
1652. СА МА ЈЕ У СОБИ БА КА // Здрав под мла дак. – Бр. 7 (1957) с. 1 и 3
1653. ПЕСМЕ У СЛА ВУ ЈУ ЖЊА КА : (Ју тарња песма; Уцве та ле мисли; Стопа; Преки дач; Бла говести; Не веруј му) // Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, св. 7/8 (јул–август 1957) с. 3–5
1654. ЈУ ТАРЊА ПЕСМА (Ју жњак ми пра во са обла ка јах те у собу ба ну) : Песме у
сла ву Ју жња ка // Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–август 1957) с. 3
1655. УЦВЕТА ЛЕ МИСЛИ (Нисам зна ла до данашњег дана) : Песме у сла ву Ју жњака //
Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–август 1957) с. 3–4
1656. СТОПА (Поди же олуј смет ли шћа лак шега) : Песме у сла ву Ју жња ка // Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8 (јул–август 1957) с. 4
1657. ПРЕКИ ДАЧ : Песме у сла ву Ју жња ка // Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8
(јул–август 1957) с. 4
1658. БЛА ГОВЕСТИ (Ра дуј се) : Пе сме у сла ву Ју жња ка // Књи жев ност. – Год. 12,
књ. 25, с. 7/8 (јул–август 1957) с. 5
1659. НЕ ВЕРУЈ МУ : Песме у сла ву Ју жња ка // Књи жевност. – Год. 12, књ. 25, с. 7/8
(јул–август 1957) с. 5
1660. Am moni mento / Trad. Osvaldo Ra mous // Panora ma. – VI, No. 7/8 (1957) s. 22
1661. Поэт и весна / На русский перев. М. Ваксма хер // Литературн ная газета. – Но. 93
(3749) (3 август 1957) с. 4
1662. СЕЋА ЊЕ (Би ли су бла гословени сви часови / што смо их зајед но прове ли) //
По ли ти ка. – Год. 54, бр. 15889 (15. ав густ 1957) По ли ти ка за де цу. Год. 19,
бр. 248
1663. ЂАЧ КО СРЦЕ (Има ла сам колегу неког / ценио је ђа ке врло строго) // Поли тика. – Год. 54, бр. 15913 (29. август 1957) Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 248
1664. Ви ла на послу / Констан тин Баљмонт ; преве ла Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 13, бр. 24 (124) (1957) с. 7
1665. Intes / Ford. Acs Ka roly // Magyar Szo. – XIV, No. 239 (1. septemb. 1957)
1666. Lep den / na slovenski prevedel Ciril Zlobec // Pionirski list. – God. 11, št. 1 (11. septembar 1957)
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1667. ПРОНИЦ ЉИ ВЕ СУДИ ЈЕ (Први разред у који сам / као наставник сту пи ла ногом) // Поли ти ка. – Год. 54, бр. 15927 (12. сеп тембар 1957) Поли ти ка за децу.
Год. 19, бр. 252
1668. РОБЕК УГЕ // Поли ти ка. – Год. 54, бр. 15941 (26. сеп тембар 1957) Поли ти ка за
децу. Год. 19, бр. 254
1669. ДЕВОЈ ЧИ ЦЕ (Има ла сам у разреду три девојчи це) // Пиони ри. – Год. 14, бр. 4
(3. ок тобар 1957) с. 2
1670. ЦЕО СВЕТ МОСКВИ У ГОСТИ МА : Сусре ти // Књи жевне нови не. – Год. 8,
бр. 52 (4. ок тобар 1957) с. 5
На Шестом фести ва лу омла ди не.
1671. КУ ЋИ ЦЕ СЕСТРЕ // Борба. – Год. 22, бр. 280 (11. ок тобар 1957)
1672. РАЗГОВОР СА МАРША КОМ // Борба. – Год. 22, бр. 280 (11. ок тобар 1957) с. 8.
Борба на шој деци
Са му ил Ја ковљевич Маршак (1887–1964), руски песник; глав. де ла за децу „Мистер Твистер“, „Весе ло пу това ње од А до Ш“.
1673. Srečanje z lisico / na slovenski prev. Ciril Zlobec // Pionirski list. – God. 11. št. 8 (30. oktober 1957)
1674. Zajčje uho / na slovenski prev. Ivan Minatti // Ciciban. – Št. 2 (oktober 1957) s. 45
1675. ШУ МА У ОКТОБРУ (Бе ла сви ћу ок тобарска ју тра) // Пиони ри. – Год. 14, бр. 8
(31. ок тобар 1957) с. 2
1676. СУН ЦОБРА НИ (Један пут се упу ти ле / бу ба маре из ви ногра да) // Весе ла свеска. – Год. 5, бр. 10 (1957) с. 3
1677. СЛИ КЕ ИЗ БУ КВА РА (Као да гледам стари лист бу квара) // Змај. – Год. 4, бр. 10
(1957) с. 232
1678. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Наш рад. – Год. 2, бр. 10 (1957) с. 3
1679. Жан Ри шпен / преве ла Десан ка Макси мовић // Глас пиони ра. – Бр. 10 (1957) с. 8
1680. КОД ДЕЦЕ ИЗ КОЛ ХОЗА // Поли ти ка. – Год. 54, бр. 15983 (7. новембар 1957)
Поли ти ка за децу. Год. 19, бр. 260
1681. Az en kutyam / Ford. Gal Laszlo // Magyar Szo. – XIV, No. 314 (15. november 1957)
1682. ПАТАК СПЛА ВАР (Жи вео је у школском двори шту) // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар 1957) с. 5
Ли ковно илустровао М. Пешић.
1683. СУСРЕТИ СА СОВЈЕТСКИМ ПЕСНИКИЊА МА // Са временик. – Год. 3, књ. 6,
бр. 11/12 (новембар–децембар 1957) с. 585–598
1684. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту пају деча ци за војнич ком че том) // Пиони ри. – Год. 14,
бр. 15 (19. децембар 1957) с. 4
1685. Мој отац / Тоне Сели шкар ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 4, бр. 12 (1957) с. 303
1686. ТО ЈЕ ЊЕГОВА СТВАР (Како осване ју тро / наш ћу рак помодар) // Полетарац. –
Бр. 4 (децембар 1957) с. 6–7
Ли ковно илустровао Слободан Га ври ловић.
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1687. Поэ ти Югосла вии / соста вил И. Голени щев Ку ту зов ; переводи под редак цией
М. Зен кеви ча. – Москва : Иностран ная ли терату ра, 1957
Песме Де сан ке Мак си мо вић: Спут ни ца, с. 106; Пас са жир тре ть е го клас са,
с. 107–108; Крова вая сказка, с. 109–110; Хлеб месят, с. 111–113.

1958.
1688. IZA BRA NE PJESME / pri redio [i predgovor „Desan ka Mak si mović“ napisao] Ivan
Za lar. – Zagreb : Školska knjiga, 1958. – 102 str.; 15 cm. – (Dobra knjiga; IV; 3)
Knjigu ilustrovao Đuro Seder.
Са држај: Priča o pesniku. – Sunce i oblaci: Prolećna pesma; Čežnja; Strepnja; Pokošena
livada; Selice; U zimski dan; Suton; Zmija; Pođimo u šume; Zeleni vitez; Sreća; U smrt
rose; Pesnikovo iskustvo; Na šesnaesti rođendan; Mesečina (Luta nam mesec); Srebrne
plesačice; Mir no moje srce spava; Vesela jesen; Lišće (Sa lišćem mladim); Veče (Spavaju ovce); Čas zemljopisa (Staja lo je nas trideset); Čovek; Otići ću u pastire; Kaja nje
(Iz života sam sa ma izagna la); Sećanje na zavičaj; Volovska kola; Moji zemljaci; Prosjak; Nad sveskom umrlog đa ka; Neko se seća detinjstva; Dvadeset hi ljada devojačkih
ru ku; Proleće, a ja venem; Za ljubljeni ku kac; Rosa; Pita lice. – Mlaz krvi i duga slobode:
Kr vava bajka; Na grobu strelja nih đa ka; Pesma o poginu loj devojci; Devojke – vojnici; Ra njena pastirka; Spomen na usta nak; Bajka o usta ničkoj pušci; Žao mi je čoveka;
Verujem (Moja zemlja propasti neće). – Otadžbino, tu sam: (Devojku potmu li bol probudi); (Ša ljem ti, kćeri, pismo krišom); (Poblede nebo). – Kri lata zemlja; Proleće u
Zagrebu; Čas istorije; Jaganjci. – Oslobođenje Cvete Andrić: 1 (Niz neodređenih imena);
2 (Progovoriće, progovoriće ona); 3 (Na pr vo glasanje ide Cveta); 4 (U opštinu se sleglo
more sveta). – Otadžbina u pr vomajskoj povorci: (Promače konja nik na zelen ku); (Gde
ste po tamnica ma pomrli sužnji); (Gledajte, otadžbina je opet puna).
1689. МИ РИС ЗЕМЉЕ : Изабра не песме. – 2. изда ње. – Београд : Просве та, 1958. –
294 стр. – (Бра зде; I; 5)
Стр. 7–20: Ли ри ка Десан ке Макси мовић / Ми лан Богда новић.
1690. ЧЕСТИТКА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на небу сун це) // Просвје та. – Год. 15,
бр. 457 (1958) с. 27
1691. ДВА ДЕСЕТ ХИ ЉА ДА ДЕВОЈАЧКИХ РУ КУ : (Са Свесловенског сле та у Пра гу,
1938. г.) // Пар ти зан. – Год. 9, бр. 1 (5. ја ну ар 1958)
1692. ВЕТАР РВАЧ (Пут ме на несе ла не / кроз шу му и кроз тра ву) // Полет. – Год. 1,
бр. 1 (1958) с. 6
1693. МРАВ, БОГОМОЉКА И ЈА // Полет. – Год. 1, бр. 1 (1958) с. 7
1694. ЧОВЕК ИДЕ // Полет. – Год. 1, бр. 1 (1958) с. 7
1695. У СНУ ДЕЦА РАСТУ // Весе ла свеска. – Бр. 1 (1958) с. 10
1696. ПРОЧИТА НО СА СЛИ КОВНИ ЦЕ У ДЕТИЊСТВУ (Сли кар Лу ка; Пророк
Или ја; Крсти тељ; Оборен бог; При ча о Авра му и Иса ку; Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем Апостола Па вла; Миољски ва шар; Бал кански ратови; Верујем) // Књи жевност. – Год. 12, књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 16–20
1697. СЛИ КАР ЛУ КА (Ви хор времена је развејао ореол) : Прочи та но са сли ковни це
у де тињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 16
1698. ПРОРОК ИЛИ ЈА (Громовник Или ја ви ше не опоми ње) : Прочи та но са сли ковни це у детињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја нуар–фебруар 1958) с. 16–17
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1699. КРСТИТЕЉ (Дођи да те за гњу рим у реку) : Прочи та но са сли ковни це у де тињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 17
1700. ОБОРЕНИ БОГ (Као де те сам би ла за Перу на) : Прочи та но са сли ковни це у детињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 17
1701. ПРИ ЧА О АВРА МУ И ИСА КУ : Прочи та но са сли ковни це у де тињству // Књижевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 18
1702. ИЗГНА ЊЕ ИЗ РАЈА (Кад иза ђу свештени ци и црквења ци) : Прочи та но са сликовни це у детињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја нуар–фебруар 1958) с. 18
1703. ПОСЛА НИ ЦА КОЈЕВРЕЈЕМ АПОСТОЛА ПА ВЛА (Чи та иза певни це) : Прочи та но са сли ковни це у де тињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 19
1704. МИОЉСКИ ВА ШАР (Иза иконостаса се чу је) : Прочи та но са сли ковни це у детињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебру ар 1958) с. 19
1705. БАЛ КАНСКИ РАТОВИ (За ча мовим столови ма у земљу поби јеним) : Прочи тано са сли ковни це у де тињству // Књи жевност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фебруар
1958) с. 20
1706. ВЕРУ ЈЕМ (Ста ла сам послед њи пут пред стару сли ков ни цу) : Прочи та но са
сли ков ни це у де тињ ству // Књи жев ност. – Књ. 26, св. 1/2 (ја ну ар–фе бру ар
1958) с. 20
1707. Naš dedica / Vera Albreht ; sa slovenač kog prev. Desan ka Mak si mović // Zmaj. –
God. 5, br. 2 (фебру ар 1958) с. 43
1708. NE BOJ SE (Ne boj se, to je kao kad list padne pod granu) // Riječka revija. – God. 7,
br. 1/6 (1958) s. 14–15
1709. НА КОСМАЈУ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16070 (6. фебру ар 1958) Поли ти ка за
децу. Год. 20, бр. 272
1710. ЈЕДАН ДАН У ЈАСНОЈ ПОЉА НИ // Пиони ри. – Год. 14, бр. 10 (6. фебру ар
1958) с. 4; бр. 20 (13. фебру ар 1958) с. 5
1711. СВЕ ЗНА ЛИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16070 (20. фебру ар 1958) Поли ти ка
за децу. Год. 20, бр. 274. Нови лист. – Год. 12 (4. јун 1958) с. 128
1712. РАЗГРА НАТА РЕЧЕНИ ЦА // Ма ле нови не. – Год. 5, бр. 191 (24. март 1958)
1713. ПЕСМА О ПОГИ НУЛОЈ ДЕВОЈ ЦИ (Па ла је девојка у гори, у боју) // Слога. –
Год. 20, бр. 3 (1958) с. 8
1714. КРАТ КОВЕЧ НИ НО ШКОЛОВА ЊЕ // Змај. – Год. 5, бр. 3 (март 1958) с. 65–67
Цр те же ра ди ла Неда Ни колић. – На ша деца. Бр. 4 (1958) с. 13–15
1715. ОМЛ А ДИ НИ ИС ПОД ТРИ ДА НА ЗА БРА ЊЕ НО // По ли ти ка. – Год. 55,
бр. 16126 (3. април 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 280
1716. ЛИМ И ДРИМ (Текле реке Лим и Дрим / један дру гом побратим) // Политика. –
Год. 55, бр. 16126 (3. април 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 280. Поли мље. –
Бр. 7 (1. мај 1958). Срби ја. – Год. 5, бр. 10/11 (1958) с. 35
1717. Десан ка Макси мовић доби ла на гра ду „Мла дог поколења“ за жи вот но де ло //
Пиони ри. – Год. 14, бр. 27 (3. април 1958) с. 1
168

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971. ________

1718. ШТА ВАТРА ПЕВА (Да нас ми се игра: / ију-ију-и) // Ма ле нови не. – Год. 5, бр. 22
(3. април 1958). Просвје та, Год. 55, бр. 448 (1958) с. 25
1719. ТУ ЖНА КИ ШИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16140 (17. април 1958) Поли ти ка
за децу. Год. 20, бр. 282
1720. ЈУ ТАРЊЕ ОБЛАЧЕЊЕ ПТИЦА (У бу ковом се пропланку облаче грлице си ве) //
Пиони ри. – Год. 14, бр. 29 (17. април 1958) с. 4
1721. Моги ла бед ня ка / перевел Л. Хаустов // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 90
1722. Из поэмы „От чи зна я здесь“ / перев. Г. Некрасов // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 90
1723. Вос поми на ния о восста нии / перев. Н. Син цов // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 91
1724. Первый день любви / перев. П. Жур // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 91
1725. Звезды / перев. П. Жур // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 91
1726. Песня любви / перев. Ал. Реше тов // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 92
1727. Конец любви / перевел Г. Некрасов // Звезда. – Но. 4 (1958) с. 92
1728. ТИТОГРАДСКО КОЛО // Побједа. – Год. 15, бр. 19 (1. мај 1958)
1729. ПЛА ШЉИ ВО ЖАП ЧЕ // Побједа. – Год. 15, бр. 19 (1. мај 1958)
1730. ПРВИ МАЈ (Први мај! Први мај! Пче ло, брзо сад устај) // Поли ти ка. – Год. 55,
бр. 16155 (1–4. мај 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 289
1731. ДОЗЛА БОГА (Стоји кока босонога / и брбљи ва / до злабога) // Поли ти ка. –
Год. 55, бр. 16161 (15. мај 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 191
1732. Pajkovo delo / na slovenski prev. Ciril Zlobec // Pionirski list. – God. 11, št. 31 (18. maj
1958)
1733. Livada v gori / na slovenski prev. Ciril Zlobec // Pionirski list. – God. 11, št. 33 (29. maj
1958)
1734. СУН ЧА ЊЕ У БРДИ МА (Ле жим у тра ви под сла пови ма сун ца) // Пиони ри. –
Год. 14, бр. 35 (29. мај 1958) с. 4
1735. СНЕГОВИ ДЕТИЊСТВА (Снегови де тињства још жи ви те у мени) // Стварање. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 421–423
1736. Три пјесме (Де тињство; Сећа ње; Месец) / Алексан дар Реше тов ; са руског
прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 424–426
1737. Де тињство / Алексан дар Решетов ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 424
Над наслов: Три пјесме.
1738. Сећа ње / Алексан дар Реше тов ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Стварање. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 425
Над наслов: Три пјесме.
1739. Месец / Алексан дар Реше тов ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Стварање. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 425–426
Над наслов: Три пјесме.
1740. Дви је пјесме (Са хра ни ли га у земље пла не ту; Ждребе) / Сергеј Орлов ; са руског
прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427–428
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1741. *** (Са хра ни ли га у земље пла не ту) / Сергеј Орлов ; са руског прев. Десан ка
Макси мовић // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427
Над наслов: Дви је пјесме.
1742. Ждребе / Сергеј Орлов ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 427–428
Над наслов: Дви је пјесме.
1743. БЕ ЛЕШКА О ЛЕЊИНГРАДСКИМ ПЕСНИЦИ МА // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5
(мај 1958) с. 496
1744. АЛЕКСАН ДАР РЕШЕТОВ : Бе лешка о лењин градским песни ци ма // Стварање. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 496
1745. СЕРГИ ЈЕ ОРЛОВ // Ствара ње. – Год. 13, бр. 5 (мај 1958) с. 496
Бе лешка о лењин градским песни ци ма.
1746. ПОТЕРА (Бе жим као сне жном шу мом пред курја ком) // Сусре ти. – Год. 6, бр. 5
(1958) с. 442. Жена. – Бр. 9 (1958) с. 12
1747. ОПАСНА ИГРА // Сусре ти. – Год. 6, бр. 5 (1958) с. 443
1748. КУЛА ОД КЊИ ГА // Здрав под мла дак. – Бр. 5 (1958) с. 3
1749. Am moni mento / Trad. Osvaldo Ra mous // La voce del popolo. – XV, No. 128 (4. jun
1958)
1750. ПРЕЈЕО СЕ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16181 (5. јун 1958) Поли ти ка за де цу.
Год. 20, бр. 294
1751. Tavsancigiu ku lagi : Ari la rin sa lah türküsii / Cev. N. Zekeriya // Birlik. – XV, No. 341
(15. jun 1958) Birlik cocu kla ra; 105
1752. ШТА БИХ НАЈ ВИ ШЕ ЖЕ ЛЕ ЛА ДА ВИ ДИМ ОСТВА РЕНО У НА ШЕМ КУЛТУРНОМ ЖИ ВОТУ? // Мла дост. – Год. 3, бр. 89 (25. јун 1958) с. 1
1753. АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БА КИ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16199 (26. јун
1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 297
1754. STREPNJA // Naša žena. – God. XIV, No. 6 (1958) s. 10
1755. SELJA KOVA SMRT // Naša žena. – God. XIV, No. 6 (1958) s. 10
1756. Sum a facut scoa la Libelu la // Bucuria copi i lar. – XV, No. 6 (1958) s. 4
1757. БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕТО // Змај. – Год. 5, бр. 6/7 (јун–јул 1958) с. 161
1758. ТУ ЖАН СУСРЕТ // Роди тељ. – Год. 6, бр. 7 (1958) с. 2831
1759. Kr wawa bajkа / prev. Wislawa Szymborska // Plomyk. – XLII, No. 7 (1958)
1760. Co robia pta ki / prev. Wislawa Szymborska // Nowa kultura. – IX, No. 48 (1958) s. 12
1761. Szofogadatlan vonat / rajz. Acz Jozsef // Mezeska lacz. – III, No. 7 (1958) old. 4–6
1762. ШУМСКА СА МОЋА (Око мене је шумски мир) // Полити ка. – Год. 55, бр. 16229
(31. јул 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 302
1763. СКУ ПЕ ЈА ГОДЕ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16241 (14. август 1958) Поли ти ка за
децу. Год. 20, бр. 304
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1764. У КЛАН ЦУ УЧ КЕ ГОРЕ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16253 (28. август 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 306
1765. ЛИ ВАДСКО ЗВОН ЦЕ (Бим-бам / ударам / већ је дан) // Весе ла свеска. – Год. 6,
бр. 8 (1958) с. 8–9
1766. Aprilski dal / ba lazs Pi ri Atköltese // Pioni risag. – XII, No. 16 (1958) old. 9
1767. Kardes – sevgisi / cev. N. Za keriya // Sevinc. – VI II, No. 8 (1958) f. 3
1768. ЧОБА НИ НОВА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16165 (11. сеп тембар 1958)
Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 308
1769. СЕЈЕ БА КА // Ослобођење. – Год. 16, бр. 3821 (17. сеп тембар 1958)
1770. ЈЕ ЗИК ПТИ ЦА // Ти тов пионир. – Год. 9, бр. 9 (1958) с. 8
1771. УЗБУ НА У РЕЦИ // Ти тов пионир. – Год. 9, бр. 10 (1958) с. 4–5
1772. Ska la pod ma hom // Pionir. – Št. 2 (oktober 1958) s. 43
1773. Nel la tempesta / trad. Osvaldo Ra mous // Panora ma. – VII, No. 10 (1958) s. 14
1774. PTIČJA ŠKOLA // Glas Slavonije. – God. 16, br. 4189 (12. novembar 1958)
1775. МА ЦА И ПА УК (Ма ла ма ца... се ла је да тка) // Глас Шу ма ди је. – Год. 1, бр. 43
(14. новембар 1958) Гласи ло мла дих; 3
1776. ГА ВРА НОВА ЖЕНИД БА // Глас Шу ма ди је. – Год. 1, бр. 43 (14. новембар 1958)
Гласи ло мла дих; 3
1777. ГОЛУ БОВИ ПИСМОНОШЕ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16325 (20. новембар
1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 318
1778. Поэт и от чи зна / на русский перевел М. Ваксма хер // Ли тературн ная га зе та. –
Но. 142 (3953) (29. ноябрь 1958) с. 4
1779. ЏИН (А суседа на шег / ма ли разма жени син) // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар
1958) с. 11
1780. Грут ка лед // Ти тов пионер. – Год. 9, бр. 11 (1958) с. 4
1781. СВЕТ ПОД ЈЕ ЗЕРОМ // Поли ти ка. – Год. 55, бр. 16336 (4. децембар 1958) Поли ти ка за децу. Год. 20, бр. 320
1782. Fajbennem az ember / Ford. Feher Ferenc // Magyar Szo. – XV, No. 302 (7. december
1958)
1783. KA MENA PEĆI NA (Zavirim jednom u pećinu ka menu) // Plavi vjesnik. – God. 5,
br. 221 (18. decembar 1958)
1784. A Sztrassi lovara megyek / Ford. Feher Ferenc // Magyar Szo. – XV, No. 320 (28. december 1958)
1785. ШТА ЈЕ НАЈТВРЂЕ (Тврђа вода од ва зду ха / а од воде тврђа гли на) // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1958) с. 10
Ли ковно илустрова ла М. Чу бра ковић.
1786. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту пају деча ци за војни ка че том) // Змај. – Год. 5, бр. 12
(децембар 1958) с. 289
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
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1787. Пу това ње у хи ља ди та места : Роман / Ви томил Зу пан ; преве ла Десан ка Максимовић. – Београд : Космос, 1958. – 274 стр. – (Злат на библио тека : Еди ци ја рома на за децу; 9)
1788. Emlekezes / Feher Ferenc forditasa. Sa rosi Ka roly. Hököm Pista. Versek a legkisebbek
sza ma ra. – Noviszad : Forum, 1958
1789. Dies schwarze Erde : Lieder jugoslawischer Par tisanen / Auswahl und Nachdichtung
und Nachwort von Ina Jun Breda. – Berlin : Auf ban, 1958
Pesme Desan ke Mak si mović: Erinnerung an den Aufstand; Blutige Mär.

1959.
1790. ШУМСКА ЉУЉА ШКА. – Сарајево : Свје тлост, 1959. – 98 стр. – (Библио тека
„Бамби“)
Ли ковно књи гу опремио Ха мид Лу ковац.
Са држај: Над књи гом бајки; Де тињ ство; Два се верца; Први снег (Заспао млинар); Де цембарска при ча; Птич ја нова годи на; Три побрати ма; Све зна ли це;
Игран ка; Ку пи не; Јаре и ву ци; Разговор на па ши; Ма ли ја хачи; Ма ли баук;
Хва лиса ви зе че ви; Успа ван ка за зе чи ћа, Зеч је ухо; Кр ти це; Пуж; На мерник;
Мра ви зи дари; Пре јео се; Ли вад ско звон це; Ју тарња пе сма пче ла; Шумска љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован; Гра ђење гне зда; Пре пе лица и пастир; Кос и нос; Старке ужарке; У гости ма; Стари нари; Ку ци на ве че ра;
Ма ли чу вар; Гу шчари ца; Хва лиса ва пат ка; Ли ји на јел ка; До злабога; Коке и
ме да; Коки но обе ћа ње; Ко је ве ћи?; У доњем двори шту; Ре ки ни рођа ци; Лим и
Дрим; Кројач; Кри лати руп ци; Три де ди це; Пу шни чар; Ба кин са ве зник; Књиге раз бибри ге; Пра вед на ба ка; Ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови; За што,
Јово, ти не спиш?; Водоноша; Жму ре; Скрет ни чар; Лут ке рачу нају; Шарена
торби ца; Пла шљи ви ђа ци-прва ци; Час зе мљописа (Зе мља је окру гла); Пу рења ци; Деч је пе сме.
1791. АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БА КИ. – Београд : Мла до поколење, 1959. – 136
стр. – (Библио тека Злат но коло; III; 1)
Књи гу ли ковно илустровао Да ни ло Бошковић.
Са држај: Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну; Тра ве говоре баки ним гласом; Бајка о лабуду; Ру ке; Гости; Кћи ви ли ног коњи ца; Црна ба ка;
Ма ли баук; При ча о разма женој цари ци; При ча о лорду Форду; Ратоборни цар;
Голу бови писмоноше; Цар играча ка; Врап ци нови нари; Кри лати опан ци;
Школска ку ца Гара; Тет ки ни пома гачи; Берба шумских плодова; Бајка о извору; Узбу на у реци; Укле та пти ца; Бајка о трешњи; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о
ди вљој кру шци.
1792. СНЕГОВИ ДЕТИЊСТВА (Снегови де тињства, још жи ви те у мени) // Ка лен дар
Мати це српске. – (1959) с. 60
1793. МАЈ ЧИ НА ТУ ЖБА ЛИ ЦА (Ти што би кад умрем уместо мене на земљи би ла) //
За дру жни ка лен дар. – (1959) с. 160–161
1794. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на небу сун це) // Глас најмла ђих. –
Год. 2, бр. 4 (1. ја ну ар 1959)
1795. СТА НИЦЕ (Ноћас на пу ту преда мном) // Књи жевне нови не. – Год. 10, бр. 82/83
(1. ја ну ар 1959)
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1796. А И ТЕБЕ ТО МОЛИМ (Ако прва одем, ја ви ћу ти) // Књи жевне новине. – Год. 10,
бр. 82/83 (1. ја ну ар 1959)
1797. ПУ ТОВА ЊЕ (Са кри ла се пла ни на и леди на / испод ши роког снежног плат на) //
Пиони ри. – Год. 15, бр. 16 (1. ја ну ар 1959) с. 1
1798. СМУ ЧА РИ // На ша реч. – Год. 15, бр 1/2 (1. ја ну ар 1959)
1799. НОВОГОДИ ШЊА БАЈ КА // Поли ти ка. – Год. 56, бр. 16360 (1–3. ја ну ар 1959)
Поли ти ка за децу. Год. 21, бр. 324
1800. ПОЗИВ НА УСТА НАК // Народ ни лист. – Год. 15, бр. 4190 (1–3. ја ну ар 1959)
1801. Kenyerdagaszto aszonyok / Ford. Feher Ferenc // Boglozok. – XIII, No. 4 (24. januar 1959)
1802. JU TRO NA KVAR NERU // Riječka revija. – God. 8, br. 1 (1959) s. 26
1803. NA MOR SKOJ OBA LI (Osećam kroz san ka ko se meša / ta lasanje mora i moje disanje) // Riječka revija. – God. 8, br. 1 (1959) s. 27
1804. SA MO ONAJ KO JE DUGO PLOVIO (Sva ta bela na puči ni jedra / snovi su mor narski) // Riječka revija. – God. 8, br. 1 (1959) s. 27
1805. УКЛЕТА ПТИ ЦА // Змај. – Год. 6, бр. 1 (ја ну ар 1959) с. 2–3
Илустровао цр те жом Алексан дар Грбић.
1806. Ku koricasütes // Mezeska lacz. – V, No. 1 (1959) s. 20–21
1807. „Najbolji za decu – najbolji za odrasle“ // Pioniri. – God. 16, br. 20 (12. februar 1959) s. 1
O Zmajevoj nagradi dodeljenoj Desan ki Mak si mović i nagradi lista NIN dodeljenoj
Bran ku Ćopiću.
1808. „НИЧЕГ НА ШЕГ НЕМАЈУ РЕЧИ ОВЕ ЖЕНЕ“ // Поља. – Год. 5, бр. 2/3 (1959) с. 38
Овај наслов стих је из песме: Песни кова ту га.
1809. Tegod iseurekerlek / Ford. Tomas Laszlo // Magyar Szo. – XVI, No. 56 (9. mart 1959)
1810. Opomena / prev. Evgenija Šou linova // Stremež. – V, No. 3 (1959) s. 38
1811. OMLA DINSKA POVOR KA // Mladost. – God. 2, br. 42 (11. april 1959). Index. –
No. 7 (20. april 1959)
1812. РАСТА НАК СА ДЕТЕТОМ (Отвори пола ко де ти њу собу / а оно у кревецу спава) // Змај. – Год. 6, бр. 3 (март 1959) с. 65
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић. – Од ломак из Поеме „Отаџби но, ту сам“.
1813. ЈОШ ЈЕД НО ПОСЛЕД ЊЕ СА ЗНА ЊЕ : (За пис о љуском срцу; За пис о ратовима; За пис о стра ху; За пис о жеђи за жи во том; За пис о отровној мисли; За пис о
деци) // Књи жевност. – Год. 14, књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 294–297
1814. ЗА ПИС О ЉУДСКОМ СРЦУ : Још јед но послед ње са зна ње // Књи жевност. –
Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 294
1815. ЗА ПИС О РАТОВИ МА : Још јед но послед ње са зна ње // Књи жевност. – Књ. 28,
св. 4 (април 1959) с. 294–295
1816. ЗА ПИС О СТРА ХУ : Још јед но послед ње са зна ње // Књи жевност. – Књ. 28, св. 4
(април 1959) с. 295
1817. ЗА ПИС О ЖЕЂИ ЗА ЖИ ВОТОМ : Још јед но послед ње са зна ње // Књи жевност. – Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 295–296
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1818. ЗА ПИС О ОТРОВНОЈ МИСЛИ : Још јед но послед ње сазна ње // Књи жевност. –
Књ. 28, св. 4 (април 1959) с. 296
1819. ЗА ПИС О ДЕЦИ : Још јед но послед ње са зна ње // Књи жевност. – Књ. 28, св. 4
(април 1959) с. 297
1820. Спомен на воста ние то / препевао на ма кедонски Ацо Шопов // Современост. –
Год. 9, св. 4 (1959) с. 344–345
1821. РА ЊЕНА ПАСТИРКА (Пастирка рањена лежи / пу шка је бла жи) // Змај. – Год. 5,
бр. 4 (април 1959) с. 99
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
1822. КРВА ВА БАЈ КА // Нова жена. – Год. 14, св. 4 (1959) с. 7. Слога. – Год. 21, бр. 10
(1959) с. 4
1823. Bi lo je nekje sredi bal kanske zemlje // Rodna gruda. – God. 6, št. 4 (1959) s. 103
1824. МЕДВЕД ГОРШТАК // Поле тарац. – Бр. 8 (април 1959) с. 10–12
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
1825. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Здрав под мла дак. – Бр. 4 (1959) с. 1
1826. ПРВОМАЈСКА ПЕСМА : Студент ки ња затворена у Главњачи због штрајка на
Уни верзи те ту (Це ла ду ша опет у де тињство кре те) // Пиони ри. – Год. 16, бр. 31
(30. април 1959) с. 4
1827. ПРВИ МАЈ (Први мај! Први мај! Пче ло, брзо сад устај) // Зрења нин. – Год. 8,
бр. 346 (1. мај 1959). Просвје та. – Год. 15, бр. 462 (1959) с. 27
1828. НОЋ У ЗА ВИ ЧАЈУ (Ноћ пу на пи томих гласова) // Гласник Ју гословенског речног бродарства. – Год. 3, бр. 20 (1. мај 1959)
1829. Cintes de Pri mavera / Trad. C. Ba lica // Liber tatea. – XV, No 15 (12. maj 1959)
1830. НЕП ЧА НИ ЦИ // Поли ти ка. – Год. 56, бр. 16470 (14. мај 1959) Поли ти ка за децу.
Год. 21, бр. 343
1831. Colia na tineretu lui // Liber tatea. – XV, No. 21 (24. maj 1959)
1832. ПРИ РОДА ЈЕ ДА ВА ЛА ЗНА КЕ ДА ЋЕ СЕ ПЕСНИК РОДИТИ : (Ра ђа ње љуба ви; Неми ран дан; Жега; Октобар; Зимски ви хор) // Са временик. – Год. 5, књ. 9,
бр. 5 (мај 1959) с. 466–468
1833. РАЂА ЊЕ ЉУ БА ВИ (Ту га обу зи ма мла де потоке) : При рода је да ва ла зна ке да ће
се песник роди ти // Са временик. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 466
1834. НЕМИ РАН ДАН (Сун це се још пре марта / на гло прокарта) : При рода је да ва ла
зна ке да ће се песник роди ти // Са временик. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 466–467
1835. ЖЕГА (Најед ном су за ми риса ле књи ге стена) : При рода је да ва ла зна ке да ће се
песник роди ти // Са временик. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 467
1836. ОКТОБАР (Изнена да је после оби ља плода / земља ста ла себи сећи вене) : Природа је да ва ла зна ке да ће се песник роди ти // Са временик. – Књ. 9, бр. 5 (мај
1959) с. 468
1837. ЗИМСКИ ВИ ХОР (Снег је пошао с неба) : При рода је да ва ла зна ке да ће се песник роди ти // Са временик. – Књ. 9, бр. 5 (мај 1959) с. 468
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1838. АПРИЛСКА ВОЖЊА КРОЗ ВОЈ ВОДИ НУ (По Војводи ни се роје зе лене пчеле) // Ле топис Мати це српске. – Год. 135, књ. 383, св. 5 (мај 1959) с. 420
1839. ПРЕТ ПРОЛЕЋ НИ ДАН (Свуд нечег исконског гласни ци златасти) // Ле топис
Мати це српске. – Год. 135, књ. 383, св. 5 (мај 1959) с. 420–421
1840. Ža losne stretnuce // Pionirska zagrad ka. – God. 13, br. 5 (1959) с. 9
1841. ПЉУСАК (Ки ша ме затекла пла ха) // Пиони ри. – Год. 16, бр. 37 (11. јун 1959) с. 4
1842. ШТА ВАТРА ПЕВА (Данас ми се игра / ију-ију-и) // Радост. – Год. 8, бр. 6 (1959) с. 2
1843. ŽENA (Srce mi je mi losti izvor) // Žena da nas. – Br. 175 (1959) s. 5
1844. СПОМЕН НА УСТА НАК // Сомборске нови не. – Год. 6, бр. 265 (3. јул 1959)
1845. ДЕЦА СУ И ПРОБИ РАЧИ // Мла дост. – Год. 4, бр. 145 (22. јул 1959) с. 10
Разговор о деч јој књи жевности.
1846. TRI POBRATI MA (U proleće, u proleće ima / tri dobra pobrati ma) // Prosvjeta. –
God. 16, br. 461 (1959) s. 23
1847. DEVOJKE VOJ NICI (Sine, kažu sred gore / puno je devojaka) // Žena danas. – Br. 179
(1959) s. 1
1848. KOME DA SE TUŽIM (Kome da se tužim / što se razgrađuju neba por te) // Život. –
God. 8, br. 9 (1959) s. 508–509. Naša žena. – Br. 5 (1959) s. 12
1849. SU TRA DAN // Žena danas. – Br. 182 (1959) s. 3–4
1850. Кому да се жа лам / превео на ма ке донски Славко Ја невски // Современост. –
Год. 9, бр. 9/10 (1959) с. 878–879
1851. ВРАП ЦИ НОВИ НА РИ // Нови лист. – Год. 13, бр. 421 (14. ок тобар 1959)
1852. КО ХОЋЕ ДА ДОЖИ ВИ ЧУДО (Ко хоће да дожи ви чудо / мора имати срце неви но) // Поли ти ка. – Год. 56, бр. 16625 (12. новембар 1959) Поли ти ка за децу.
Год. 21, бр. 368
1853. СВЕТ ПОД ЈЕ ЗЕРОМ // Поли ти ка. – Год. 56, бр. 16637 (26. новембар 1959) Поли ти ка за децу. Год. 21, бр. 370
1854. Elet a to melyen // Jopajtas. – XI II, No. 11 (1959) old. 8–9
1855. И ДРВЕЋЕ ПРИ МА ПЛАТУ (Су тра је први август, ка ко знате) // Поли ти ка. –
Год. 56, бр. 16642 (3. децембар 1959) Поли ти ка за децу. Год. 21, бр. 371
1856. Осам песа ма : (Песни ково дрво у логору смр ти; Крик; О све ти Ми кае ло; Крај
фебру ара; Хва ла, дра га; Под не; Терци не; Ста нич ни ресторан) / Лојзе Кра кар ;
преве ла са словенач ког Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Год. 14, књ. 29,
св. 12 (децембар 1959) с. 558–564
1857. Песни ково дрво у логору смрти / Лојзе Кра кар ; превела Десан ка Макси мовић //
Књи жевност. – Књ. 29, св. 12 (децембар 1959) с. 558
1858. Крик / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 29,
св. 12 (децембар 1959) с. 558–559
1859. О, све ти Ми кае ло, та мо доле под се лом / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 29, св. 12 (децембар 1959) с. 559
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1860. Крај фебру ара / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. –
Књ. 29, св. 12 (децембар 1959) с. 559–560
1861. Хва ла, дра га / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. –
Књ. 29, св. 12 (децембар 1959) с. 560–561
1862. Под не / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 29,
св. 12 (децембар 1959) с. 561–562
1863. Терци не / Лојзе Кра кар ; превела Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 29,
св. 12 (децембар 1959) с. 562–563
1864. Ста нич ни ресторан / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 29, св. 12 (децембар 1959) с. 563–564
1865. СВЕ ЗНА ЛИ ЦА // Срби ја. – Год. 6, св. 12 (1959) с. 28
1866. ИЗНЕНАЂЕЊЕ (Изгу би ли се јед ном би ли / ћу ри ћи) // Поли ти ка. – Год. 56,
бр. 16666 (31. децембар 1959) Поли ти ка за децу. Год. 21, бр. 375
1867. Izbor / Aleksandar S. Puškin ; priredio Malik Mulić ; preveli J. J. Zmaj, B. Laslo, M. Pešič, Desan ka Mak si mović, M. Kobol, B. Kovačević, G. Krklec, D. Cesa rić, G. Vitez,
A. Ha rambašić. – Sa rajevo : Svjetlost, 1959. – 132 str. – (Školska biblioteka; III; 8)
1868. Kaštanka i druge novele / Anton P. Čehov ; priredio Božidar Škritek ; preveli K. Pranjić,
B. Škritek, T. Prpić, R. Šovari, Desanka Maksimović, Mila Stojnić, Milica Nikolić, Nana
Bogdanović. – Zagreb : Zora, 1959. – 432 str. – (Sabrana djela; 5) (Svjetski klasici)
1869. Izbor / Oton Župančič. – Sarajevo : Svjetlost, 1959. – 115 str. – (Školska biblioteka; knj. 19)
Desan ka Mak si mović prevela: Zeleni Đurđe.
1870. При руч ник за наста ву српскохрватског јези ка / саста ви ла Иван ка Рац ков. –
Нови Сад, 1959
Песме Десан ке Макси мовић: При ча о песни ку, с. 257; Покошена ли ва да, с. 258–
259; Стреп ња, с. 259; На бу ри, с. 259–260; Кри лата земља, с. 260.
1871. Поези ја бун та и от пора : Ан тологи ја. – Београд : Просве та, 1959
Песма Десан ке Макси мовић: Спомен на уста нак, с. 202–203.
1872. Jugoslovenska revolucionar na poezija. – Zagreb : Lykos, 1959
Pesma Desan ke Mak si mović: Spomen na usta nak, s. 52–53.
1873. Poesia jugoslava contemporanea / A cura di Osvaldo Ra mous. Pri ma traduzione in
lingua italiana. – Padova : Bino Rebellato editore, 1959. – 125 [2] p. – (Poeti stranieri; 1)
U sadržaju: Desanka Maksimović: Nella tempesta, pp. 56–57; Ammonimento, pp. 57–58.
1874. Antologie de la poèsie Yugoslavie contempora ine / Traduction et avant propos par
Zoran Michitch. – Pa ris : Pier re Seghers, 1959
Desan ka Mak si mović: Dans l’orage; A la memoirè de l’Insur rection.

1960.
1875. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА : Песме. – Це ти ње : Народ на књи га, 1960. – 63 стр.
Са држај: Про читано са сликовнице у де тињству: Сли кар Лу ка; Пророк Или ја;
Крститељ; Оборени бог; Изгнање из раја; Посланица Којеврејем Апостола Па вла;
Миољски ва шар; Бал кански ратови; Веру јем (Ста ла сам послед њи пут). Месе чина успоме на: Ју тарња песма; Стопа; Уцве та ле мисли; Бла говести; Шта је теби
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небо?; Први снег (Боље би би ло у томе пространству); Лед твоје срце на гло обузи ма; Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе то молим; На морској
оба ли; Тајна (Као да сам негде у пра шу ми); Неса ни ца; Лик на прозору; Деца
(Двоје деце крај мене расте). – Природа је дава ла знаке да ће се песник родити:
Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега; Октобар; Зимски ви хор. – Заробљеник снова
у Зеничкој же ле зари: Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова сла ма у дим ња ку; Железно сун це; Говор же леза; Па као.
1876. BUN TOVAN RAZRED : Roman. – Subotica; Beograd : Miner va, 1960. – 244 str. –
(Biblioteka „Kolo“; knj. 13)
1877. MA LA SAM BI LA. – Ljublja na : Mladinska knjiga, 1960. – 12 str.; 15 cm. – (Deč je
pesmice)
Li kov no ilustrova la Marlen ka Stupica.
1878. MOJI PRIJATELJI. – Ljublja na : Mladinska knjiga, 1960. – 12 str.; 15 cm
Li kov no ilustrova la Marlen ka Stupica.
1879. За пах земли. – Москва : Государствен ное издате льство. Художествен ной ли терату ры, 1960. – 166 + [2] стр.
Са држај: (1919–1930): К молодости; (Снится мне – при дешь ты); Страх; Предчуствие [Предосећање]; Предчуствие [Слутња]; Старин ная деви чя песня; Скошен ныи луг; Зим ним днем; На ша Та й на; Предостре жение; Мы не ви новаты;
Лири ческая противоречивость; Змея; Рассказ о поэте; Зеленый витяэь; Счастье. –
(1931–1941): Весна вьет гнездо; Конец любви; Письмо; Спутница; Празд ник осени;
Вечер; Урок Географии; Рели гия опеча лен ных; Плач матери; Человек; Уста лость;
Пасса жир тре тьего класса; Вос поми нан не о роди не; Колыбе льная кресть ян ки;
Вещи; Ва ятель воскрешает мертвую деву шку; Женщина; Поэт и от чизна; Моги ла
бед няка; Покину тая деву шка; Песня о покину том ребенке; Ответ современнику;
Мои земляки. – (1941–1945): Больно за человека; Воспоминание о востании; Сказка
о повстанческом ружье; Кровавая сказка; Матерям; Хлеб месят; “Я здесъ, от чизна!“;
Поэт и весна; Пока я ние; Ночь в род ном краю; Песня о порабошен ном хлебе;
Гра ни ца; Утро. – (1946–1958): Ожи да ние; Ду шу мне дай свою; Когда пром чится
ва ша юност, пти цы... Весна а я увя даю. Конец ле та; Сено; Весной; Ви но весны:
I–X; Урожа й ный год; В горах; Небеса; Детство. – Пленник снов на Зеницком метал лургическом заводе: Сказка о ку знеце; Говор же леза. – Детская косич ка и
Освен ци ме; Верю; Скрип ки Ча й ковского; От клик нулись только пти цы; Снег
детства; Утрен ная песня; Де ти; След; С чего ты мне снова на пом ни ло, небо...;
Погоня; Ниспровергну тый бог; Пророк Илья; Жи вописец Лу ка; Лед твое серд це
быстро сковы вает; Опасная игра.
1880. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // За ви чај : Ка лен дар. – (1960) с. 69
1881. ДЕВОЈ КЕ ВОЈ НИ ЦИ // За дру жни ка лен дар. – (1960) с. 162. Слога. – Год. 22,
бр. 3 (1960)
1882. ПАТУЉКОВА ТАЈ НА // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16670 (7. ја ну ар 1960) Поли тика за децу. Год. 22, бр. 376
1883. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Зрења нин. – Год. 9, бр. 382 (9. ја ну ар 1960)
1884. БУ БЉА АУТОСТРА ДА // Ма ле нови не. – Год. 5, бр. 184 (4. фебру ар 1960)
1885. КА КО САМ ПЕВА ЛА О РАТУ // Пу теви. – Год. 6, бр. 2 (фебруар 1960) с. 161–162
1886. ВЕСТ (Ју трос је ра дио донео вест) // Полити ка. – Год. 57, бр. 16718 (3. март 1960)
Поли ти ка за децу. Год. 22, бр. 384
177

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

1887. Edhe ty të lutem / Përk. Adem Gajtani // Flaka velaznimit. – XV, No. 461 (6. mart 1960)
1888. PRAVEDNA BA KA (Kada je dvoje oko stola / deli baka sve napola) // Oslobođenje. –
God. 17, br. 4279 (16. mart 1960)
1889. БЛИЗАН ЦИ (Неда леко од моје куће / роди ли се сестри ца и брат / у исти сат) //
Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16730 (17. март 1960) Поли ти ка за децу. Год. 22, бр. 386
1890. ВЕТАР ДА ДИ ЉА // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16742 (31. март 1960) Поли ти ка за
децу. Год. 22, бр. 388
1891. ПРИ ЧА О РА КУ КРОЈАЧУ // Змај. – Год. 7, бр. 3 (1960) с. 66–67
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
1892. А и тебе тоа те молом // Кул ту рен жи вот. – Год. 5, бр. 3 (1960) с. 13
1893. Предчувствие // Братство. – Год. 2, бр. 20 (1. април 1960)
1894. РОЂЕЊЕ (Уз глас свих жи вих би ћа) // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16754 (14. април
1960) Поли ти ка за децу. Год. 22, бр. 390
1895. БАЈКА О КОВАЧУ (Где си ра досна ју тарња кли ко ма ља) // За дру га. – Бр. 791/792
(28. април 1960)
1896. ТЕТКИ НИ ПОМА ГАЧИ // Ра дост. – Год. 10, бр. 4 (1960) с. 1–3
1897. Jüklen ile özne / Cev. N. Zekeriya // Sevinc. – XI, No. 4 (1960) f. 8–9
1898. ОТАЏ БИ НА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ : Од ломак // Слога. – Год. 22, бр. 5
(1960) с. 1
1899. МАЈ // Змај. – Год. 7, бр. 5 (1960) с. 129
1900. МА ЛИ СТОЛАР // Здрав под мла дак. – Бр. 5 (1960) с. 2–3
Ли ковно илустровао Ра домир Стевић Рас.
1901. Kome da se tužim // Naša žena. – Br. 5 (1960) s. 12
1902. Сти хи ра зны лет / переводы с сербско-хорватского Б. Слуц кого, М. Ваксма хера,
М. Али гер // Новый мир. – Но. 5 (1960) с. 99–104
Од Десан ке Макси мовић: Я роди на, я эдесь (Б. Слуц ки), с. 99–100; Песня о порабощеном хлебе (Б. Слиц ки), с. 100; Рели гия опеча лен ных (М. Ваксма хер), с. 100–
101; Когда пром чится ва ша юност, пти цы (М. Али гер), с. 101–102; Детская косич ка в Освен ци ме (Б. Слуц ки), с. 102; Снег Детства (М. Али гер), с. 102–104.
1903. Я роди на, я здесь : Сти хи разных лет / перевод Бориса Слуц кого // Новый мир. –
Но. 5 (1960) с. 99–100
1904. Песня о порабощеном хлебе : Сти хи разных лет / перевод М. Ваксма хера // Новый
мир. – Но. 5 (1960) с. 100
1905. Религия опеча ленных : Сти хи разных лет / перевод М. Ваксма хера // Новый мир. –
Но. 5 (1960) с. 100–101
1906. *** (Когда пром чится ва ша юност, пти цы) : Сти хи ра зных лет / перевод М. Алигер // Новый мир. – Но. 5 (1960) с. 101–102
1907. Детская косич ка в Освен ци ме: Сти хи ра зных лет / перевод Бориса Слуц кого //
Новый мир. – Но. 5 (1960) с. 102
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1908. Снег детства : Сти хи ра зных лет / перевод М. Али гер // Новый мир. – Но. 5
(1960) с. 102–104
1909. Рассказ поэ те / перевод Вик тора Ви ногра дова // Иностран ная ли терату ра. –
Но. 5 (1960) с. 66
1910. Ответ современ ни ку / перевод Бориса Слуц кого // Иностран ная ли терату ра. –
Но. 5 (1960) с. 67
1911. Сено / перевод М. Ваксма хера // Иностранная литерату ра. – Но. 5 (1960) с. 67–68
1912. Вещи / перевод Веры Инбер // Иностран ная ли терату ра. – Но. 5 (1960) с. 68
1913. Весна вьет гнездо / перевод Веры Инбер // Иностран ная ли терату ра. – Но. 5
(1960) с. 68–69
1914. Че ти ри песме : (Пе тао пла ши смрт; Ки ша у новембру; Пре но што заспи; Син
вас учи) / Фран ти шек Ха лас ; преве ле са чешког Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Год. 15, књ. 30, св. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387–388
1915. Пе тао пла ши смрт / Фран ти шек Ха лас ; преве ле са чешког Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387
Над наслов: Че ти ри песме.
1916. Ки ша у новембру / Фран ти шек Ха лас ; преве ле са чешког Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 387
Над наслов: Че ти ри песме.
1917. Пре но што заспи / Фран ти шек Ха лас ; преве ле са чешког Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 388
Над наслов: Че ти ри песме.
1918. Син вас учи / Фран ти шек Ха лас ; преве ле са чешког Јара Рибни кар и Десан ка
Макси мовић // Књи жевност. – Књ. 30, бр. 5/6 (мај–јун 1960) с. 388
Над наслов: Че ти ри песме.
1919. ТРИ ЈА ГОДЕ // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16802 (9. јун 1960) Поли ти ка за децу.
Год. 22, бр. 398
1920. РИ БА ВОЗА РИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16820 (30. јун 1960) Поли ти ка за
децу. Год. 22, бр. 401
1921. ЗЕБЕ ПЛА ШЉИ ВИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16832 (14. јул 1960) Поли тика за децу. Год. 22, бр. 403
1922. ЗА БОРА ВЉЕНИ // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16844 (28. јул 1960) Поли ти ка за
децу. Год. 22, бр. 405
1923. КА КО СУ ПУ ЖУ УКРА ЛИ КУ ЋУ // Здрав под мла дак. – Бр. 7 (1960) с. 2–3
1924. БИЛТЕН // Ру ковет. – Год. 6, књ. 8, бр. 7/8 (1960) с. 227–236
Из рома на „Бун тован разред“.
1925. DOBRO JU TRO // Prosvjeta. – God. 17, br. 475 (1960) s. 27
1926. MA LI JA HAČ // Oslobođenje. – God. 17, br. 4399 (3. avgust 1960)
1927. Пасти рова при повет ка // Пионирска за град ка. – Год. 14, бр. 8 (1960) с. 8–9
1928. ТРИ ПАТУЉКА // Ма ле нови не. – Год. 5, бр. 216 (15. сеп тембар 1960)
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1929. МРАК У ШКОЛИ // Поли ти ка. – Год. 57, бр. 16892 (22. сеп тембар 1960) Полити ка за децу. Год. 22, бр. 413
1930. При казка за Ра ка Ши вац // Братство. – Год. 2, бр. 32 (6. ок тобар 1960) За на шите деца; 7
1931. ПРОНИЦ ЉИ ВЕ СУДИ ЈЕ (Први разред у који сам / као наставник сту пи ла ногом) // Ма ле нови не. – Год. 5, бр. 220 (13. октобар 1960). Билтен Енергоин веста. –
Год. 11, бр. 76 (21. новембар 1960) Ма ли билтен. Год. 1
1932. Slutnja / na slovenski prev. Mi Li // Večer. – God. 16, št. 253 (28. oktober 1960)
1933. СЛОБОД НА ЗЕМЉА // Зрења нин. – Год. 9, бр. 428 (26. новембар 1960)
1934. NAD KNJIGOM BAJ KI (Dečače, priznajem ti, ni za mene nema) // Glas Slavonije. –
God. 18, br. 4823 (7. decembar 1960) Glas za decu; 50
1935. MACA SA ZVONCETOM // Oslobođenje. – God. 17, br. 4512 (14. decembar 1960)
1936. РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА // Зрења нин. – Год. 9, бр. 431 (17. децембар 1960)
1937. TA BLA, KREDA I SPUŽVA // Žena. – No. 12 (1960) s. 12–13
1938. Kis katonak / Ford. Feher Ferenc // Jopajtas. – XV, No. 37 (1960) p. 8
1939. Yeni Yil kutla masi / Cev. N. Z. // Birlik. – XVII, No. 408 (31. decembar 1960)
1940. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ (Да сам на не бу сун це / ствар би би ла врло
ла ка) // Зрења нин. – Год. 9, бр. 433 (31. децембар 1960)
1941. Изабра не при че / Бран ко Ћопић ; при реди ла [и пред говор „Сет ни дечак и човекољу би ви писац“ написала] Десан ка Макси мовић. – Сарајево : Свјетлост, 1960. –
104 стр. – (Школска лек ти ра; књ. 12)
1942. Izbor / Oton Župančič. – 2. izda nje. – Sa rajevo : Svjetlost, 1960. – 116 str. – (Školska
biblioteka)
Sa slovenačkog Desan ka Mak si mović prevela: Zeleni Đurđe.
1943. Stepa i druge novele / Anton P. Čehov; za štampu priredio Božidar Skritek ; sa ruskog
preveli Desanka Maksimović, Jovan Mak simović, Marin Lovrenčić, Maja Mulić, Nada
Bogdanović, Tomislav Pr pić, Iso Veli kanović, Roman Sovar. – Zagreb : Zora, 1960. –
540 str. – (Sabra na djela; 6) (Svjetski klasici)
1944. Врт де тињства : Ан тологи ја / саста вио Борислав Па вић. – Сарајево : Свје тлост,
1960
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Лут ке старе, с. 52–53; Коло, с. 65; Вожња, с. 95–96; У гости ма, с. 98–99; Бли жи се, бли жи ле то, с. 118; Мраз, с. 123;
Па хуљи це сне жне, с. 127; Сестра без брата, с. 137; Коњи у руд ни ку, с. 145; Ко је
већи, с. 167; Бе ла вра на, с. 177; Вевери це, с. 184; Пау кова љуља шка, с. 186; Мра ви
зи дари, с. 188; Леп ти рова успа ван ка, с. 190; Стари нари, с. 191; Сеп тембарска
песма, с. 213; Крва ва бајка, с. 237.
1945. Lyri ka Jugoslowianska / pod redakc. Zygmunta Stoberskiego; wybor Tanasija Mladenovića, Nova ka Si mića, Draga Šega. – Warszawa : „Iskry“, 1960
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Co robia pta ki / Przeoložyla Wislawa Szymborska; Pomieci powstina ia / Przeložyl Zygmunt Stoberskij; Jasien w wol nej Polsce /
Przeložyl Zygmunt Stoberskij; Sta re miasto w Warszawie / Przeložyl Zygmunt Stoberskij; Kr vava Bajka / Przeložu la Wislawa Szymborska.
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1961.
1946. ГОВОРИ ТИ ХО. – Београд : Мла до поколење, 1961. – 182 стр. – (Школска библио тека)
Пред говор на писа ла Десан ка Макси мовић. – Поговор на писао Тоде Чолак.
Са држај: Молбе младости: Молба мла дости; Пролећна песма; Изнена ђење (Срела
сам на пу ту мла ди ћа); На бу ри; Девојач ка молба; Пролеће; На шеснаести рођендан; Девојка се ра ду је пролећу; Први дан љуба ви; Земља где се родио онај што мене
љу би; Чежња; Стреп ња; Јед на смрт; Предосећа ње; Пођи мо у шу ме; У зимски дан;
Опомена; Нисмо ми криви; Речи; Зелени витез; Љубав (Мојој мисли на тебе); Срећа; Бол но пробуђење; По растан ку (Реци ми сад, кад већ прошло све је); Прекор;
Судба; Разговор; Месечи на (Лу та нам месец око себе); Сум ња; Ми лошта; Сећа ње
(Би ли су благословени сви часови); Ра ђање љуба ви; Умирање љуба ви; Лик на прозору; Одазва ле су се са мо птице; Лед твоје срце нагло обузи ма; Градски љубавници; Стопа; Шта је теби, небо. Сребрне плесачице: Сребрне плесачи це; За љу бљени
ку кац; Роса; Ју тарње облачење пти ца; Под гнезди ма; Неми ран дан; Жега; Октобар; Зимски ви хор; У смрт росе; Грлица; Вече (Спа вају овце); Мрак (Мрак се је родио у шу ми); Зми ја; Паук; Весела јесен; Ли шће (Са ли шћем мла дим); Са пут ни ца;
Ју тро у Горенском; На Стра жи лово идем; На планини, Небеса; Слутња (Све чешће
у јесен); Небо у за ви чају. Говори тихо: Говори ти хо; Свака твоја реч; Питање; Сан;
Слика; Љубав (Стрепим кад узберем цвет); За љубљеност; Бели цвет; Ју тро; Растанак; Нико не зна; Заборав (Велики господар моје ду ше); Тајна (Спусти ла сам очи);
Бајка; Са моћа (Отишли су сви); Гозба на ли ва ди; Сунце; Горски поток (Ју ри плахи коњиц); Сеп тембар; Ли шће (Пред вечер поче да се рони); Ра ђа ње месеца; Бој
обла ка; Ма гла; Сун чев за лазак; Га вра ни; На пу штени пут; Ти ши на (Слу шај ка ко
ти ши на пљуска); Ожи љак; Ни кад; Охолост; Пут ник; Ти хи умобол ник; У сен ци
неба. – Са моћа: Са моћа (Би ло би ми су ви шно да срет нем кога год); Пролеће гнездо гра ди; Из „Пролећ них песа ма“; Лирска противреч ност; Слут ња (Ма да је око
мене пролеће); Време; Бол; Сећа ње (Чу јеш ли, сестро); Сећа ње на оца; Мајчи на
ту жба лица; Послед ња успа ванка; Ја и ја; Пролеће, а ја венем; Кад мла дост проху ји,
шта чините птице?; Крај је лету; Сено; Звезде; Писмо; Јесен (Ру ке, ру ке моје осунча не); Поноћ (Болу јем од прозрач них птич јих неса ни ца); Тајна (Као да сам негде
у пра-шу ми); Неса ни ца; А и тебе то молим; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто
догоди ло); Се ли це; У пролеће; Де тињство; Мирно моје срце спа ва; Ис пу њење;
Човек; Деца (Двоје деце); Песма крај извора; Оти ћи ћу у пасти ре; Песни ков благослов; Песниково искуство; Поезија; При ча о песнику; Песник и пролеће; Песников кип у парку; Веру јем (Ста ла сам послед њи пут пред стару сликовницу). – Жао
ми је човека: Сећа ње на за ви чај; Сли кар Лу ка; Пророк Или ја; Оборени бог; Исто
то са мо ма ло друк чије; Пита лице; Мешење хлеба; Јагањци; Род на година, Старинска девојач ка песма; Сватовска песма; Се ља кова смрт; Провин ци јал ци; Моји
земљаци; Гостољубље; Путни треће класе; Бајка о ковачу; Ку мова сла ма у димњаку; Же лезно сун це; Говор же леза; Бал ка нац; Просјак; Жао ми је човека; Час земљописа (Стаја ло нас је три десет); Над свеском умрлог ђа ка; Два десет хи ља да
девојачких ру ку; Неко се сећа детињства; Устаници; Спомен на устанак; Србија се
буди; Бајка о уста нич кој пу шци; На гробу стреља них ђа ка; Крва ва бајка; Песма о
поги нулој девојци; Војнич ко гробље у Солу ну; Че жња у ту ђи ни; Веру јем (Моја
земља пропасти неће). – Из пое ме „Отаџбино, ту сам“: Ђач ка бу на; Саслу ша ње;
У каби нету; С дететом на ли ва ди; Раста нак са дететом; На му ка ма; Писмо из тамни це; То би ће ја дан за све гроб огроман; Отаџби но, ту сам. – Снегови детињства:
Љубавници у пу чини ноћи; Љубавна препирка; Виолине Чајковског; Празно ју тро;
Без успомена; Зрикавци; Претпролећни дан; Буђење пролећа; Пешаци; Коме да се
ту жим; Потера; Есперанто; Има мо пасош; Куд одем да одем; Станице; Катедра ла;
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Са мо онај ко је ду го пловио; Снегови детињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња
кроз Војводину; Пролеће на Космету; Су тон на Скадарском језеру; Србија у су тону.
1947. ПИСМА ИЗ ШУ МЕ. – Београд : Просвета, 1961. – 128 стр. – (Златна књига нс; I; 1)
Насловну стра ну књи ге и ли ковне илустра ци је ра дио Божа Боги ћевић.
Са држај: Ли ва да у пла ни ни; Пау ково де ло; Шумска дома ћи ца; Миш патуљак;
Месец у шу ми; Месечева ша ла; Медведова женидба; Градско де те; Дар; Слепи
ми ши; Мрав, богомољка и ја; Уреза на сли ка; Риба возари ца; При ча о реци; Пти це
на чесми; Непозната пти ца; У шу ми; Шумска са моћа; Чудо у шу ми; Ветар да ди ља;
Необич ни сви рач; Пролећ ни шатори; Неустра ши ви цвет; Пуж на послу; Вра на;
Пролећ на при према; Свет под језером; Ма ца пре ља; Сусрет са ласи цом; Пљусак; Печурке; Леп дан; У се лу мра ва; Добри дух дим; Бајка о пу теви ма; Старке
ужарке; Игран ка; Мудра зми ја; Изнена ђење (Изгу би ли се јед ном би ли); Трњи на
под снегом; У шумској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Глас секи ре у шу ми; Слу шајте;
Горски по ток (У ра но ју тро, још не беше зора); Олу ја у шу ми; Ка мена пећи на;
Патуљкова тајна; Ора шчи ћи – палчи ћи; Ра ђа ње пла ни не; Ве тар рвач; Ку па ње
обла ка; Обла ци (Ходају ћи ју трос ван гра да); Облак умет ник.
1948. МЕДВЕДОВА ЖЕНИД БА. – Сарајево : Свје тлост, 1961. – 96 стр. – (Библиотека
„Бамби“)
Пред говор на писао Ду шан Костић. – Књи гу ли ковно опремио Ха мид Лу ковац.
Са држај: Лут ка, пајац и мачак; При ча о Ра ку Кројачу; Ка ко су пу жу укра ли кућу;
Ма цан – Бра цан; Жап ци хармони ка ши; Пти це на ра ди ју; Црвена Крести ца и
Зе лени Репић; Чежња за за ви чајем; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о лабуду; Прстен
на морском дну; Укле та пти ца; Пти це на тргу; Свра ка кра дљи ви ца; Дога ђај у
зоолошком вр ту; Забора вљени пси; Медвед и пче ле; Медвед Жућ ко у циркусу;
Медведова женидба; Узбу на у реци.
1949. АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БА КИ. – 2. изда ње. – Београд : Мла до поколење,
1961. – 136 стр. – (Библио тека Злат но коло; III; 1)
1950. На встре чу весне = Пролећ ни саста нак / перев. с сербо-хорватского Д. Са мойлова – Москва : Государствен ное издате льство детской ли терату ры Мин. Просвещения РСФСР, 1961. – 64 стр.
Са држај: Корабль; Здесь де ла ют ба шма ки; Игра в мяч; Обла ко; Скоро ле то;
Прят ки; Горны ру чьи; Дождь на лу жа й ки; Слу ша и те; Са ди ться сол нце; Мудрый
ве тер; Мороз; Снежные голу бя; Новий год. У птиц; Шме ль – дармоед; На дворе;
Улит ка; На встречу весне; Детство; Золо той мо ты лек.
1951. ČU DO U POLJU. – Beograd : Mlado pokolenje, 1961. – 108 str. – (Biblioteka 100 knjiga; V; 7)
Ilustrova la Bosiljka Kićevac. – Pogovor napisao Tode Čolak.
Са држај: Ko hoće da doživi čudo: Čudo u polju; Ko hoće da doživi čudo; Prolećno jutro;
Zašto plaču ku kureci; Snežne pa hu ljice; I dr veće pri ma platu; Smrt lišća; Cvetni zbor;
San u Mošća ničkoj Dragi; O Kosmaju; Bela vrana; Ćuran pomodar; Puž; Bliži se, bliži
leto; Veverice; Od lazi sunce; Mesečina (Plete mesec sjajna, srebr nasta tkiva); Vožnja;
Putovanje na sankama; Veče (Suton pada vrh potoka); Jesen (Prošetala jesen po gustom
ševa ru); Pr vi sneg (Zaspao mli nar sinoć ra no); Decembarska priča. Slu šajte: Ka mena
pećina; Susret sa lisicom; Paukovo delo; Livada u planini; Vrana; Puž na poslu; Pljusak;
Kupa nje obla ka; Lep dan; Nepoznata ptica; Ptice na česmi; Oluja u šu mi; Prolećni šatori; Pečurke; U selu mrava; Miš patu ljak; Tr nji na pod snegom. Septembarska pesma:
Septembarska pesma; Ma li vojnici; Brbljivice; Sli ke iz bu kva ra; Devojčice; Zagonetna
torba; Mače u džepu; Pronicljive sudije; Đačko srce; Nad knjigom bajki; Deč ja nedelja; Naša mati; Opomena; Popac vesel ko; Sa ma je u sobi ba ka; Mrak (Noć); Bolest;
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Blizanci; Rođenje deteta; Vest: Zlatni leptir: Zlatni leptir. Bubamara: Tatin od lazak u
zemlju snova; Pr vi dan u zemlji snova; Buba ma ra; Tata spasava decu od bolesti; Tatin
susret sa Mesecom; Tatino buđenje. Reka pomoćnica: Reka; Podivlja la voda.
1952. PROLEĆNI SA STA NAK / izbor i redakciju radi li Nada Senić, Juraj Ma rek i Osman
Hadžić. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1961. – 16 str. – (Ma la đačka biblioteka) (Školska lektira za IV razred osn. škole)
Са држај: Prolećni sastanak; Sestra bez brata; Pr vi maj; Imena planina; Gorski potoci;
Kos i nos; Ma li kupač; Vetar potuca lo i zla šu ma; Pesma zri kavaca.
1953. Pravljica o enodnev nici = Bajka o Krat kovečnoj / prevedel Jan ko Moder; ilustrova la
Ančka Gošnik Godec. – Ljublja na : Mladinska knjiga, 1961. – 84 str. – (Ciciba nova
knjižnica)
Са држај: Pisateljičina prošnja na poljani; Mladini pod tremi dnevi prepovedano; Računar; Premagani veter Ogleduh; Črički pečejo; Poročna da ri la; Mavrični most; Enodnevnica v šoli; Enodnevnica odkrije nekaj strašnega; Odhoda sla; Sel se sreča z Vodnim
Cvetom; Svatba; Zi ma ob izvorka Vodnega Cveta.
1954. Новогоди шња честит ка / на ма кедонски прев. М. Мл. // Братство. – Год. 3, бр. 38
(1. ја ну ар 1961)
1955. Kr vava bajka // Delo (Ljubljana). – God. 3, št. 20 (22. januar 1961) s. 7. Zdravlje. –
God. 13, br. 7 (1961) s. 3
1956. ЕСПЕРАНТО (Оста ће за мном слат ки есперанто) // Књи жевне нови не. – Год. 12,
бр. 137 (27. ја ну ар 1961)
1957. КЊИ ЖЕВНО ВЕЧЕ АНДРЕЈА ВОЗНЕСЕНСКОГ // Књи жевне новине. – Год. 12,
бр. 137 (27. ја ну ар 1961)
Пу топис.
1958. КУД ОДЕМ ДА ОДЕМ (Куд одем да одем, имам позна ни ке) // Књи жевне новине. – Год. 12, бр. 137 (27. ја ну ар 1961)
1959. ВРАП ЦИ НОВИ НА РИ // Ослобођење. – Год. 12, бр. 4553 (1. фебру ар 1961)
1960. СА ИЗЛОЖБЕ ДЕЦЕ СЛИ КА РА // Невен. – Бр. 2 (1961) с. 1
1961. Бајка о уста нич кој пу шци // Просвет на жена. – Бр. 2 (1961)
1962. Zabuti // Pionirska zagad ka. – XVI, No. 2 (1961) s. 8–9
1963. Drid hja / Përk. Bajram Jasha ri // Za ni i rins. – No. 2 (1961) f. 10–11
1964. Tavsancigin ku lagi // Tomurcuk. – No. 2 (1961) s. 11
1965. Jugoslavjanska žena bešedne na medzina rodnei shadzki / prel. Mi kola Skuban // Ruske slovo. – God. 16, br. 10 (3. mart 1961)
1966. Де журна ап тека / на ма кедонски прев. Е. Шуоли нова // Нова Ма кедони ја. –
Год. 17, бр. 5162 (5. март 1961)
1967. Bilo je nekje tam v deželi seljakov // Delavska enotnost. – God. 19, št. 11 (18. mart 1961)
1968. Hapisha neden kizi ma mektup / Cev. Zehra Jubi // Birlik. – XVI II, No. 420 (30. mart
1961)
1969. Žena / Prel. L. Z. // Rozha lady. – X, No. 3 (1961) p. 21
183

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

1970. ИЗ ГРУ ЗИНСКЕ И АЗЕРБЕЈ ЏАНСКЕ СА ВРЕМЕНЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ / (Песни ци)
Шал ва Ап ха ид зе, Ира кли је Аба шид зе, Јосиф Нонешви ли, Наби Бабајев, Мирварид Диљба зи ; преве ла са руског Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 16,
бр. 3 (март 1961) с. 254–260
1971. Ја ћу рећи / Шал ва Ап ха изе ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 254
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1972. Песни ку / Шал ва Ап ха и де ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 254–255
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1973. Снег пред свануће / Ираклије Абашидзе ; са руског прев. Десанка Макси мовић //
Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 255–256
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1974. Деца / Ира кли је Аба шид зе ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 256
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1975. *** (На проплан ку пун месец) / Јосиф Нонешви ли ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 256–257
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1976. *** (Не знају ћи дрскости ни сна ге мојих ру ку) / Јосиф Нонешви ли ; са руског
прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 257
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1977. ПРОЛЕЋЕ / Наби Бабајев ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 16, Бр. 3 (март 1961) с. 258
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1978. Храст на стени / Наби Бабајев ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Стварање. – Год. 16, Бр. 3 (март 1961) с. 258–259
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1979. Песни ков гроб / Мирварид Диљба зи ; са руског прев. Десан ка Макси мовић //
Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 259–260
Из гру зинске и азербејџанске са времене поези је.
1980. Шал ва Ап ха ид зе // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе лешка.
1981. Ира кли је Аба шид зе // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе лешка.
1982. Јосиф Нонешви ли // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе лешка.
1983. Наби Бабајев Али Ак пер // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе лешка.
1984. Мирварид Диљба зи // Ствара ње. – Год. 16, бр. 3 (март 1961) с. 312
Бе лешка.
1985. ГРАНЧИЦА С ТОЛСТОЈЕВА ГРОБА // Жена данас. – Бр. 200 (април 1961) с. 6 и 12
Пу топис.
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1986. ГРАД МА ШТЕ И ПЕСНИ КА // Књи жевност. – Год. 16, Књ. 32, св. 4 (април
1961) с. 293–302
Пу топис из Гру зи је.
1987. ПОКОШЕНА ЛИ ВА ДА // Глас деце Подри ња. – Год. 4, бр. 4 (1961) с. 17
1988. Tavsancigiu ku lagi // Tomurcuc. – No. 4 (1961) s. 6
1989. Yeni Yil // Tomurcuk. – No. 4 (1961) s. 6
1990. БА КУ – ГРАД С ДЕСЕТ ЦЕНТА РА : Сусре ти // Књи жевне нови не. – Год. 12,
бр. 144 (5. мај 1961) с. 4 и 8–9
Пу топис.
1991. НЕСТА ШНИ МАЈ // Ослобођење. – Год. 18, бр. 4636 (10. мај 1961)
1992. ТУ ЖНА КИ ШИ ЦА // Ма ле нови не. – Год. 6, бр. 252 (22. мај 1961)
1993. БРБЉИ ВИ ЦЕ (Сећам се у првој су клу пи / седе ле две брбљи ви це) // Ра дост. –
Год. 10, бр. 5 (1961) с. 3
1994. Patuljkova tajna // Pionirska zagrad ka. – XV, br. 6 (1961) s. 8–9
1995. Körebe / Cev. Necati Zekeriya // Birlik. – XVI II, No. 436 (27. jul 1961)
1996. Svet pod ozerom // Pionirska zagrad ka. – XV, No. 8 (1961) s. 5
1997. ЧАС У ШУ МИ // Зрења нин. – Год. 10, бр. 470 (16. сеп тембар 1961)
1998. НЕОБИЧ НИ БУДИЛ НИК // Поли ти ка. – Год. 58, бр. 17232 (28. сеп тембар
1961) Поли ти ка за децу. Год. 23, бр. 465
1999. ПЕТА МА МА (Пе та ма ма као у деч јој при чи) // Ти тов пионир. – Год. 12, бр. 9
(1961) с. 16
Из „Изволи те на из ложбу деце сли кара“.
2000. ШЕСТА МА МА (Шеста ма ма би би ла сасвим ми ла) // Ти тов пионир. – Год. 12,
бр. 9 (1961) с. 16
Из „Изволи те на из ложбу деце сли кара“.
2001. ТРЕЋА БА КА // Ти тов пионир. – Год. 12, бр. 9 (1961) с. 16
2002. СЕД МА МА МА (Сед ма ма ма води о ка на пу) // Ма ле нови не. – Год. 6, бр. 273
(16. ок тобар 1961)
Из „Са из ложбе деч јих цр те жа“.
2003. ТРЕЋИ ТАТА // Ма ле нови не. – Год. 6, Бр. 273 (16. ок тобар 1961)
Из „Са из ложбе деч јих цр те жа“.
2004. ДРУ ГА БА КА (Дру га ба ка је још горе среће) // Ма ле нови не. – Год. 6, бр. 273
(16. ок тобар 1961)
Из „Са из ложбе деч јих цр те жа“.
2005. ДУ ШИ ЦИ НЕ МА РА МИ ЦЕ // Поли ти ка. – Год. 58, бр. 17260 (26. октобар 1961)
Поли ти ка за децу. Год. 23, бр. 469
2006. ЛИМ И ДРИМ (Текле реке Лим и Дрим један дру гом побратим) // Ра дост. –
Год. 10, бр. 10 (1961) с. 5
2007. Pionirska ruta // Pionirski list. – God. 15, št. 11 (23. novembar 1961)
2008. Разделба со де те то // Трудбеник. – Год. 16, Но. 48–49 (29. новембар 1961) Детска
стра на. I; 2
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2009. РАЗГРА НАТА РЕЧЕНИ ЦА : Из рома на „Бун тован разред“ // Нова Ма кедонија. – Год. 17, бр. 5439 (10. децембар 1961)
2010. КА ПЕ ЛА ЖА НА КОКТОА : Места која воли мо // Књи жевне нови не. – Год. 12,
бр. 160 (15. децембар 1961) с. 2
Пу топис.
2011. ЗИ МА // Зрења нин. – Год. 10, бр. 485 (30. децембар 1961)
2012. ДЕЦА У ОЖА ЛОШЋЕНОМ ГРА ДУ // Глас СА НУ. – Књ. 251. Оде љење ли терату ре и јези ка, нс. књ. 6 (1961) с. 65–70
2013. Избор српског пу тописа / саста вио Бошко Нова ковић. – Нови Сад : Мати ца српска; Београд : Српска књи жевна за дру га, 1961. – (Српска књи жевност у сто књига;
књ. 62)
Пу топис Десан ке Макси мовић: Море.
2014. Пјесме / Бран ко Ћопић ; при ре ди ла [и пред говор „Творац нове бајке и песник
ре волу ци је“ написала] Де сан ка Макси мовић. – Сараје во : Свје тлост, 1961. –
84 стр. – (Школска лек ти ра; књ. 34)
2015. Изабра не при че / Бран ко Ћопић ; при реди ла [и пред говор „Сет ни дечак и човекољу би ви писац“ написала] Десан ка Макси мовић. – 2. изда ње. – Сарајево : Свјетлост, 1961. – 104 стр. – (Школска лек ти ра; књ. 12)
2016. Izbor / Oton Župančič. – 3. izdanje. – Sa rajevo : Svjetlost, 1961. – 116 str. – (Školska
biblioteka; knj. 19)
Sa slovenačkog Desan ka Mak si mović prev.: Zeleni Đurđe.
2017. Antologija slovenačke poezije / uredili Jože Kastelic, Drago Šega, Cene Vipotnik ; predgovor napisao Josip Vidmar ; prevela sa slovenačkog Desanka Mak simović. – Beograd :
Nolit, 1961. – 2 sv. – (Antologije Jugoslovenske književ nosti)
Knj. 1. – 394 + [2] str.
Са држај: Valentin Vodnik (1758–1819). Vršac, najvišji snežnik za Triglavom = Vršac,
najviši glečer posle Triglava. – France Prešern (1800–1849). (Pésem môja je posóda
tvôjega iména) = (Pesma moja je sasud tvoga imena); (Žálostna kumú neznána je resnica, de jo ljúbim) = (Kome je nepoznata ža losna istina da je volim); (Med otróci si
igrála, drága! láni – čàs hiti) = (S decom si se, draga, igra la la ne, – vreme ju ri); K slovésu = Na rastan ku; Si la spomina = Moć seća nja; Ribič = Ribar; Orglar = Orgu ljaš;
Glosa = Glosa; Slóvo od mladosti = Rastanak od mladosti; Sonetje nesreče 1–6 = Soneti nesreće 1–6; Pévcu = Pesni ku; Kám? = Kuda?; Sonétni vénac = Sonetni venac;
(Biló je, Mójzes! tebi na ročeno) = (Bi lo je, Mojsije, tebi povereno); (Oči bilé pri nji v
deklét so srédi) = (Oči su mi na njoj u devoja ka kolu); (Kadàr previdi učenóst zdrav nika) = (Kada učenost leka ra dokuči); (Odprlo bó nebó po sódnem dnévi) = (Otvoriće
se nebo o sudnjem da nu); V spomin Andréja Smoléta = Spomen na Andreja Smolea;
(Videl si Némeško, Francósko, Británsko) = (Vide Nemačku, Francusku, Englesku);
Zdravljica = Zdravica; Krst pri Savici (Uvòd) = Krštenje na Savici (Uvod). – Fran Levstik (1831–1887). Kadàr otrok lovi luno in zvezde = Kada dete hvata mesec i zvezde;
Živa cvetlica = Živi cvet; Pr vi poljub = Pr vi poljubac; Vzdi hljaji = Uzdisaji; Dve otvi =
Dve utve; Ubežni kralj = Kralj u bek stvu; Sovražni kom = Neprijatelji ma; V gozdu =
U šu mi; Razni glasovi = Razni glasovi. – Simon Jenko (1835–1869). Vabi lo = Poziv;
(Skopal sem globôko ja mo) = (Iskopao sam duboku ja mu); (Slabo sveča je brléla) =
(Slabo je žmirka la sveća); (Mir no desno si mi da la) = (Mir no si mi desnu da la); („Glej
jih, zvede, kak blež čijo) = (Gledaj zvezde ka ko blešte); Sli ka = Sli ka; Po slovesu = Po
rastan ku; Uvod = Uvod; Obrazi = Sli ke; (Ko je sonce vsta lo) = (Kad se sunce rodi lo);
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(Zelen-ma hovina obrasta) = (Zelen-ma hovina obrasta); (Ko zaspál bom v smr ti) =
(Kad zaspim u smrti); (Leži polje rávno) = (Leži polje ravno); Na grobéli = Na grobovima;
Trojno gor je = Trostru ka nesreća; Moje solze = Moje suze; Slovenska zgodovi na =
Slovenačka istorija; Na zbiranje = Na izbor; Gori = Gori. – Josip Strikar (1836–1923).
(Pri ok nu sva se molčé slonéla) = (Uz prozor smo ćut ke bi li oslonjeni); (Možjé, za kaj
sedi mo tu pokójno?) = (Ljudi, zašto sedi mo tu spokojno?); (Vi hočete mi biti kritijani?) = (Vi hoćete hrišćani da budete?); (Temé po potih mojih so nastále) = (Tmine po
mojim staza ma su pa le); (Sveto je bi lo nekdáj, zdaj prazno imé je prijátelj) = (Sveta je
nekad bi la, sad prazna je reč prijatelj). – Simon Gregorčič (1844–1906). Njega ni! =
Njega nema!; Nazaj v pla ninski raj! = Natrag u pla ninski raj!; Na rave svatba = Svadba
prirode; Ti meni sveto sonce!... = Ti meni sunce svetlo!...; – (Dvina noč!) = (Dvina
noć!); – Zjasni zvezde mu temne! = Razvedri mu zvezde tamne; Soči = Soči; V pepelnič ni noči = Pokajnička noć; Na bregu = Na oba li; O nevihti = Za oluje; Moj čr ni
plašč = Moj cr ni plašt; Človeka ikar! = Čoveka ni kad! – Anton Aškerc (1856–1912).
Kosa = Kosa; Obla ku = Obla ku; Poslednji žarki = Poslednji zraci; – Jutro na lagunah =
Jutro na laguna ma; O, mor je!... = O, more!...; Ponočna potnica = Ponoćna putnica;
Mejnik = Ka men međaš; Krona nje v Zagrebu (1575) = Krunisa nje u Zagrebu (1575);
An ka = An ka; Krišna = Krišna. – Ivan Cankar (1876–1918). (Iz moje samôtne, gren ke
mladósti) = (Iz moje usamljene, gorke mladosti); (Šta si mimo mojega življenja) = (Prošla
si mimo moga života); (Na mojo pot ne trosi rož diščih) = (Moj put ne posipaj mirisnim
ruža ma); (In dviga in širi se vroče obzórje) = (I diže se i širi vreli vidik); (V bogátih
kočijah se vozijo) = (U bogatim kočijama se voze); (Od ulic do úlic, križem po mestu) =
(Od ulice do ulice krsta rim gradom); (Kam, o kam je šla moja mladóst?) = (Kuda, o,
kuda ode moja mladost?) (Fant je videl rožo čudotvórno) = (Mladić je video ružu čudotvorku). – Dragotin Kete (1876–1899). Zimska idi la = Zimska idi la; Zapr ta so njena
okenca = Zatvoreni su njeni prozori; Laokoont = Laokon; (Temnó je danes, ah, takó temnó!) = (Tamno je danas, ah, tako tamno!); (Kak tiho viješ se, lahnó, krog mesta) = (Kako
se viješ ti ho, la ko oko grada); (Kakó te ljubim, angel moj, kakó) = (Ka ko te volim, moj
anđele, kako); Na trgu = Na trgu; Vrnitev = Povratak; (Kakor labúd belogrúdi počási) =
(Kao labud belogrudi pola ko); (V ti ho samôto se kradejo, sijejo) = (U ti hu sa moću se
kradu, sijaju); Melanholične misli = Melanholične misli; (Ko pride noč, sodruga fantazije) = (Kad dođe noć, drugarica mašte); (O Bog svetlôbe, stvarnik harmonije) = (O Bože
svetlosti, tvorče harmonije) – Josip Murn (1879–1901). Semenj = Sajam; Vlahi = Vlasi;
Kdo v brezglasno to noč = Ko u tu bezglasnu noć; Sneg = Sneg; Pesem = Pesma; Ah, ti
bori = Ah, ti borovi; Ko dobrave se mrače = Kad se dubrave mrače; (Srce je ža lostno in
bol no od tesnôbe) = (Srce je ža losno i bol no od strepnje); Pelin = Pelen; Pa ne pojdem
prek polján = E, neću vam preko poljana; Srpan = Srpanj; Enaka = Ista; Pesem = Pesma;
Želja po nevesti = Čežnja za nevestom; Šentijanževo = Ivanjdan; Pesem o ajdi = Pesma
o heljdi; Tu je jesen in mi se ženimo = Tu je jesen i mi svadbujemo; Zima = Zima; Prišel
čas je krog Božiča = Došlo je vreme oko Božića; Misli sem na prošle dni = Mislio sam na
prošle dane; Kaj tak ža losten, tih in zamišljen = Što tako ža lostan, ćutljiv i zamišljen.
Knj. 2. – 460 [4] str.
Са држај: Oton Župančič (1878–1949). Pomladna lađa = Prolećna lađa; – Uspavanka =
Uspavan ka; Breza in hrast = Breza i hrast; Pr va pomald = Pr vo proleće; Poldan = Podne; – Ti ho, brez besed = Ti ho, bez reči; Ljubav na pesem = Ljubav na pesma; Poljubi
me, objemi me = Poljubi me, zagrli me; V moji duši je jasna podoba zbledela = U duši
mi je izbledela jasna slika; Srečanje = Susret; Melanholija = Melanholija; Zvečer = Svečera; Tiho prihaja mrak = Tiho dolazi mrak; Jezero = Jezero; (Grobovi tulijo...) = (Grobovi urlaju...); (Ti ho čez polje) = (Ti ho preko polja); (Ves svet vzdihúje) = (Sav svet
uzdiše); (Kaj si? Fantóm? Izródek domišljije?) = (Šta si Fantom? Izdanak fantazije?);
Mesečina = Mesečina; Nočni psa lem = Noćni psalm; Sa mo to noć = Sa mo ovu noć;
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Večerna = Večernja pesma; Ob Kvarneru = Kraj Kvarnera; Žebljarska = Kovačka; Zimska = Zimska; Dies irae = Dies irae; Zelena čelada = Zeleni šlem; Naša beseda = Naša
reč; V tišino = U tišinu; Obup = Očaja nje; Pogovor v temini = Razgovor u ta mi; Jera la
(frag ment) = Jera la (od lomak). Alojz Gradnik (1882). De profundis I–X = De profundis I–X; Pričakovanje = Očekivanje; V omami = U omami; Melanholija = Melanholija;
Eros – Tanatos = Eros – Tanatos; (Iz srca tajnotèmne globočine) = (Iz srca dubine tajnotamne); Vtujini = U tuđini; (Ugasle zvezde v noči so ko zlati) = (Ugasle zvezde u
noći su kao zlatni); Vsi sveti v brdih = Zadušnice u brdima; Pred Gubčevo glavo = Pred
Gupčevom glavom; Naša beseda = Naša reč; Molčeče ure = Časovi ćutanja; Vodnjak =
Bunar; Fontana in vodni curek = Fontana i vodeni mlaz; Zima = Zima; Moje življenje =
Moj život; Večer ne sence = Večer nje sen ke; Poslednji gost = Poslednji gost; V zoreči
jeseni I–II = U dozrevajućoj jeseni I–II. – Lili Novi (1885–1957). Vi kerče = Vi kerče;
Mrlič = Mr tvac; Umreti = Umreti; Bliskavice = Munje; Pred nevihto = Pred oluju. –
Pavell Golija (1887). Opojno dehtijo cvetlice = Opojno mirišu cvetovi; (Tajanstveni
na rod v uri pôzni) = (Tajanstveni na rod u kasne čase); (In to je tehurlia nesréčnih molitev) = (I ovo je molitva tih nesrećni ulica); O Ester – O Renée = O, Ester – O, Rene;
Poznam roko = Poznajem ru ku; Kes = Kaja nje; Ribice (Mi la nu Pugqu) = Ribice (Milanu Puglju); Mani fest (Tinu Ujeviću) = Mani fest (Tinu Ujeviću); Marche funèbre =
Marche funèbre; Petdesetletnica = Pedesetogodišnjica; Kanarček in poet = Kanarinac
i pesnik. – Fran Albreht (1889). Promenada v snegu = Šetnja po snegu; Domovina
(1914) = Otadžbi na (1914); Kjeje? = Gde je?; (Razpniva kri la, albatros) = (Ra ši rimo, albatrose, kri la). – Igo Gruden (1893–1948). (O, zdi se mi, da slišim tvoje sa nje) =
(O, čini mi se da slušam tvoje snove); (V blazinah vonj ostàl je tvojih las) = (U jastucima je ostao miris tvoje kose); Zasanjanost = Zanetost; Jutro na mor ju = Jutro na moru;
Barkovlje = Barkovlje; Pomladeni vetar = Prolećni vetar; Perice na Savi = Pralje na Savi;
V spomin Tomaža Bizilja = U spomen Tomaža Bizilja; V opombo Alfredu Šerku = Podsećanje na Al freda Šerka; Dvanaesta ura = Dvanaesti čas; Silvestrova zdravica = Silvestarska zdravica. – Miran Jarc (1900–1942). Modre da lje = Modre da ljine; Vr ti ljak =
Vr teška; Pesem = Pesma; Nemo mesto = Nemi grad; Pogled nazaj = Pogled unatrag;
Sejalec v zimi = Sejač u zimi; Sonet obupa = Sonet očajanja; Sonet konca = Sonet kraja. –
Tone Seliškar (1900). Sed morojenčki = Sed moro rođenih; Pojoči rudar ji = Raspevani
ruda ri; Glažuta = Sta kla na; Cvetoča kakteja = Ucveta li kaktus; Pretrgana popisnica =
Iscepana popisnica; Temnordeča potonika (Očetu in meteri posvečena) = Tamnocr veni božur (Posvećen ocu i majci); Moje oče = Moj otac; Obraz v jutr nji svetlobi = Lice
u jutarnjoj svetlosti. – Anton Vodnik (1901). Deklica s svetlico = Devojka s cvetom; Ihteči zvoki = Jecajući zvuci; Tožba = Tužba; Pomaladna pesem = Prolećna pesma; Pomlad
v grobu = Proleće u grobu; Čemu se vračam = Zašto se vraćam; Kakor zrno = Kao zrno;
Na svetlem pragu = Na svetlom pragu. – Vida Taufer (1903). Smeh = Smeh; Zavr ženo
pismo = Prezreno pismo; Ajda = Heljda; Pajki = Pauci. – Sreč ko Kosovel (1904–1926).
Balada = Balada; Veter = Vetar; Starka za vasjo = Starica kraj sela; Bori = Borovi; Večer
pod rdečo sipino = Veče pod cr venim prudom; Drevesa v dolini = Dr veće u dolini;
Kratko življenje je = Kratak je život; Sonet smr ti = Sonet smr ti; Sredi noči = Sred noći;
Labodja pesem = Labudova pesma; Predsmertnica = Predsmrtnica; Ti nisi = Nisi ti;
Ena je groza = Samo jedna je groza; Aleluja = Aliluja; Večer pred zimo = Veče pred zimu;
Godba pomladi = Prolećna svirka; Ek staza smr ti = Ek staza smr ti; (Mrzel, mrzel je
oceán) = (Hladan je, hladan okean); (O, nà, mornár, teh lepih rož) = (O, na, mor na ru,
te lepe ruže); (Ti boš rastlina med plastjó plast) = (Bićeš biljka, među slojem sloj);
(Čez dvajset tisoč let mogóče) = (Za dvadeset hi ljada godi na možda); (Štir je vesláči v
noč gredó) = (Četi ri veslača idu u noć). – Edvard Kocbek (1904). (Na ok nu se igráta
dva golóba) = (Na prozoru se igraju dva goluba); – (Nocój iztéza drevje svoje veje) =
(Noćas isteže dr veće svoje grane); (Žene gredó z dela in se med njiva mi) = (Žene idu s
polja i između njiva se); – (V temnem prostóru dve sve či gorita) = (U tamnom prostoru
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dve sveće gore); Luči gorijo, zdaj bom stopil) = (Svetiljke gore, sad ću stupiti). – Mile
Klopčić (1905). Svetil ka od rova = Svetiljka kraj rova; Mati mi pi še = Mati mi pi še;
Pogreb = Pogreb; Mary se predstavi = Meri se predstavlja; Nekomu kar ta ko = Nekome tek ona ko; Dežev na pomlad 1933 = Kišovito proleće 1933. – Božo Vodu šek (1905).
Pomladni veter = Prolećni vetar; Zača rani krog = Zača ra ni krug; – Pesem ob ločitvi =
Pesma o rastan ku; Ti hožitje = Mr tva priroda; Uročeni bol nik = Urečeni bolesnik;
Koncert na polju = Koncert u polju; Ba lada o pijancu = Ba lada o pijanici; Zlato tele =
Zlatno tele; Lov = Lov; Oljčni vrt = Maslinov vrt; Jesenski večer = Jesenje veče; Zračni
napad = Vazdušni napad. – Bogomil Fatur (1914). Veter = Vetar; Serenada = Serenada;
(Ves svet je srcu bil neskônčno drag) = (Sav svet je srcu bio beskrajno drag); – (Studênec sem, ki mu je usáhnil vir) = (Studenac sam kom je bi lo usahnu lo); (S tebój se rujem ka kor ptič z vihárjem) = (S tobom se rvem kao ptić s vi horom).
2018. Песме / Отон Жу пан чич ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић. – Београд :
Српска књи жевна за дру га, 1961. – 244 стр. – (СКЗ Коло 54; књ. 366)
У са држају: Песме: Tebi = Теби; Ljubav na pesem = Љу бавна песма; Ti ho, brez besed = Ти хо, без речи; Poldan = Под не; Vihar (Pogledaj ji je v oči) = Ви хор (Погледао
јој је у очи); Kdo v ljubezni... = Ко у љу ба ви...; V moji duši je jasna podoba zbledela =
У ду ши ми је избледе ла јасна сли ка; Zvečer = С вечери; Motto = Мо то; (Iskal sem
svojih mladih dni) = (Тра жио сам своје мла де да не); Pojdem na prejo = Одох на
пре ло; Melan holija = Ме лан холи ја; Ti ho pri haja mrak = Ти хо дола зи мрак; Zapr ti
park = Затворени парк; Večerna = Вечерња песма; (Po stranskih potih) = (По богазама); Poetu = Песнику; Svež duh od gora = Свеж дах са планина; Zdravica = Здравица;
Glosa = Глоса; Božična zdravica = Божић на здра ви ца; (Pol na svetlih sanj) = (Пу на
светлих снова); Klic noči = Зов ноћи; Nočni psalem = Ноћ ни псалм; Manom Josipa
Murna-Alek sandrova (Ko je ležal na smrtni postelji) = Сени Јоси па Мурна-Александрова (Док је ле жао на смрт ној посте љи); Vizija = Ви зи ја; Ob Kvar neru = Крај
Кварнера; Probujenje = Буђење; Jerala = Јера ла; Na Bledu = На Бледу; Z vlakom = Возом; Duma = Ду ма; Dies irae = Dies irae; Zemljevid = Географска карта; Vprašanja =
Питања; Kovaška = Песма ковача; Naše pismo = Наше писмо; Goriškim izgnancem =
Горичким изгнаницима; Zelena čelada = Зелени шлем; Joži Bercetu v spomin = У спомен Јожи Барце ту; Naša beseda = На ша реч; Mesečina = Месечи на; Vi hor (Vetar
gre) = Ви хор (Ветар иде); Spokorna pesem = Покајничка песма; Ples je šumel... = Игра
је шу ме ла...; Gledam = Гледам; Sa mo to noč = Са мо ову ноћ; V tiši no = У ти ши ни;
Snežnik = Сне жник; Pogovor v temini = Разговор у та ми; Obračun = Обрачун;
Obup = Очаја ње; Ob uri brezupa = У часу очаја; Nespečnost = Неса ни ца; Veš, poet,
svoj dolg? = Знаш ли, песни че, своју ду жност?; Kar je kovina = Шта је метал; Izjava =
Изја ва; V brezglasje = У безгласност; Tja bomo našli pot... = Она мо ћемо на ћи
пут...; Pomladni pozdrav (Maja 1944) = Пролећ ни поздрав (Мај 1944); Slovo = Растанак; (Kako bi dihal rad, poslušal, gledal) = (Како бих дисао, слу шао, гледао ра до).
2019. Црвена зора времена : Ју гословенска револу ционарна поези ја. – Београд, 1961
У са држају: Крва ва бајка / дра мати зова ли Бода Марковић и Бла жо Шћепа новић: стр. 40–41.
2020. Сти хови и рафа ли : Ан тологи ја / саста вио Чедомир Мин деровић. – Београд :
Мла до поколење, 1961
Песме Десан ке Макси мовић: Крва ва бајка, с. 71–72; Спомен на уста нак, с. 72–73.
2021. На ши родољу би ви песни ци / при редио Рад ми ло Ди ми три јевић. – Београд : Нолит, 1961
Песме Десан ке Макси мовић: Уста ни ци, с. 103–105; Срби ја се буди, с. 166–167;
Бајка о уста нич кој пу шци, с. 170–171; Крва ва бајка, с. 206–207; Веру јем (Моја
земља пропасти неће), с. 227–228.
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2022. Антологи ја са времене поези је за децу / саста вио В. Царић. – Београд : Мла до поколење, 1961
Песме Десан ке Макси мовић: Пау ково де ло, с. 91; Пљусак, с. 92; Слу шајте, с. 93;
Мраз, с. 94; Маче у џепу, с. 95; Из ложба деце сли кара, с. 95–103.
2023. Körebe // Sevinc. – XII, No. 10 (1961/1962) s. 5
2024. Ari la rin sabah turkusu // Sevinc. – XII, No. 8 (1961/1962) s. 8

1962.
2025. SUNČE VI PODA NICI. – Beograd : Mlado pokolenje, 1962. – 104 str. – (Biblioteke
školske lektire)
Uvod napisa la Desan ka Mak si mović. – Predgovor „Pesme za decu Desan ke Mak simović“ dao Tode Čolak.
Са држај: Maju u gostima: Vetrova uspavan ka; Zeč je uho; Livadsko zvonce; Gorski
potoci; U gostima; Građenje gnezda; Jutarnja pesma pčela; Kupine; Namernik; Kr tice;
Čisti ku kac; Ja re i vuci; Hva lisavi zečevi; Uobraženi ćuran; Koke i meda; Pau kova ljuljaška; Starinari; Strizibube; Rekini rođaci; Lim i Drim; U donjem dvorištu; Lijina jelka; Ko je veći?. Dete: Vest; Pozdrav reci (Nestašna reko u dnu moga sela); Raduj se, raduj
se, dete; Izvolite na izložbu dece sli ka ra; Čupavko; Žmure; Skretničar; Ba ka; Čas zemljopisa (Zemlja je okrugla); Novogodišnja čestit ka ba ki; Zna la sam nekad dadi lju;
Zvezda. Sunčevi podanici: Loptanje; Igran ka; Tri stršljena; Bumbar gotovan; Mr tva
ptica; Pod nebom od žice; Kucov; Opustela košnica; Konji u rudniku; Dr voseča u šumi;
Prolećni sastanak; Februarski razgovori; Tri pobrati ma; Ljutić; Kiša na livadi; Pesma
zri kavaca; Letnja noć; Dva pitanja; Sumrak na livadi; Mraz; Goroseča; Večernja pesma;
Dva lista; Ide jesen; Ptičja nova godina; Snežni golubi; Lov. Gatka u šumi: Čuda u šumi;
Šumska sa moća; Glas sekire u šu mi; Rađa nje pla ni na; Prolećna priprema; Šumska
domaćica; Mesec u šumi; Gorski potok (U rano jutro); Iznenađenje (Izgubili se jednom
bi li); Vetar rvač; Starke užarke; Oblak umetnik; Urezana sli ka; Razgovor sa psom čuva rem; Gat ka o šu mi. Đač ko srce: Od kuće do škole; Razmeštanje po klupa ma; Đačko
srce; Čiode; Ša ljivčina; Ći ri lica; Govor učiteljičin. Blaga vest: Pr vo putovanje u domovinu; Opustele kuće; Noć u zavičaju; Ratna zi ma u zavičaju; Pesma o porobljenom
hlebu; Blaga vest; Beogradske ulice; U deč joj biblioteci; Ma li kupač; Detinjstvo; Jugoslovenska ar mija; Čestit ka za Novu godinu; Stasaj br že, dete.
2026. IZA BRA NE PJESME. – 2. izda nje. – Zagreb : Školska knjiga, 1962. – 102 str. – (Dobra knjiga)
Pri redio i predgovor „Desan ka Mak si mović“ napisao Ivan Za lar.
2027. МИ РИС ЗЕМЉЕ : Изабра не песме. – Београд : Просве та, 1962. – XXI, 292 стр. –
(Јевти на изда ња изабра них де ла класи ка и са времени ка.)
2028. Žena / Prel. L. Z. // Ludovy ka lendar. – (1962) 147 str.
2029. СМУ ЧА РИ // Зрења нин. – Год. 1, бр. 486 (6. ја ну ар 1962)
2030. ПЕСНИЧ КО ВЕЧЕ (Лум пова ћу ноћас сву ноћ) // Књи жевне нови не. – Год. 14,
бр. 163 (20. ја ну ар 1962) с. 4
2031. ПЕША ЦИ (На све ту ускоро неће би ти пеша ка) // Књи жевне нови не. – Год. 14,
бр. 163 (20. ја ну ар 1962) с. 4
2032. Gügörün mendi li / Cev. Remziye Sal man // Birlik. – XIX, No. 460 (25. januar 1962)
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2033. Poezija u borbi za slobodu : (Kraj Kvar nera; Geografska kar ta; Pitanja; Izjava; Surovo
vreme) / Oton Župančič ; prepeva la Desan ka Mak si mović ; cr teži Ljubice Sokić //
Zmaj. – God. 9, br. 1 (januar 1962) s. 16–17
2034. Kraj Kvar nera : Poezija u borbi za slobodu / Oton Župančič ; prepeva la Desan ka
Mak si mović ; cr teži Ljubice Sokić // Zmaj. – Br. 1 (januar 1962) s. 16
2035. Geografska kar ta : Poezija u borbi za slobodu / Oton Župančič ; prepeva la Desan ka
Mak si mović ; cr teži Ljubice Sokić // Zmaj. – Br. 1 (januar 1962) s. 16
2036. Pita nja : Poezija u borbi za slobodu / Oton Župančič ; prepeva la Desan ka Mak si mović ; cr teži Ljubice Sokić // Zmaj. – Br. 1 (januar 1962) s. 17
2037. Izjava : Poezija u borbi za slobodu / Oton Župančič ; prepevala Desanka Mak simović ;
cr teži Ljubice Sokić // Zmaj. – Br. 1 (januar 1962) s. 17
2038. Surovo vreme : Poezija u borbi za slobodu / Oton Župančič ; prepeva la Desan ka Maksi mović ; cr teži Ljubice Sokić // Zmaj. – Br. 1 (januar 1962) s. 17
2039. НЕПОЗНАТИ ПЕСНИ ЦИ // Пиони ри. – Год. 18, бр. 26 (10. март 1962)
2040. МАЈМУН ЖАН // Пиони ри. – Год. 18, бр. 26 (10. март 1962)
2041. КИША ИГРА КОЛО (Па да лет ња ки ша, па да ки ша мла да) // Зрења нин. – Год. 11,
бр. 496 (17. март 1962)
2042. МАЧЕ У ЏЕПУ (Донело јед ном с пролећа / неко неста шно ђаче / у школској торби с књи га ма / и бе ло ма лено маче) // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 68
Цр те же ра ди ла Љу би ца Сокић.
2043. СЛУ ШАЈТЕ (Слу шајте понекад у шу ми птич ји цвркут) // Змај. – Год. 9, бр. 3
(март 1962) с. 68; цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић. Ма ле нови не. – Год. 7, бр. 318
(27. август 1962)
2044. ПЉУСАК // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 69
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2045. ПА У КОВО ДЕ ЛО (Слу шам птич је речи / корачају ћи кроз шу му /...кад пау кова
мре жа пут ми најед ном препречи) // Змај. – Год. 9, бр. 3 (март 1962) с. 69
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2046. Yagmur; Kärebe; Mykida büyür cocuklar / Cev. Necati Zekeriya; ilustr. D. Kondovski //
Sevinc. – No. 4 (1962) s. 5
2047. У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ // Поли ти ка. – Год. 59, бр. 17452 (10. мај 1962) Поли ти ка
за децу. Год. 24, бр. 498
2048. ИЗОБИ ЉЕ МЛА ДЕ ПОЕ ЗИ ЈЕ // Књи жевне нови не. – Год. 14, бр. 171 (18. мај
1962) с. 1
2049. СЕОСКИ БИОСКОП // Ма ли јеж. – Год. 2, бр. 23 (29. мај 1962)
2050. ЖИ ВЕ ИГРАЧ КЕ // Ма ли јеж. – Год. 2, бр. 23 (29. мај 1962)
2051. ЦРВЕН КА ПА // Поли ти ка. – Год. 59, бр. 17480 (7. јун 1962) Поли ти ка за децу.
Год. 24, бр. 501
2052. ДЕТЛИЋ ЂЕТИЋ, ПЕТЛИЋ СВРДЛИЋ // Политика. – Год. 59, бр. 17501 (28. јун
1962) Поли ти ка за децу. Год. 24, бр. 504
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2053. КАРНЕВАЛ У ВА ЉЕВУ // Пиони ри. – Год. 18, бр. 35 (1. јул 1962)
2054. Преводи из јерменске поези је / (Песни ки ње) Сил ва Ка пу ти кјан и Маро Маркарјан // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 27–31
Са руског преве ла Десан ка Макси мовић.
2055. Каја ње / Сил ва Ка пу ти кјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 27
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2056. Јерменско ви но / Сил ва Ка пу ти кјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић //
Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 27–28
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2057. Ше хереза да / Сил ва Ка пу ти кјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Брани чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 28
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2058. СИЛ ВА БА РУ НА КОВНА КА ПУ ТИ КЈАН // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 28
Бе лешка.
2059. *** (Хте ла сам се опомену ти твога ли ца) / Маро Маркарјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 29
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2060. *** (Проћи ће да ни) / Маро Маркарјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић //
Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 29
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2061. *** (Нешто срцу дра го брзо иш чеза ва) / Маро Маркарјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 30
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2062. *** (Обећа ла сам себи много пу та) / Маро Маркарјан ; са руског прев. Десан ка
Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 30
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2063. *** (Ти си ми знао пока зати) / Маро Маркарјан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август 1962) с. 31
Над наслов: Преводи из јерменске поези је.
2064. МА РО ЈЕГИ ШЕВНА МАРКАРЈАН // Бра ни чево. – Год. 8, св. 4 (јул–август
1962) с. 31
Бе лешка.
2065. НЕДЕ ЉА У ШУ МИ // Поли ти ка. – Год. 59, бр. 17543 (9. август 1962) Поли ти ка
за децу. Год. 24, бр. 509
2066. Lir mi leltar / ford. Dudas Kal man // 7 nap. – XVII, No. 33 (24. avgust 1962)
2067. ПТИЧ ЈА ШКОЛА // Поли ти ка. – Год. 59, бр. 17564 (30. август 1962) Поли ти ка
за децу. Год. 24, бр. 512
2068. ТО НИ ЈЕ ЗА ПТИ ЦЕ // Здрав под мла дак. – Бр. 8 (1962) с. 10
2069. БА КА (Неко воли да има / лут ке и паја це) // Разви гор. – Бр. 8 (1962) с. 5
2070. Egy anva kepe / Ford. Feher Ferenc // Jopajtas. – XVI, No. 8 (1962) p. 8
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2071. Dušico vo hustočki // Pionirska zagrad ka. – God. 16, št. 8 (1962) s. 8–9
2072. Andrra e mësindhanësit të ri / Përk. A. Kalmendi // Rilindja. – XVIII, No. 1238 (9. septembar 1962)
2073. КАД МАЧКА ОДЕ МИШИ КОЛО ВОДЕ // Политика. – Год. 59, бр. 17585 (20. септембар 1962) Поли ти ка за децу. Год. 24, бр. 515
2074. Две песме : (Четрдесета годи на; Под велом ру ке ломи ла сам кра дом) / Ана Ах матова ; прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тембар 1962)
с. 585–586
2075. Че трдесе та годи на / Ана Ах матова ; прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 17, бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 585
Над наслов: Две песме.
2076. *** (Под ве лом ру ке ломи ла сам кра дом) / Аха Ах матова ; прев. Десан ка Максимовић // Ствара ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 586
Над наслов: Две песме.
2077. Две песме : (Јесен; Нирнберг) / Маргарита Алигер ; прев. Десанка Макси мовић //
Ствара ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 586–588
2078. Јесен / Маргари та Али гер ; прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. – Год. 17,
бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 586–587
Над наслов: Две песме.
2079. Нирнберг / Маргарита Алигер ; прев. Десанка Макси мовић // Стварање. – Год. 17,
бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 587–588
Над наслов: Две песме.
2080. АНА АХ МАТОВА // Ствара ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тембар 1962) с. 626–627
Бе лешка.
2081. МАРГА РИТА ЈОСИФОВНА АЛИ ГЕР // Ствара ње. – Год. 17, бр. 9 (сеп тембар
1962) с. 627
Бе лешка.
2082. Огледа ло / Верони ка Ту шнова ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Сусрети. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 766
2083. Зи ма, зи ма / Верони ка Ту шнова ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Сусрети. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 766–767
2084. ВЕРОНИ КА ТУ ШНОВА // Сусре ти. – Год. 10, бр. 9/10 (1962) с. 767
Бе лешка.
2085. КА КО САМ ОБЈА ВИ ЛА СВОЈУ ПРВУ КЊИ ГУ // Књи жевне нови не. – Год. 14,
бр. 181 (5. октобар 1962) с. 1
2086. Nad knjigom bajki (Dečače, pri znajem ti / ni za mene nema u svetu stva ri ni mr tve
ni neme) // Glas Slavonije. – God. 20, br. 5389 (11. ok tobar 1962) Glas Slavonije za
decu; 44
2087. Zajčje uho / na slovenski prev. Ivan Minatti // Rodna gruda. – God. 9, št. 11 (1962) s. 289
2088. КИ ША // Поле тарац. – Бр. 2 (ок тобар 1962) с. 1
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
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2089. ЈЕСЕН (Проше та ла јесен по густом шевару) // Змај. – Год. 9, бр. 10 (ок тобар
1962) с. 225
Ли ковно илустрова ла Љу би ца Сокић.
2090. Yag mur / Cev. Necati Zekeriya // Birlik. – XIX, No. 499 (15. novembar 1962)
2091. РОД НА ГОДИНА (Ду ва септембарски месец у фрулу тан ку) // На пред. – Год. 16,
бр. 726 (26. новембар 1962)
2092. Деди на уну ка / Аг ни ја Бар то ; препева ла Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 9,
бр. 11 (новембар 1962) с. 260
Цр теж ра дио Ђорђе Ми ла новић.
2093. АГ НИ ЈА БАР ТО // Змај. – Год. 9, бр. 11 (новембар 1962) с. 260
Бе лешка.
2094. Љу ба зни посту пак / Аг ни ја Бар то ; препева ла Десан ка Макси мовић; цр теж
Ђорђа Ми ла нови ћа // Змај. – Год. 9, бр. 11 (новембар 1962) с. 261
2095. Преда вач / Аг ни ја Бар то ; препева ла Десан ка Макси мовић; цр теж Ђорђа Мила нови ћа // Змај. – Год. 9, бр. 11 (новембар 1962) с. 261
2096. RA DOSTI NOVEM BRA (Dečače, naš je radostan praznik) // Pionir. – God. 19, br. 12
(30. novembar 1962) s. 1
2097. Maceri uder nici // Ruske slovo. – God. 18, br. 50 (17. decembar 1962)
2098. MAJ KA MA (Vapiju mr tve majke iz grobova) // Naša žena. – No. 12 (1962) s. 5
2099. ВЕРА ВИТЕ ЗИ ЦА. Мисли и ри ме (Београд, 1961) // Бра ни чево. – Год. 8, бр. 6
(новембар–децембар 1962) с. 96–98
Књи жевни при каз.
2100. МРАЗ (Мраз је сти гао ју че) // Змај. – Год. 9, бр. 12 (децембар 1962) с. 289
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2101. Горде ли ва пат ка / на ма кедонски прев. и му зич ки обра дио Власти мир Ни коловски // У књизи: 4 детска хора / Власти мир Ни колвс ки. – Скопје : За дру жение
на ком пози тори те, 1962. – 16 стр.
2102. Зајчен цата фалба џии / на ма кедонски превeо Ђорђе Ста лев; му зич ки обра дио
Власти мир Ни коловски. – Скопје : За дру жение на ком пози тори те, 1962
2103. Novija jugoslovenska poezija : Antologija / sastavi li Vl. Popović, Š. Vučetić, F. Petre,
D. Mitrov. – Zagreb : Naprijed, 1962
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Spomen na ustanak, s. 126; Pauk, s. 126; Ne
boj se, s. 126–127.
2104. Antology of Modern Yugoslav Poetry / In English translations Alojz Lenarčič and
Jan ko Lavrin. – London : John Colder, 1962
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: No, Come Not Near; A Legend of Blood.
2105. Са времена Че хословач ка поези ја : Ан тологи ја / избор сачи ни ла и пред говор
на писа ла Јара Рибни кар ; са чешког преве ле Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић. – Београд : Нолит, 1962. – 202 стр. – (Библио тека „Орфеј“; књ. 24)
2106. Rojstvo otročka / na slovenski prev. Ivan Minatti; ilustr. Raoža Pišta nec // Ciciban. –
Št. 8 (1962/1963) s. 210–211
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1963.
2107. ПЕСМЕ. – Београд : Просвета, 1963. – 107 стр. – (Библиотека „Просвета“; III; 63)
Пред говор на писа ла Десан ка Макси мовић. – Избор и Бе лешку сачи нио Стеван
Ра ич ковић.
Са држај: Песме: На бу ри; Пролећ на песма; Стреп ња; Предосећа ње; Покошена
ли ва да; Пођи мо у шу ме; Се ли це; Сребрне плесачи це; У зимски дан; Опомена;
Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Са моћа (Би ло би ми су ви шно);
Зми ја; Сеоски по ток; Срећа; Мирно моје срце спа ва; Писмо; Весе ла јесен; Вече
(Спа вају овце); Молба мла дости; Оти ћи ћу у пасти ре; Неко се сећа де тињства;
Пут ник треће класе; Опусте ли оклоп; Сећа ње на за ви чај; Моји земља ци; Устани ци; Жао ми је човека; Спомен на уста нак; Срби ја се буди; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Крва ва бајка; Мајка ма; Че жња у ту ђи ни; Мешење хлеба. –
Из поеме „Отаџби но, ту сам“: С де те том на ли ва ди; Отаџби но, ту сам. – Песник
и пролеће; Сено; Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем;
А и тебе то молим; Коме да се ту жим; Има мо пасош; Љу бавна препирка; Род на
годи на; На пла ни ни; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Пи та ли це; Су тон на
Ска дарском језеру; Срби ја у су тону; Песни ков кип у парку.
2108. PATULJ KOVA TAJ NA. – Novo izdanje. – Sa rajevo : Svjetlost, 1963. – 76 str. – (Biblioteka „Bambi“)
Knjigu li kov no opremio Ha mid Lu kovac.
Са држај: U susret proleću; Prolećna kiša; Tri jagode; Patuljak Kukuruzović; Mali bauk;
Oraščići – palčići; Tri patuljka; Mrak u školi; Cr na ba ka; Lepo je biti dete; Ma li stolar;
Na vršidbi; Bajka o trešnji; Bajka o divljoj kruški; Patuljkova tajna; Sunčev Brat; Ratobor ni car; Priča o razmaženoj ca rici; Mesečeva ša la; Car igrača ka.
2109. PTICE NA ČESMI. – Zagreb : Mladost, 1963. – 137 str. – (Biblioteka „Vjeverica“; 74)
Knjigu li kov no opremio Ivan Koža rić.
Са држај: I: Čestit ka za Novu godinu; Sa izložbe deč jih cr teža; Nad knjigom bajki;
Decembarska priča; Ptice na česmi; Veverice; Pau kovo delo; Tr njina pod snegom;
Oluja u šumi; Ko je veći?; Bumbar gotovan; Paukova ljuljaška; Mače u džepu; Blizanci;
Igran ka; U gosti ma; Od kuće do škole; Obućarska zadruga; Skretničar; Vest; Snežne
pa huljice; Brbljivice; Slike iz bukvara; Pečurke; Veseli povrtnjak; I dr veće prima platu;
Nepoznata ptica; Livada u planini; Susret sa lisicom; U donjem dvorištu; Pesme zri kavaca; Vožnja; Seoska reka; Povratak u zavičaj; Rođenje; Smrt lišća; Leptirova uspavan ka; Čupavko. – II: Čas zemljopisa (Staja lo je nas trideset); Nad sveskom umrlog
đa ka; Dvadeset hi ljada devojačkih ru ku; Deca (Na polja ni iza crkve svetog Marka);
Čežnja u tuđini; Moji zemljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Straži lovo idem; Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu streljanih đa ka; Deč ja vitica u Osvjenci mu; Proleće u
Zagrebu. – Iz poeme „Otadžbino, tu sam“: Sa detetom na livadi. – Iz poeme „Otadžbina u pr vomajskoj povorci“: Devojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorije. – Stasaj br že,
dete; Gostoljublje sta rog Slovena; Svatovska pesma; Selja kova zdravica; Opustela košnica; Seoski potok; Opusteli oklop. – Oslobođenje Cvete Andrić: 1 (Niz neodređenih
imena); 2 (Progovoriće, progovoriće ona); 3 (Na pr vo glasa nje ide Cveta).
2110. Kërkoj falje / Përktheu Esad Mekuli. – Prishtinë : Rilindja, 1963. – 63 + [1] p. – (Shkrimtarë jugoslave)
Sa uporednom naslov nom stranicom i tek stom.
Са држај: Proglas = Shapal lje; Za sebra = Për sebrin; Za svrg nute = Për të rrëxuemit;
Za zemlju kuda vojska prođe = Për vendin kah ushitria ka lon; Za vojnička groblja =
Për vor rezat e ushtarëve. – Za jeres = Për herezinë; Za poslednje da ne = Për ditët e
fundit; Za važne = Për krenarët; Za ka luđera = Për murgun; Za neshvaćene = Për që
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pa kuptuemit; Za na iv ne = Për naivët; Za one koji se spotiču preko praga = Për ata që
pengohen në prag; Za pastvu srca = Për grigjë zemre; Za sužnje pomolova ne = Për të
burgisunit e fa lun; Za al kohole = Për al koholet; O ka menova nju = Të vra mit me gurë;
Za Ma rije Magda lene = Për Ma rije Magda lenat; Za nerot kinje = Për gratë shterp; Za
pesni kinju, zemlju sta rinsku = Për poeteshën, vendin e lashtë; Za one koji ne umiru na
vreme = Për ata që nuk vdesin me kohë; Za zveri oklevetane = Për bishat e përgojueme; Za one koji carske dru move oru = Për ata që rrugët e mbretit lavrojnë; Za ljude
koji jasno vide = Për njerëzit që shohin qartë.
2111. Klasa kryengritse : Roman = Buntovan razred. – Prishtinë : Ri lindja, 1963. – 235 f. –
(„Libri im“. Biblioteka për femij e të rij; V; 64)
Përktheu Hik met Gusija.
2112. ПИСМА ИЗ ШУ МЕ. – 2. изда ње. – Београд : Просве та, 1963. – 120 стр. – (Златна књи га н. с.; I; 1)
Насловну стра ну и илустра ци је у књи зи изра дио Ми ха и ло Писа њук.
2113. Ми рисът на земя та : Изабра на ли ри ка. – София : Народ на култу ра, 1963. – 136 +
[6] стр. – (Све товни пое ти)
Са држај: – (1919–1930): Молба към мла дост та; Пролет на песен; Коп неж; Предчувствие [Предосећање]; Старин на моминска песен; Окосената ли ва да; В зимни ья ден; Не сме кри ви ние; Ли ри ческо проти воречие; Змия; Ду мите; Щастие. –
(1931–1941): Пролет та гне здо гра ди; Спът ни ца; Весе ла есен; Ве чер; Ре ли ги я та
на скърбя щ и те; Човекът; От говор на съвремен ни ка; Умора; Вещ и те; Пастирка
ще ста на; Път ни кът от тре та класа; Спомен за род ния край; Просяк; Бал канец. – (1942–1946): Жал ми е за човека; Спомен за въста ние то; Вярвам; На гроба на разстре ля ни те учени ци; Песен за за ги на лата девой ка; Гра ни ца; Меч та за
мир дома шен; Месене на хляб; Ма й ки те обви ня ват. – (1947–1961): Когато мине мла дост та; Кра ят на ля то то; Сено; Есен; Бюстът на пое та в парка; Ви но то
на пролет та: I–X; Плодород на годи на; В пла ни ната; Небе то; Низверг нати ят
бог; Вярвам; Утри и на песен; Стъп ка; Са мо пти ци те се от зова ха; Та й на; Жега;
Деца; При казка за ковача; Говорът на желязото; Където оти да; Потерята; Снегът
на детство то.
2114. Пет наест совјетских песни ки ња / Зборник саста ви ла и песме преве ла с руског
[и поговор] „Од саста вљача“ [написала] Десан ка Макси мовић. – Београд : Нолит, 1963. – 236 + [3] стр. – (Ма ла књи га; 75)
Са држај: Ана Ах матова: (Под ве лом ру ке ломи ла сам кра дом...); (Слаб је глас
мој, но воља се не сма њу је); (Ре че не кад да сам је ди на за ње га); (Лепо је ов де.
И шу мор и шкри па); (И тврда, ка мени та реч је па ла); Вороњеж; (Ти пра знуј весе лу годи шњи цу скаске –); Че трдесет годи на (од ломак); За кле тва; Први да лекомет ни на Лењин град; Ју на штво; С авиона; Побе да; Ослобођење; На морској
оба ли; Ве ли ки дан; Дру га годи шњи ца; У пионирском логору; Ди вља ру жа цвета; Сан; Лет њи сад. – Ве ра Инбер: (Пољу би ме најзад за пут); Си ну који не постоји (Успа ван ка); Раста нак; Ми ну та слабости; Неса ни ца; Трам вај иде до фронта; Одох на пошту; Предсовнаркома Лењин. – Ма ри на Цве таје ва: (Идеш ти,
мени слич ни, да прођеш); (Ја нисам обма ну та ни срда, –); (Све на све ту поче у
ма гли да се креће); Очи; Две песме (од ломак); – (Ју че још гледао је у очи); – Хвала богати ма; Поку шај љу боморе; Песник и цар (од ломак); – Лу ча; Песма си ну
(од ломак); – Зова; Чи таоци нови на; Је дан офи цир; Март (од лом ци); Добош;
Отеше...; (О роса су за, жешка!). – Агнија Барто: Лоли та; Адам злочи нац; Де дина уну ка; Покрови тељке. – Гуске–лабудови. – Ол га Берг холц: Јесен че трдесет
прве; (Тре ћа зона, ви ле – крај негда шњих бара); (Узео си ме уту чену, кру ту);
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(Чу јеш ли? Вла жан и брз ве тар у ле ту); Твој пут (од ломак); Из писма с пу та (одломак). – Мирва рид Диљ ба зи: Ти си на мору; Човек; Пе сни ков гроб; Годи на се
обна вља; Из ис точ њач ких пе са ма (од ломак); Гра на. – Марга ри та Али гер: Човек у пу ту (од ломак); (А на ше судби не, помисли и сла ва); Хен дри ково сокаче;
(Тек што се је сен на посао да ла); Све тлост у про зору; Да и не; Ти ши на; Нирнберг. – Маро Маркарјан: (Ка ко знам имогу); (Нешто срцу дра го); (Обећа ла сам
се би много пу та); (Не ка ква пти ца ту ђин ка); (Тек што си ми пока зао стопе);
(Проћи ће часови и проћи да ни –); (Слич на од сун ца спрже ној њи ви); Пред
ог њи штем. – Људми ла Татја ничева: (Ловац из тајге ћу тљив); Глу хоман; Земља
пусти ње; После бу ре; – (Позови ако те сколе му ке); У де тињству. – Вероника Тушнова: Свега ће би ти; Неса ни ца; (Рекли су ми да жи виш у Енску гра ду); Огледа ло; (От ку цаји срца мога); Зи ма, зи ма; (Ко рачам шу мом, све кроз че ти наре). – Сил ва Капутикјан: (Јерменско ви но; Каја ње; (Рас топи се снег од че жње у
са моћи); Висови око Сева на; (Ја се гу бим, ја се гу бим); Јереванска песма; Шехере за да; (Небо све тлост зве зда ну сну је); (Оде...); Под ки јевским кестени ма
(од ломак); Љу бав; У воћ ња ци ма код Ки јева. – Јулија Дру њи на: Два ве чера; На
ба лу; Ју тро; (Да, много шта у срцу ће нам умре ти). – Ли на Костен ко: Сли кар;
Гле да лац, Зра ци зе мље; Ли ди ја Којдула у ту ђи ни; Сви та ње; (Обал ски об ронак прорастао жи лом); Ки ше до ту рет ко домећу; (Ја сам, не јед ном, сре та ла за
свог века). – Бе ла Ах ма дули на: Сећа ње на Сибир; Свећа; Улаз у на зеб; – Конобарка. – Све тла на Је а се је ва: (Из ла зим после ку па ња. Ве тар бри је); фо тоа парат
„Зорки“; Ма ће ха; (Ја сам да ди ља ду шом це лом).
2115. Рези мени / Ви лем За ва да ; са чешког прев. Јара Рибни кар и Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. – Год. 15, бр. 187 (1. ја ну ар 1963)
2116. ЂАК У ПЛА НИ НИ // Поли ти ка. – Год. 60, бр. 17708 (24. ја ну ар 1963) Поли ти ка
за децу. Год. 25, бр. 532
2117. Dusicanin mendi li / Cev. Ni metul lah Ha fiz // Sevinc. – XIV, No. 1 (1963) p. 4–5
2118. Из руске поези је / (Шест песа ма) Је лена Ри ви на ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 24–28
Песме: (Свршен је дан); Лу ка во море; (Ишли смо); (Нећу да ми ноћи и да не);
За вет дру гови ма: 1–2.
2119. *** (Свршен је дан) / Јелена Ри ви на ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. –
Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 24
Над наслов: Из руске поези је.
2120. Лу ка во море / Је лена Ри ви на ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 9,
св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 24–25
Над наслов: Из руске поези је.
2121. *** (Ишли смо) / Је лена Ри ви на ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. –
Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 25
Над наслов: Из руске поези је.
2122. *** (Не ћу да ми ноћи и да ни) / Је лена Ри ви на ; прев. Де сан ка Макси мовић //
Бра ни чево. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 25–26
Над наслов: Из руске поези је.
2123. За вет дру гови ма: 1 (Одавно већ сам да ва ла повода) / Је лена Ри ви на ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 26–27
Над наслов: Из руске поези је.
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2124. За вет дру гови ма: 2 (Жу ри, не чекај ударе грома) / Је лена Ри ви на ; прев. Десан ка
Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 27–28
Над наслов: Из руске поези је.
2125. ЈЕ ЛЕНА РИ ВИ НА : Бе лешка о писцу // Бра ни чево. – Год. 9, св. 1 (ја ну ар–фебру ар 1963) с. 28
2126. ШТАМ ПАРСКЕ ГРЕШКЕ // Поли ти ка. – Год. 60, бр. 17722 (7. фебру ар 1963)
Поли ти ка за децу. Год. 25, бр. 354
У књизи: Бе ли Ин ди ја нац / Приси ла Карден. Шарени део. – Београд : Просве та,
1963. – (Злат на књи га нс; II; књ. 20).
2127. ЗИ МА НА ША РИ // Поли ти ка. – Год. 60, бр. 17743 (28. фебру ар 1963) Поли тика за децу. Год. 25, бр. 357
2128. Uc cüce / Cev. Hasan Mercan // Birlik. – XX, No. 512 (28. februar 1963)
2129. Jesen / Prel. Jure // Naši pioniri. – XX, No. 2 (1963)
2130. Yag mur // Sevinc. – XIV, No. 2 (1963) str. 7
2131. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ : (За Мари је Магда лене; За себра; За сврг ну та власте ли на; За исмеваче; За оне који не уми ру на време) // Књи жевне нови не. –
Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1
2132. ЗА МА РИЈЕ МАГДА ЛЕНЕ : Тра жим поми ловање // Књи жевне новине. – Год. 15,
бр. 192 (8. март 1963) с. 1
2133. ЗА СЕБРА : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. – Год. 15, бр. 192 (8. март
1963) с. 1
2134. ЗА СВРГ НУ ТА ВЛАСТЕ ЛИ НА : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. –
Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1
2135. ЗА ИСМЕВАЧЕ : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. – Год. 15, бр. 192
(8. март 1963) с. 1
2136. ЗА ОНЕ КОЈИ НЕ УМИ РУ НА ВРЕМЕ : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. – Год. 15, бр. 192 (8. март 1963) с. 1
2137. Ан дри ја Бесни / Кристи на Брен кова ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5
2138. Узајм љене кру шке / Кристи на Брен кова ; са словенач ког прев. Десан ка Максимовић // Пиони ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5
2139. Побратимство / Кристи на Брен кова ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић // Пиони ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5
2140. Где је ја ма / Кристи на Брен кова ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Пиони ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5
2141. Ждребен це / Кристи на Брен кова ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Пиони ри. – Год. 19, бр. 24 (15. март 1963) с. 5
2142. БА КА (Неко воли да има) // Пиони ри. – Год. 19, бр. 25 (22. март 1963) с. 1
2143. Legende despre o pusca revolutiona ra / Trad. V. M. // Lu mina. – XVI II, No. 3 (1963)
p. 120
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2144. ВЕРА ИН БЕР // Пу теви. – Бр. 2 (март–април 1963) с. 153
Бе лешка.
2145. *** (Poljubiti smeš me za put) / Vera Inber ; s ruskog prev. Desanka Mak simović // Putevi. – Br. 2 (mart–april 1963) s. 153–154
2146. Na motiv narodne pesme (Prokrstario sam polovinu sveta) / Vera Inber ; s ruskog prev.
Desan ka Mak si mović // Putevi. – Br. 2 (mart–april 1963) s. 154
2147. Grob nezna nog juna ka / Vera Inber ; s ruskog prev. Desan ka Mak si mović // Putevi. –
Br. 2 (mart–april 1963) s. 155
2148. Jedini put / Vera Inber ; s ruskog prev. Desan ka Mak si mović // Putevi. – Br. 2 (mart–
april 1963) s. 155–156
2149. Intes / Ford. Ka roly Acz // Magyar Szo. – No. 102 (14. april 1963)
2150. A költot mindenütt megisma rik // Magyar Szo. – No. 102 (14. april 1963)
2151. Šolarski živ žav in pesem ptic // Delo (Ljublja na). – Št. 10 (14. april 1963) s. 7
2152. MOJA POSETA VA RA ŽDINSKIM PIONIRI MA // Pioniri. – God. 19, br. 30 (26. april
1963) s. 4
Repor taža.
2153. „Veli ki savet“ : Počasni savetnik Desan ka Mak si mović // Pioniri. – God. 19, br. 30
(26. april 1963) s. 9
2154. O SEBI // Delo (Beograd). – God. 9, br. 4 (1963)
U rubrici: Pisci o sebi.
2155. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ : Из „Лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком“ :
(За оклеве та не звери; За јере ти ке; За лови шта; За на ивне; За охоле; За црва који
се у срцу роди; За песни ки њу земљу старинску) // Књи жевност. – Год. 18, Књ. 36,
св. 4 (април 1963) с. 301–304
2156. ЗА ОКЛЕВЕТА НЕ ЗВЕРИ : Тра жим поми ловање // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36,
св. 4 (април 1963) с. 301
2157. ЗА ЈЕРЕТИКЕ : Тра жим поми ловање // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април
1963) с. 301–302
2158. ЗА ЛОВИШТА : Тра жим поми ловање // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април
1963) с. 302
2159. ЗА НА ИВНЕ : Тра жим поми ловање // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април
1963) с. 302–303
2160. ЗА ОХОЛЕ : Тра жим поми лова ње // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април
1963) с. 303
2161. ЗА ЦРВА КОЈИ СЕ У СРЦУ РОДИ : Тра жим поми лова ње // Књи жев ност. –
Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 1963) с. 303
2162. ЗА ПЕСНИ КИ ЊУ ЗЕ МЉУ СТА РИНСКУ : Тра жим поми лова ње // Књи жевност. – Год. 18, књ. 36, св. 4 (април 1963) с. 304
2163. MARGA RI TA JOSI FOV NA ALIGER // Riječ ka re vija. – Год. 12, br. 4 (travanj
1963) с. 251
Beleška.
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2164. Dvije pjesme : (Ljudi meni ne praštaju pogreša ka; Na usni, na trepavici trag) / Margarita Aliger ; sa ruskog prev. Desan ka Mak si mović // Riječka revija. – God. 12, br. 4
(travanj 1963) с. 251–253
2165. *** (Ljudi meni ne praštaju pogreša ka) / Marga rita Aliger ; sa ruskog prev. Desan ka
Maksimovićе // Riječka revija. – God. 12, br. 4 (travanj 1963) s. 251–252
Nadnaslov: Dvije pjesme.
2166. *** (Na usni, na trepavici trag) / Marga rita Aliger ; sa ruskog prev. Desan ka Mak simovićе // Riječka revija. – God. 12, br. 4 (travanj 1963) s. 252–253
Nadnaslov: Dvije pjesme.
2167. VERONI KA MI HA I LOV NA TUŠNOVA // Riječka revija. – God. 12, br. 4 (travanj
1963) s. 254
Beleška.
2168. Dvije pjesme : (Mladost, sta rost; Za šu ma ma iza kose maglene) // Riječka revija. –
God. 12, br. 4 (travanj 1963) s. 254–2562
2169. *** (Mladost, sta rost) / Veroni ka Tušnova ; sa ruskog prev. Desan ka Mak si mović //
Riječka revija. – God. 12, br. 4 (travanj 1963) s. 254–255
Nadnaslov: Dvije pjesme.
2170. *** (Za šu ma ma, iza kose maglene) / Marga rita Aliger ; sa ruskog prev. Desan ka Maksi mović // Riječka revija. – God. 12, br. 4 (travanj 1963) s. 256
Nadnaslov: Dvije pjesme.
2171. СЛИ КЕ ЈЕД НЕ ПРОШЛОСТИ : Утисци из За горја // Поли ти ка. – Год. 60,
бр. 17804 (30. април и 1–2. мај 1963)
2172. ИЗЛОЖБА ДЕЦЕ СЛИ КА РА // Ма ле нови не. – Год. 8, бр. 359 (10. јун 1963)
2173. Шта вам је поже ле ла Десан ка Макси мовић : Шта вам је ко поже лео // Пионири. – Год. 19, бр. 37 (14. јун 1963) с. 1
2174. Та ко ће би ти / Ве ра Ин бер ; с руског прев. Де сан ка Мак си мовић // Ле топис
Ма ти це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 579
2175. Си ну који не постоји : (Успа ван ка) / Вера Инбер ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 580–581
2176. Човеку у пу ту : 6 / Маргари та Али гер ; с руског прев. Десан ка Макси мовић //
Ле топис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 581–582
2177. Са довое кољцо / Маргари та Али гер ; с руског прев. Десан ка Макси мовић //
Ле топис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 582–583
2178. *** (Ловац из тајге ћу тљив) / Људ ми ла Татја ни чева ; с руског прев. Десан ка
Макси мовић // Ле топис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 583
2179. После бу ре / Људ ми ла Татја ни чева ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Летопис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 583–584
2180. Два вечера / Јули ја Дру њи на ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис
Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 584–585
2181. Сли кар / Ли на Костен ко ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис Мати це српске. – Год. 139, књ. 391, с. 6 (јун 1963) с. 585–586
2182. Mraz // Naši pioni ri. – God. 19, br. 6 (1963) s. 1
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2183. Oprez ja ri // Pionirska zagrad ka. – God. 17, br. 7 (1963) s. 5
2184. Сун це у књи зи / Лојзе Кра кар ; са словенач ког прев. Десан ка Макси мовић //
Београдска неде ља. – Год. 3, бр. 99 (11. август 1963)
2185. MOJA KUĆA // Glas SSRN ba nja lučkog sreza. – God. 11, br. 517 (9. septembar 1963)
2186. Človek // Ruske slovo. – God. 19, No. 38 (13. septembar 1963)
2187. Ma li Bubuš / Prel. J. R. // Ruske slovo. – God. 19. No. 38 (13. septembar 1963)
2188. „ЂАЧ КИ ЖА ГОР И ПЕСМА ПТИ ЦА“ // Ду га. – Год. 9, бр. 9 (1963) с. 446–449
Штам па но у ру бри ци: Писци о себи.
2189. ДЕСАН КА МАКСИ МОВИЋ ЗА ВА ШУ СВЕСКУ ИЗ КЊИ ЖЕВНОСТИ //
Пиони ри. – Год. 19, бр. 4 (18. ок тобар 1963) с. 4
2190. МРАК (Ноћ) // Пиони ри. – Год. 19, бр. 4 (18. ок тобар 1963) с. 4
2191. СЕ ЉА КОВА СМРТ (Ми ри ше сва кућа на јабу ке бра не) // 15 да на. – Год. 6, бр. 13
(1963) с. 33
2192. ПА У КОВО ДЕ ЛО // Глас Подри ња. – Год. 19, бр. 875 (31. ок тобар 1963) Глас
Подри ња за децу. Год. 3, бр. 147
2193. Језеро / Отон Жу пан чич ; прев. Десан ка Макси мовић; илустровао Жи војин Ковачевић // Змај. – Год. 10, бр. 10 (ок тобар 1963) с. 231
2194. Укро ти тељ / Јозеф Ка и нар ; песму прев. Десан ка Макси мовић; ли ковно илустровао Марко Крсма новић // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар 1963) с. 9
2195. СПОМЕН НА УСТА НАК // НИН. – Год. 13, бр. 669 (3. новембар 1963)
2196. ОПОМЕНА // 15 да на. – Год. 6, бр. 14 (1963) с. 33
2197. Annelere / Cev. Nusret Dise // Birlik. – XX, No. 548 (28. novembar 1963)
2198. КА КО ЈЕ НАСТА ЛА ПЕСМА „КРВА ВА БАЈ КА“ // 4. јул. – Год. 2, бр. 77 (17. децембар 1963)
За писао Ми лорад Блечић.
2199. Стари ји и мла ђи / С. Маршак ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 10, бр. 12 (децембар 1963) с. 289
Цр теж ура дио Д. Булатов.
2200. Два десет пет чаробња ка / Е. Мошковска ; с руског прев. Десан ка Макси мовић //
Змај. – Год. 10, бр. 12 (децембар 1963) с. 289
2201. ЈЕЛА ПОД СНЕГОМ (Чи ме бих вас лепим могла / обра довати за годину Нову?) //
Пиони ри. – Год. 20, бр. 14 (27. децембар 1963) с. 3
2202. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ // Ма ле нови не. – Год. 8, бр. 388 (30. децембар
1963) с. 7
2203. Аутобиографи ја. // У књи зи: Деч ји писци о себи. Књи га 2. – Сарајево: „Весе лин
Маслеша“, 1963. – стр. 21–38
2204. Jan ko i Met ka / France Bevk ; sa slovenačkog prev. Desan ka Mak si mović. – Beograd :
Savremena škola; Ljubljana : Mladinska knjiga. – Beograd : Savremena škola; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1963. – 8 str. – (Biblioteka „Zvezdica“)
201

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

2205. Жу панчич Отон. Изабрана дела. – Београд : Народ на књига, 1963. – 293 + [3] стр. –
(Ју гословенски класи ци)
Десан ка Макси мовић преве ла: Ко у љу ба ви..., стр. 64; Под не, стр. 71; Крај Кварнера, стр. 76; Свеж дах са пла ни на, стр. 79; Вечерња песма, стр. 80; У ду ши ми је
избледе ла јасна сли ка, стр. 81–82; Мо то, стр. 83; Теби, стр. 87; Затворени парк,
стр. 88–89; Песни ку, стр. 92; Зов ноћи, стр. 93–94; Бу ђење, стр. 97–100; Ноћ ни
псалм, стр. 101–102; Здра ви ца, стр. 119; Dies irae, 125–127; Горич ким изгна ници ма, стр. 131–132; Географска кар та, стр. 133; На ше писмо, стр. 136–138; Зе лени шлем, стр. 139–140; На ша реч, стр. 141–144; Пи та ња, стр. 147; У спомен Јожи
Берце ту, стр. 148–149; Ви хор (Ве тар иде), стр. 150–151; Месечи на, стр. 154–156;
На Бледу, стр. 157–158; У ти ши ни, стр. 165–166; Сне жник, стр. 167; Разговор у
та ми, стр. 168–169; Обрачун, стр. 170–171; Очаја ње, стр. 172–173; Песни че, дужност знаш?, стр. 178–179; Неса ни ца, стр. 182; У часу очаја, стр. 183; Изја ва,
стр. 186; Пролећ ни поздрав (мај 1944), стр. 187–188; Шта је ме тал, стр. 189; Раста нак, стр. 197; Зе лени Ђурђе, стр. 209.
2206. ЗА ПИС О ЈЕД НОМ ЈУ БИ ЛЕЈУ : Поводом 130–годи шњи це рођења Ђу ре Јак шића // У књизи: Зборник радова. Књига 1. – Зрењанин : Виша педагошка школа, 1963
2207. Изабра не при че / Бран ко Ћопић ; при реди ла (и пред говор „Сет ни дечак и човекољу би ви писац“ на писа ла) Десан ка Макси мовић. – 3. изда ње. – Сарајево : Свјетлост, 1963. – 111 стр. – (Школска лек ти ра; 12)
2208. МИ РА АЛЕЧ КОВИЋ. СРЕБРНИ ВОЗ (Београд : За вод за изда ва ње уџбени ка,
1963)
Пред говор – Песме Ми ре Алеч ковић / Десан ка Макси мовић: стр. 5–8.
2209. Поэ ты Югосла вии : XIX–XX в. / переводы под редак цией Бориса Слуц кого. –
Москва : Художествен ная ли терату ра, 1963
Песме Десан ке Макси мовић: Зим ним днем / переве ла А. Ах матова; Счастье /
перев. А. Ах матова, с. 334; Вечер / перев. А. Ах матова, с. 335; Крова вая сказка /
перев. Борис Слуц ки, с. 336–337; Хлеб месят / перев. Борис Слуц ки, с. 338–340;
Поэт и весна / перев. М. Ваксма хер, с. 341; Когда пром чится ва ша юност пти цы /
перев. Маргари та Али гер, с. 342–343; Ниспроверг ну тый бог / перев. Л. Мар тынов, с. 344–345; Опасная игра / перев. Л. Мар ты нов, с. 346.
2210. Le piu bel le pagine del la letteratura serbo-croata / A cura con Premessa di Ar turo
Cronia. – Mi la no : Nuova Accademia, 1963
Pesme Desan ke Mak si mović: Am moni mento; La mor te del Contadino.
2211. Jugoslav antologia költök. – Budapest : Mora Ferenc Könyvkiado, 1963
Pesme Desan ke Mak si mović: Lekaszalt ret / (prev.) Rab Zsuzsa; A sötetseg / (prev.)
Zoltan Majtenyi; Emlekezes a fel kelesre / (prev.) Zoltan Majtenyi.
2212. Antologija srpske poezije / Zoran Mišić. – Beograd : Nolit, 1963. – 345 str. – (Biblioteka „Or fej“; 28)
Pesme Desan ke Mak si mović: Na buri, s. 273–274; Spomen na ustanak, s. 275–276;
Ne boj se, s. 277.

1964.
2213. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ : Лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком. –
Нови Сад : Мати ца српска, 1964. – 90 стр.
Насловни лист изра дио Ђорђе Таба ковић. – У годи ни обја вљи ва ња ове књи ге
Десан ка Макси мовић доби ла је Сед мојулску на гра ду за жи вот но де ло.
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Са држај: Проглас; О царском се лу, О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О женидби
си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској милости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За наивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не;
За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За себарске жене; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За мађиони чаре; За исмеваче; За пре љу бу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не;
За богове; Иду царским дру гом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За
оне који царске дру мове ору; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из милосрђа; О на ла зачу; О бож јем суду; О пра шта њу.
2214. PESME. – Beograd : Rad, 1964. – 140 str. – (Biblioteka Reč i misao; VI II; 186)
Pogovor napisao Tode Čolak.
Са држај: Poezija; Priča o pesniku; Pesnik i proleće; Pesnikov kip u parku; Molba mladosti; Prolećna pesma; Devojačka molba; Na šesnaesti rođendan; Devojka se raduje
proleću; Pr vi dan ljubavi; Zemlja gde se rodio onaj što mene ljubi; Čežnja; Jedno uverenje; Strepnja; Predoseća nje; Opomena; Nismo mi krivi; Reči; Zeleni vitez; Ljubav
(Mojoj misli na tebe); Sreća; Bol no probuđenje; Po rastan ku: I–III; Prekor; Sudba;
Razgovor; Sumnja; Sećanje (Bili su blagosloveni časovi); Čekanje; Gradski ljubav nici;
Naša tajna; Zla noć; Uteha (Ako nismo zajedno); Ja i ja; Proleće, a ja venem; Kad mladost prohuji, šta činite, ptice?; Jutro u Gorenskom; Na Straži lovo idem; Slutnja (Sve
češće u jesen); Mrak (Mrak se rodio u šu mi); Pauk; Govori ti ho; Pita nje; San; Sli ka;
Za ljubljenost; Beli cvet; Tajna (Spusti la sam oči); Gozba na livadi; Gorski potok (Juri
pla hi konjic); Putnik; Sa moća (Bi lo bi mi suvišno); Lirska protiv rečnost; Vreme; Bol;
U proleće; Detinjstvo; Ispunjenje; Otići ću u pastire; Putnik kroz Sa ha ru; Seća nje na
oca; Majči na tu žba lica; Čovek; Umor; Monolog razočara nog; Putnik treće klase; Vukov utuk; Moji zemljaci; Gostoljublje; Ustanici; Bal kanac; Žao mi je čoveka; Srbija se
budi; Spomen na ustanak; Bajka o ustaničkoj pušci; Verujem (Moja zemlja propasti
neće); Devojke – vojnici; Pesma o poginuloj devojci; Majkama; Čas zemljopisa (Stajalo
je nas trideset); Nad sveskom umrlog đaka; Na grobu streljanih đaka; Kr vava bajka. – Iz
poeme „Otadžbino, tu sam“: Đačka buna; Saslušanje; Nepobeđena; Otadžbino, tu sam.
2215. BELA VRA NA. – Sa rajevo : Svjetlost, 1964. – 94 str. – (Biblioteka „Bambi“)
Knjigu li kov no opremio Željko Mar janović.
Са држај: Aprilska pesma; Mudri vetar; Buđenje proleća; Gorski potoci; Goroseča;
Šumska samoća; Uranak; Vožnja; Na Kosmaju; Kiša na livadi; Ljutić; Bliži se, bliži leto;
Od lazi sunce; Veče (Suton pada vrh potoka); Večer nja pesma; Veverice; Bela vrana;
Pod nebom od žice; Jesen (Ide, ide jesen); Stena pod ma hovinom; Snežni golubovi;
Februarski razgovor; Žmura; Lađa; U klancu Učke gore; San u Mošćeničkoj Dragi;
Priča ta lasa; Mrak (Noć); Tri stršljena; Kucov; Konji u rudni ku; Popac Vesel ko; Šta je
najtvrđe?; Sa ma je u sobi ba ka; Naša mati; Opomena; Od kuće do škole; Pronicljive
sudije; Brbljivice; Đačko srce; Zagonetna torba; Mače u džepu; Pr vo putovanje u dedovinu; Opustele kuće; Deč ja nedelja; Nova pionirska marama; Mali vojnici; Jugoslovenska ar mija; Udubi se, dečače.
2216. ŠUMSKA LJU LJA ŠKA. – Sa rajevo : Svjetlost, 1964. – 84 str. – (Biblioteka „Bambi“)
Knjigu li kov no opremio Ha mid Lu kovac.
Са држај: Nad knjigom bajki; Detinjstvo; Dva severca; Pr vi sneg (Zaspao mlinar sinoć rano); Decembarska priča; Ptič ja nova godina; Tri pobratima; Sveznalice; Igranka;
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Kupine; Jare i vuci; Razgovor na paši; Mali jahači; Mali bauk; Hvalisavi zečevi; Kr tice;
Na mer nik; Mravi zida ri; Prejeo se; Livadsko zvonce; Jutar nja pesma pčela; Šumska
ljuljaška; Strizibube; Suncobrani; Bumbar gotovan; Građenje gnezda; Prepelica i pastir;
Kos i nos; Starke užarke; U gosti ma; Sta rina ri; Kucina večera; Ma li čuvar; Gušča rica;
Hvalisava patka; Lijina jelka; Kokino obećanje; Ko je veći?; U donjem dvorištu; Rekini
rođaci; Lim i Drim; Krojač; Krilati rupci; Bakin saveznik; Knjige razbibrige; Pravedna
ba ka; Baka; Složni drugovi; Vodonoša; Žmure; Skretničar; Lutke računaju; Šarena torbica; Plašljivi đaci – pr vaci; Čas zemljopisa (Zemlja je okrugla); Purenjaci; Dečje pesme.
2217. KRATKOVEČNA. – Sa rajevo : Svjetlost, 1964. – 76 str. – (Školska lektira; 9)
U izda nju iz 1957. g. naslov glasi: Bajka o Krat kovečnoj.
Са држај: Ka ko je nasta la bajka koju imate u ovoj knjizi; Piščeva molitva na Za rav ni;
Omladi ni ispod tri dana zabranjeno; Račundžija; Pobeđeni vetar Uhoda; Popci hleba ri; Svadbeni da rovi; Dugin most; Krat kovečnino školovanje; Krat kovečni no strašno ot kriće; Glasni kov polazak; Glasni kov susret s Vodenim Cvetom; Svadba; Zi ma
na vi ru Vodenog Cveta.
2218. Na hod v živalskem vr tu / prevedel na slovenski Severin Ša li. – Ljublja na : Mladinska
knjiga, 1964. – 20 str. – (Knjižnica „Čebelica“; 84)
2219. МИ РИС ЗЕМЉЕ : Изабра не песме. – 3. изда ње. – Београд : Просве та, 1964. –
294 стр. – (Бра зде; I; 5)
Стр. 7–20: пред говор „Ли ри ка Десан ке Макси мовић“ / Ми лан Богда новић.
2220. IZA BRA NE PJESME. – 3. izda nje. – Zagreb : Školska knjiga, 1964. – 102 str. – (Dobra knjiga)
Pri redio i predgovor „Desan ka Mak si mović“ napisao Ivan Za lar.
2221. KRVAVA BAJ KA / na slovenski prevedel Lojze Kra kar // Borec. – God. XV, št. 1
(1964) s. 34–35
2222. УТУК (Је сам се љак и око мене блиста) // Бе оград ска не де ља. – Год. 4, бр. 125
(9. фе бру ар 1964)
2223. ПЕСМА КРАЈ ИЗВОРА (На потоку девојка ми плат но бели) // Полетарац. – Бр. 6
(фебру ар 1964) с. 11
2224. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ : (За ла жи изговорене из ми лосрђа; За људе који
јасно ви де; За бран ковинске сеља ке; О пра шта њу) // Књи жевне нови не. – Год. 16,
бр. 218 (6. март 1964) с. 3
2225. ЗА ЛА ЖИ ИЗГОВОРЕНЕ ИЗ МИ ЛОСРЂА : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. – Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3
2226. ЗА ЉУДЕ КОЈИ ЈАСНО ВИ ДЕ : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. –
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3
2227. ЗА БРАН КОВИНСКЕ СЕ ЉА КЕ : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. –
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3
2228. О ПРА ШТА ЊУ (Ја нисам бог) : Тра жим поми лова ње // Књи жевне нови не. –
Год. 16, бр. 218 (6. март 1964) с. 3
2229. PAU KOVO DELO // Pionir. Kekec. – God. 21, br. 6 (12. mart 1964)
2230. BA KIN SAVEZNIK (Celog jutra deda / zrna redom sadi) // Pionir. Kekec. – God. 21,
br. 6 (12. mart 1964)
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2231. SLUŠAJTE (Slušajte ponekad u šu mi ptič ji cvrkut) // Pionir. Kekec. – God. 21, br. 6
(12. mart 1964)
2232. Ма лиот кра дец в учи ли ште // Разви гор. – Бр. 7 (март 1964) с. 10–11
2233. Yeni Yil // Sevinc. – XV, No. 3 (1964) s. 18
2234. Ploha v gozdu // Pionirski list. – God. 18, št. 30 (23. april 1964)
2235. СА БОРСКЕ ЗА ПЕВКЕ // Ствара ње. – Год. 19, бр. 4 (1964) с. 419–423
2236. KR KLEC I DJECA // Va raždinski vjesnik. – God. 19, br. 985 (23. maj 1964)
2237. Маче во џепот // Разви гор. – Бр. 5 (1964) с. 10
2238. На гости // Дру гарче. – Год. 3, бр. 25 (1. јун 1964)
2239. СУ РОВЕ РЕЧИ // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18219 (25. јун 1964) Поли ти ка за децу.
Год. 26, бр. 604
2240. ДЕТЛИЋ И ЗЕЦ // Полити ка. – Год. 61, бр. 18219 (25. јун 1964) Полити ка за децу.
Год. 26, бр. 604
2241. ПАУ КОВО ДЕЛО (Слу шам пти чије речи / корачајући кроз шу му) // Полетарац. –
Бр. 10 (10. јун 1964) с. 1
Цр те жом илустровао Марко Крсма новић.
2242. Tavsa nin ku lač ji // Tomurcuk. – No. 6 (1964) s. 12
2243. ЛИСИ ЦА ВАСПИТА ВА ЗЕ ЉОВА // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18233 (9. јул 1964)
Поли ти ка за децу. Год. 26, бр. 606
2244. СУД БИ НА ЧЕСТИТА КА // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18233 (9. јул 1964) Полити ка за децу. Год. 26, бр. 606
2245. Lekavszält ret / Zsursa Rab // 7 nap. – XIX, No. 27 (10. jul 1964)
2246. САН У МОШЋЕНИЧКОЈ ДРА ГИ (Кући ца крај мора ма ла) // Ослобођење. –
Год. 21, бр. 5795 (22. јул 1964)
2247. НЕУСТРА ШИ ВИ ЦВЕТ // Ра дост. – Год. 13, бр. 7 (1964) с. 11
2248. ГУ ЈИ ЊА ЦИ // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18275 (20. август 1964) Поли ти ка за
децу. Год. 26, бр. 612
2249. СВАД БЕ БЕЗ ВЕН ЧА ЊА : Из ру кописне збирке „Тра жим поми лова ње“ // Жена
да нас. – Бр. 239/240 (август–сеп тембар 1964) с. 1
2250. ЈЕДАН ПРОБЛЕМ И ЈЕД НА КЊИ ГА // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18292 (6. септембар 1964) с. 17
Поводом књи ге: Сребрни оклоп ник / Ду шан Лон чаревић.
2251. ПОВРАТАК С ЛЕТОВА ЊА // Ибарске новости. – Год. 14, бр. 577 (11. сеп тембар 1964)
2252. МАЧЕ У ЏЕПУ // Поле тарац. – Бр. 1 (сеп тембар 1964) с. 6
Цр те жом илустрова ла Љу би ца Сокић. – Пионир. Кекец. Год. 21, бр. 6 (12. март
1964).
2253. Vjedhësi i vogël ne shkollë // Flaka e vëllaznimit. – XIX, No. 693 (20. septembar 1964)
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2254. Predirljivi sodniki / na slovenski prev. Cvetko Zagorski // Otrok in družina. – God. 14,
št. 9 (1964) s. 247
2255. Podoba žene / na slovenski prev. Cvet ko Zagorski // Otrok in družina. – God. 14, št. 9
(1964) s. 260
2256. Klepetu lji / na slovenski prev. Cvet ko Zagorski // Otrok in družina. – God. 14, št. 9
(1964) s. 261
2257. Zburzony pomnik Mickiewicza / Prv. T. Chroscielewski // Materialy Repertuarowe. –
No. 4 (1964) s. 59–60
2258. PESMA KRAJ IZ VORA // Pionir. Kekec. – God. 21, br. 35 (1. oktobar 1964)
2259. Moja osnov na šola / na slovenski prev. Stan ka Kolšek; ilustracije radi la Ma rija Vogelnik // Pionirski list. – God. 18, št. 6 (22. oktobar 1964)
2260. Кој сака да дожи вее чудо // Нова Македонија. – Год. 21, бр. 6479 (22. октобар 1964)
2261. Реци / Јозеф Ка и нар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Весе ла свеска. – Год. 12
(1964) с. 16
2262. Баби ни јат сју зник // Дру гарче. – Год. 3, бр. 4 (1. новембар 1964)
2263. МА НАСТИР ЗЛАТ НИХ КУ БЕТА // Ма ле нови не. – Год. 9, бр. 433 (9. новембар 1964)
2264. БЕ ЛИ МА НАСТИР // Ма ле нови не. – Год. 9, бр. 433 (9. новембар 1964)
2265. МА НАСТИР У УВА ЛИ // Ма ле нови не. – Год. 9, бр. 433 (9. новембар 1964)
2266. АНТОЛОГИ ЧА РИ ИМАЈУ СВОЈЕ ЉУ БИМ ЦЕ // Вечерње новости. – Год. 12,
бр. 3476 (24. новембар 1964) с. 7
Поводом Ан тологи је српског песни штва / Миодраг Па вловић.
2267. Veverica / Oton Župančič ; sa slovenačkog prev. Desan ka Mak si mović // Pionir. Kekec. – God. 21, br. 44 (3. decembar 1964)
2268. Sta ri medo / Oton Župančič ; sa slovenačkog prev. Desan ka Mak si mović // Pionir.
Kekec. – God. 21, br. 44 (3. decembar 1964)
2269. ИНТЕРВЈУ [песма] // Поли ти ка. – Год. 61, бр. 18392 (17. децембар 1964) Полити ка за децу. Год. 26, бр. 628
2270. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ // Ослобођење. – Год. 21, бр. 5948 (23. децембар 1964)
2271. УВЕК АКТУ ЕЛ НА КЊИ ГА // На пред. – Бр. 832/833 (25. децембар 1964) с. 5
О књи зи: Жи ки ца Јова новић Шпа нац / Ми ћа Јеремић. Београд : За вод за издава ње уџбени ка, 1961.
2272. ДЕТИЊСТВО И ЗА ВИ ЧАЈ – ШКОЛА ЗА ПЕСНИ КЕ // Ма ле нови не. – Год. 9,
бр. 440 (28. децембар 1964) с. 6
О Бран ку Ћопи ћу.
2273. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ // Разви гор. – Бр. 4 (децембар 1964) с. 3
2274. Maly zlodej v škole // U knjizi: Perličky Poviedky pre deti. – Bačky Petrovec : Obzor, 1964
2275. Izbor / Oton Župančič. – 4. izda nje. – Sa rajevo : Svjetlost, 1964. – 116 str. – (Školska
biblioteka)
Desan ka Mak si mović prevela sa slovenačkog: Zeleni Đurđe.
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2276. Пјесме / Бран ко Ћопић ; при реди ла (и пред говор „Творац нове бајке и песник
револу ци је“ на писа ла) Десан ка Макси мовић. – 2. изда ње. – Сарајево : Свје тлост,
1964. – 142 стр. – (Школска лек ти ра нс; књ. 7)
2277. Скерли ћева спомени ца. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1964
Пе сме Де сан ке Макси мовић из збирке Тра жим поми лова ње: Проглас, с. 165;
О царском се лу, с. 166; О олтару, с. 167; За земљу куда војска прође, с. 168; За нерот ки ње, с. 169.
2278. Антологи ја словенач ког књи жевног есеја / саста вио Дра го Шега ; превела са словенач ког Јован ка Хрва ћа нин ; сти хове превела Десан ка Макси мовић. – Београд :
Нолит, 1964. – (Ан тологи је ју гословенске књи жевности)
2279. Ан тологи ја са времене поези је за децу / саста вио В. Царић. – Београд, 1964
Песме Десан ке Макси мовић: Пау ково де ло, с. 100; Слу шајте, с. 101.
2280. Jugoslawische Lyrik der Gegenwart / Ausgewähtt und herausgegeben von Herbert
Gottschalk. – Gütersloh : Sigbert Mehn Verlag, 1964
Pesme Desan ke Mak si mović: Im Sturm; Erinnergungen am den Aufstand.
2281. Poesia Ingoslava contemporana : Antologia. – Panciova : Liber tatea, 1964
Pesme Desanke Maksimović preveo na rumunski Radu Flora: Basm singeros; Amintire
despre räscoalâ; Oriunde sa ma duc.
2282. Ан тологи ја српског песни штва : (XI II–XX век) / саста вио Миодраг Па вловић. –
Београд : Српска књи жевна за дру га, 1964. – 366 стр.
У са држају песме Десан ке Макси мовић: На бу ри; Поноћ.

1965.
2283. ПЕСМЕ. – Нови Сад : Матица српска; Београд : Српска књи жевна задру га, 1965. –
248 стр. – (Српска књи жевност у сто књи га; књ. 82)
Избор сачи нио Стеван Ра ич ковић. – Пред говор „Књи жевни лик Десан ке Макси мовић“ на писао Ми лан Богда новић.
Са држај: Зе ле ни витез: На бу ри; Стреп ња; Предосећа ње; У зимски дан; Опомена; Са моћа (Би ло би ми су ви шно); Срећа; Зелени витез; Судба; Због мене; Љу бав
(Мојој мисли на тебе); Пролеће гнездо гра ди; Вечерњи снови: I (Ја добро знам
да жи во том пу ним врли на); Вечерњи снови: II (Ја добро знам); Вечерњи снови:
III (Ле жа ћу на посте љи и држати у ру ци бео цвет); Вечерњи снови: IV (Често
снови буду пу ни на де); По растан ку: I (Реци ми сад); По растан ку: II (Некад сам
би ла добра и мла да); Пролет ње песме: I (Пролеће да нас зва ћу те чисто том);
Пролет ње песме: II (Осећам вечерас док посматрам ласте); Молба мла дости;
Девојко; Мирно моје срце спа ва. – Сребрне плесачице: Пођи мо у шу ме; Покошена ли ва да; Зми ја; Сеоски по ток; Су мрак на ли ва ди; Вече (Спа вају овце); Крај је
ле ту; Весе ла јесен; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја); Се ли це; Сребрне плесачи це;
Помоћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Оти ћи ћу у пасти ре. – Бе гуница:
Бегу нац; Нејасна песма; Ду ша; Бачени ка мен; Мла дост је прошла; Песме (Не
чуди се); Ореол; Ћук; Глас мона хи ње; Гласови ноћи; Богу милска песма; Опусте ла кошни ца; Грли ца; Пут ник кроз Са хару. – Путник треће класе: Неко се сећа де тињства; Пут ник треће класе; Сећа ње на за ви чај; Моји земља ци; Мешење
хле ба; Гостољу бље; Се ља кова смрт; На пу штена де војка; У му зе ју: I (Ми ри ше
прошлост); У му зеју: II (У ол таре пре творени зи дови); Опусте ли оклоп; Писмо. – Крвава бајка: Уста ни ци; Спомен на уста нак; Срби ја се буди; Крва ва бајка;
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С де те том на ли ва ди (из „Отаџби но, ту сам“); Отаџби но, ту сам; Над свеском
умрлог ђа ка; Покаја ње; Кри лата земља; Мајка ма; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Жао ми је човека. – Месе чина над воћњаци ма: Че жња у ту ђи ни; Род на
годи на; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Пи та ли це; Исто то са мо ма ло друкчи је; Су тон на Ска дарском језеру; Месечи на над воћ ња ци ма; Срби ја у су тону;
Песни ков кип у парку. – Песник и пролеће: Песник и пролеће; На пла ни ни; Сено;
Де тињство; Љу бавна препирка; Ју тарње облачење пти ца; Небеса; Ви но пролећа: I–X; Пролеће, а ја венем; Уми ра ње сун ца; Не бој се; У пролеће; Кад мла дост
проху ји, шта чи ни те пти це?. – Заробље ник снова: Ју тарња песма; Стопа; Ода звале су се са мо пти це; На морској оба ли; Тајна (Као да сам негде у пра шу ми); Лик
на прозору; Ра ђа ње љу ба ви; Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Сла ма у димња ку: Же ле зно сун це; Говор же ле за; Па као; Коме да се ту жим; Има мо пасош;
А и тебе то молим. – Тра жим поми ловање: За себра; За сврг ну те; За земљу куда
војска прође; За војнич ка гробља; За јерес; За послед ње да не; За ва жне; О женидби си на; О државној имови ни; За ка лу ђера; За несхва ћене; За на ивне; За оне
који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За ал кохоле; О ка менова њу; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За нерот ки ње;
За песни ки њу земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре;
За исмеваче; За звери оклеве та не; За оне који царске дру мове ору; За људе који
јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа.
2284. ХОЋУ ДА СЕ РА ДУ ЈЕМ. – Сарајево : „Весе лин Маслеша“, 1965. – 120 стр. – (Ласта ви ца; 98)
Књи гу ли ковно опремио Хусни ја Ба лић.
Са држај: Хоћу да се ра ду јем; Табла, креда и сун ђер; Ба ки но гостова ње; Гром;
Неви дљи ви трун; Ди рек торове гуске; Амај ли ја; Укра дени колач; Ру жи ца неће
дар; Подера не сан да ле; Дога ђај у учиони ци; Час фи зи ке; На та ва ну; Слат ко је
би ти си рома шан; Скуп шти на ли терарне дру жи не; Први сусрет.
2285. ОСЕ МАЂИОНИ ЧА РИ. – Београд : „Вук Кара џић“, 1965. – 28 стр.; 15 цм. – (Библио тека „Шарена шести ца“; I; 1)
Кори це ра дио Ђорђе Ми ла новић. – Књи гу ли ков но илустровао Ми ха и ло Писа њук.
2286. БАЈ КА О ДОБРОЈ ВИ ЛИ И ЗЛОМ ВИ ЛЕ ЊА КУ. – Бе оград : НИП Борба,
1965. – 16 стр. – („Жар пти ца“; 12)
2287. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ : Лир ске дискуси је с Ду ша новим за кони ком. –
2. из да ње. – Нови Сад : Мати ца српска, 1965. – 90 стр.
Насловну стра ну ра дио Ђорђе Таба ковић.
2288. ПЕСМЕ. – 2. изда ње. – Београд : Просве та, 1965. – 107 стр. – (Библиотека „Просве та“; III; 63)
2289. НЕЋУ ОВИМ ВОЗОМ / Десан ка Макси мовић. МА ЛИ ЗАСТАВНИК / Мех мед
Али Хоџа. – Београд : „Вук Кара џић“; Скопје : „Кочо Ра цин“; Љу бља на : Младинска књи га; За греб : На ша дјеца; Нови Сад : Форум, 1965. – стр. 22, 23–27. –
(При че из народ ноослободи лач ке борбе у 10 књи га; 9)
Исто изда ње и лати ни цом. – При повет ка „Нећу овим возом“ предста вља скраћени текст и измењен наслов ра ни је штам па не при че „Хоћу да се ра ду јем“.
2290. Nočem s tem vla kom / Desan ka Mak si mović. Ma li zastavonoša / Meh med Ali Hodža. – Ljubljana : Mladinska knjiga; Novi Sad : Forum; Skopje : „Kočo Racin“; Zagreb :
Naša djeca; Beograd : „Vuk Karadžić“, 1965. – str. 22, 23–27. – (Zgodbe iz narodnoosvobodil ne borbe u 10 knjižicah)
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2291. Чудо во поле то / [изабрао и превео] Гли гор Поповски. – Скопје : „Кочо Ра цин“,
1965. – 93 + [2] стр. – (Ли терату ра за деца)
Са држај: I Песни: Детство; Над кни гата со ска зни; Честит ка за Нова годи на; Кој
са ка да дожи вее чудо; Чудо во поле то; Маче во џебот; Та инствена торба; Вест;
Ра га ње; Дваесет иља ди момински ра це (Од Оп штесловенскиот слет во Пра га
1938.г.); Крва ва бајка; Од ед на из ложба на детски цр те жи; Сон це то за ми ну ва;
Месечи на; Смрт та на лисјата; Снегул ки; Тројца побрати ми; Кос и нос; Ка пи ни;
Заја ци фалба џии; Кр ти ци; На гости; Ма лиот чу вар; Баба; Баби ниот соју зник;
Час по земјопис; Првиот снег. II Ска зни: Ако и се веру ва на мојата баба; Ска зна
за лебедот; Воинствениот цар; Царот на играч ки те; При ка зна за ра кот ши вач;
Мац ко-Брац ко; Кра дли вата страч ка.
2292. Де ти ста новятся взрослы ми / перевод с сербохорватского Н. Лебедевой. – Москва : Художенствен ная ли терату ра, 1965. – 252 + [4] стр.
2293. Ryma v zoo = Kijavica u zverinja ku / Ze srbochor vatštiny preložil a prebasnil Božidar
Grubišić. – Da ruvar : Československy svaz v SR Chor vatsku, 1965. – [20] str.
2294. СПОМЕН НА УСТА НАК // За ви чај : Ка лен дар. – (1965)
2295. ПРЕДЕО У КРАСУ // Поли ти ка. – Год. 62, бр. 18411 (7. ја ну ар 1965) Поли ти ка
за децу. Год. 27, бр. 631
2296. Sur la lapidation // Literatury qar tely of the Yugoslav Pen. – I, No. 1 (1965) p. 10
2297. Kusla rin Yurda Dönüsü / Turk. Necati Zekeriya // Sevinc. – XV, 1 (1965) p. 6
2298. Жу ћин сусрет са Хромим Зеком // Ти тов пионер. – Год. 16, бр. 1 (1965) с. 5
2299. Гра ни ца // Братство. – Год. 7, бр. 175 (4. фебру ар 1965)
2300. Счастие // Братство. – Год. 7, бр. 175 (4. фебру ар 1965)
2301. ФЕБРУАРСКИ РАЗГОВОРИ (Разговара ли врап ци и сени це) // Ослобођење. –
Год. 12, бр. 5995 (10. фебру ар 1965)
2302. ЗМИ ЈУЉАК (Ле жим на бран ковинској висоравни) // На пред. – Год. 21, бр. 839
(12. фебру ар 1965)
2303. Erdovagas / Ford. Istvan Latak // Magyar Szo. – XXII, No. 41 (12. februar 1965)
2304. Pripoved ka o ra kovi skravcovi // Ruske slovo. – XXI, No. 9 (26. februar 1965)
2305. СЛУ ШАЈТЕ // Поле тарац. – Бр. 6 (фебру ар 1965) с. 3
Ли ковно илустровао Марко Крсма новић.
2306. БА КИ НО ГОСТОВА ЊЕ // Ласта ви ца. – Бр. 2 (1965) с. 4 и 7
2307. Се слу чи ло се барем трепат // Млад борец. – Год. 22, бр. 8 (4. март 1965)
2308. Oriunde sa ma duc / Trad. Radu Flora // Liber tatea. – XXI, No. 9 (7. mart 1965)
2309. ТА КО ЈЕ ГОВОРИО НЕ ПОЗНАТИ // Мла дост. – Год. 10, бр. 439 (10. март
1965)
О немач ком оку паторском стре ља њу у Кра гу јевцу, ок тобра 1941. г.
2310. A felemetlen vi rag / Ford. Istvan Latak // Magyar Szo. – XXII, No. 83 (26. mart
1965)
2311. Kr vava bajka / na slovenski prev. Lojze Kra kar // Borec. – God. 16, št. 3 (1965) s. 243
209

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Љубица Ђорђевић ________

2312. ОТАЏ БИ НА У ПРВОМАЈСКОЈ ПОВОРЦИ // Ма ле нови не. – Год. 10, бр. 454
(5. април 1965) Ма ла позорни ца; 2
2313. МАЈ // Ма ле нови не. – Год. 10, бр. 454 (5. април 1965) Ма ла позорни ца; 2
2314. СЕЋА ЊЕ НА ЗА ВИ ЧАЈ // Ма ле нови не. – Год. 10, бр. 454 (5. април 1965) Ма ла
позорни ца; 2
2315. БАЛ КА НАЦ (Не сти дим се што сам) // Братство. – Год. 7, бр. 184 (8. април 1965)
2316. DE VOJ KA SE RA DU JE PROLEĆU (Odasvud kao da u sebi čujem radosne vesti) //
Pionir. Kekec. – God. 22, No. 15 (15. april 1965)
2317. Kugu kucu Masa li / Cev. Nusret Dise // Sevinc. – XV, No. 4 (1965) s. 8–9
2318. Ninenin Yardimcisi // Tomurcuk. – No. 4 (1965) p. 7
2319. Ovünen Tavsanci klar / Cev. Necati Zekeriya // Tomorcuk. – No. 4 (1965)
2320. ОБНОВА ЈЕД НОГ КЊИ ЖЕВНОГ РОДА // Поли ти ка. – Год. 62, бр. 18512
(18. април 1965) с. 16
2321. ЗА АЛ КОХОЛЕ : (Тра жим поми лова ње) // Побједа. – Год. 22, бр. 2406 (1. мај
1965) с. 10
2322. НОВИ МОСТ У МОЈСТРА НИ // Поли ти ка. – Год. 62, бр. 18528 (6. мај 1965)
Поли ти ка за децу. Год. 27, бр. 648
2323. БЛИ ЖИ СЕ, БЛИ ЖИ ЛЕТО // Ма ле нови не. – Год. 10, бр. 460 (17. мај 1965)
2324. ИЗЛОЖБА ДЕЦЕ СЛИ КА РА // Поле тарац. – Бр. 9 (мај 1965) с. 12–13
2325. Örücü kedicik / Cev. Hasan Mercan // Sevinc. – XV, No. 5 (1965) p. 20–21
2326. Za hev tih co su šmeli bem ked ginju // Ruske slovo. – XXI, No. 23 (4. jun 1965) Literatur ne slovo
2327. Unaza në fundtë detit // Ri lindja. – XXI, No. 2230 (15. jun 1965) Ri lindja për fëmij.
IV, 284
2328. Leta rolt kasza lo / Ford. Ferenc Feher // Magyar Szo. – XXII, No. 181 (4. jul 1965)
2329. Megkeg yelmazest kerek; Azok nak kik nem halnak meg idöre; A foldmuvesnek a Maria
Magdol nak // 7 nap. – XX, No. 29 (23. jul 1965)
2330. Une fable de sang / Adapte par Jacques Gaucheron // Europe. – No. 435–436 (1965)
2331. АПРИЛСКА ПЕСМА // Ра дост. – Год. 14, бр. 8 (1965) с. 2
2332. Тројца побрати ми / прев. на ма кедонски Гли гор Поповски // Разви гор. – Но. 8
(1965) с. 3
2333. На гости / прев. на ма кедонски Гли гор Поповски // Дру гарче. – Но. 9 (1965) с. 13
2334. Statuja e poetit ne lu lishte // Za ni i rinisë. – No. 8 (1965) p. 13
2335. Nagyma ma redvence / Ford. Istvan Foky // Mezeska lacs. – X, No. 8 (1965) old. 5
2336. KIŠA (Teško je naslikati kišu) // Pionir. Kekec. – God. 22, br. 37 (16. septembar 1965)
2337. Pajkova gugal nica / na slovenski prev. Ivan Minatti // Pionir. – Št. 2/3 (oktobar 1965)
s. 49
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2338. Ne miqësi // Fatosi. – No. 19 (1965) f. 13
2339. Jesen / prel. Tušiak Juraj // Hlas ludu. – XXII, No. 40 (oktobar 1965)
2340. Крва ва бајка / Прев. на ма кедонски Ми хо Ата насовски // Народ на просве та. –
Год. 10, бр. 198 (19. ок тобар 1965)
2341. НАД МЕТА ЊЕ ПИ ЈА НИ ЦА // Поли ти ка. – Год. 62, бр. 18696 (21. ок тобар
1965) Поли ти ка за децу. Год. 27, бр. 670
2342. ПЛА ШЉИ ВИ ЂА ЦИ ПРВА ЦИ (Учи те љу, јао / мрак је стра шан пао) // Ослобођење. – Год. 22, бр. 6250 (27. октобар 1965)
2343. Ка пи ни / на ма кедонски прев. Гли гор Поповски // Дру гарче. – Бр. 10 (1965)
2344. Зајци фалба џии / на ма кедонски прев. Гли гор Поповски // Дру гарче. – Бр. 10
(1965)
2345. U zimski dan (Celoga je da na sneg laga no pado) // Modra lasta. – No. 10 (1965)
2346. Mona fer rat Lepujt lajkatarë // Fatosi. – No. 10 (1965) f. 12
2347. Ćutanje / Dora Gabe ; prevela Desan ka Mak si mović // Književ ne novine. – God. 17,
br. ns 262 (14. novembar 1965) s. 10
2348. Ин тим но / Дора Габе ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. –
Год. 17, бр. нс 262 (14. новембар 1965) с. 10
2349. Ти ши на / Дора Габе ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књи жевне нови не. –
Год. 17, бр. нс 262 (14. новембар 1965) с. 10
2350. „Срећа, шта је то?“ // Поли ти ка ба зар. – Год. 2, бр. 23 (15. новембар 1965) с. 4
2351. Ferici re / Trad. Victor Tulbure, V. Deslin // Liber tatea. – XXI, No. 47 (28. novembar
1965)
2352. СКА МЕЊЕНА ШУ МА // Борба. – Год. 30, бр. 328 (28–30. новембар 1965) с. 21
2353. Као де те које / Ели забе та Ба граја на ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Бра ни чево. – Год. 11, св. 6 (новембар–децембар 1965) с. 3
2354. Судби на / Ели забе та Ба грја на ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Брани чево. – Год. 11, св. 6 (новембар–децембар 1965) с. 4
2355. Requ iem: II (Не плачем што ми је невесео) / Ели забе та Ба грја на ; с бу гарског
прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 11, св. 6 (новембар–децембар
1965) с. 4
2356. Говорим с тобом / Елизабета Ба грја на ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Бра ни чево. – Год. 11, св. 6 (новембар–децембар 1965) с. 4
2357. ЕЛИЗА БЕТА БА ГРЈА НА // Бра ни чево. – Год. 11, св. 6 (новембар–децембар 1965)
Бе лешка.
2358. Car Baviskox / Prel. Da R. // Ruske slovo. – XXI, No. 50–51 (10. i 17. decembar 1965)
2359. Pomladna pesen // Modra lasta. – XI, št. 12 (1965) s. 9
2360. СРЕБРНЕ ПЛЕСАЧИ ЦЕ // У књи зи: Ли ри ка / Војислав Ђу рић. Београд: За вод
за изд. уџб., 1965
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2361. Избор из де ла / Фјодор М. Достојевски. – Београд : Народ на књи га, 1965
Десан ка Макси мовић преве ла: Крот ка, с. 207–248.
2362. Голоса поэ тов : Сти хи зару бе жных поэ тов в переводе Ан ны Ах матовой. – Москва : Прогресс, 1965. – (Мастера поэ ти ческого перевода; 4)
Песме Десан ке Макси мовић: (Снится мне – при дешь ты); Страх; Зим ним днем;
Счастье; Вечер; Ус та лость.
2363. Собра ние сочи нений: I / Вера Инбер. – Москва : Художествен ная ли терату ра,
1965
Песме Десан ке Макси мовић: Вещи, с. 554; Празд ник осени, с. 555; Весна вьет
гнездо, с. 555–556.
2364. Мы из XX века : Сти хи дру зей поэ тов Бул гарии, Вен грии, ГНР, Польши, Ру мынии, Че хослова кии, Югосла вии / переводы под редак цией Евг. Ви ноку рова. –
Москва : Художествен ная ли терату ра, 1965
Песме Десан ке Макси мовић: Когда пром чится ва ша юност, пти цы / перев. Маргари та Али гер, с. 159–160; Рождение любви / перев. Борис Слуц кии, с. 161.
2365. Деч ја поези ја српска. – Нови Сад : Мати ца српска; Београд : Српска књи жевна
за дру га, 1965. – (Српска књи жевност у сто књи га; 95)
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Бе ла вра на, с. 155; Ко је већи?, с. 169;
Из ложба деце сли кара, с. 175–178.
2366. Pul noc / Prel. Žotie Kraskova // Naš koutik. – XVII, No. 8–10 (1965–1966) s. 263

1966.
2367. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ = Барам поми лу ва ње / poslovenil Veno Tau fer ; превел на ма кедонски Га не Тодоровски; ви ње те изра дио Ла зар Ву ја кли ја. – Ljubljana : Drž. založ. Slov.; Скопје : Ма кедонска кни га; Zagreb : Mladost; Београд : Просве та, 1966. – 114 стр. – (Jugoslovenski pesni ki = Ју гословенски пое ти =
Ју гословенски песни ци; 1)
Штам па ни упоред ни текстови на српском, словенач ком, ма кедонском.
Са држај: Проглас = Razglas = Проглас; За себра = Za kmeta = За себрот; За
сврг ну те = Za preg nane = За смет нати те; За земљу куда војска прође = Za zemljo,
ki gre čeznjo vojska = За земјата кај војска ќе ми не; За војнич ка гробља = Za vojaška pokopa li šča = За војнич ки те гроби шта; За јерес = Za krivo vero = За ереста;
За послед ње да не = Za zadnje dni = За послед ни те дни; За ва жне = Za pomembne =
За ва жни те; За ка лу ђера = Za meni ha = За ка лу ѓерот. – За несхва ћене = Za nerazu mljene = За несфатени те; За на ивне = Za na iv ne = За на ивни те; За оне који се
спо ти чу преко пра га = Za tiste, ki se spoti kajo na pragu = За оние што се соп нува ат преку пра гот; За паству срца = Za ver ni ke srca = За после ду вачи те на срцето; За су жње поми лова не = Za pomi loščene su žnje = За робја ци те поми лу ва ни;
За ал кохоле = Za al kohole = За ал кохоли те; О ка менова њу = O kam na nju = За камену ва ње то; За Мари је Магда лене = Za Ma rije Magda lene = За Мари и те Магдалени; За нерот ки ње = Za ja lovke = За нерот ки те; За песни ки њу, земљу старинску = Za pesnico, zemljo sta rinsko = За пое тесата, земјата старинска; За оне који
не уми ру на време = Za tiste, ki ne umro pravočasno = За оние што не уми ра ат на
време; За звери оклеве та не = Za zveri obrekova ne = За сверки те на клеве тени; За
оне који царске дру мове ору = Za tiste, ki or jejo carske ceste = За оние кои царски те дру мови ги орат; За људе који јасно ви де = Za ljudi, ki jasno vidijo = За лу ѓе то
јасно што гле да ат.
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2368. ПЕСМЕ : Избор. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1966. – 272 стр. – (СКЗ
Коло 59; књ. 397)
Са држај: Пролећна песма: из збирки „Песме“ и „Зе лени ви тез“ (1920–1930): Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Слут ња; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Сели це; Са моћа (Би ло би ми су ви шно); Покошена ли ва да; Зми ја; Пођимо у шу ме; Предосећа ње; У зимски дан; Опомена; Судба; Прекор; Зе лени ви тез;
Срећа; Молба мла дости; Грли ца; У смрт росе; Опусте ли оклоп; У му зеју (Мири ше прошлост); Опусте ла кошни ца; Гостољу бље; Богу милска песма. – Моји
зе мљаци: из збирки „Нове песме“ и „Песник и за ви чај“ (1936–1946): Моји земљаци; Се ља кова смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја); Пут ник треће класе; Весе ла
јесен; Гласови ноћи; Ћук; Сапутница; Сребрне плесачице; Пролеће гнездо гра ди;
Уте ха (Ако нисмо зајед но); Уми ра ње љу ба ви; Писмо; Нејасна песма; Ду ша; Бегуни ца; Вече (Спа вају овце); Неко се сећа де тињства; Сећа ње на оца; Глас мона хиње; Пут ник кроз Са хару; Оти ћи су у пасти ре; Срби ја у су тону; Уста ни ци; Верујем (Моја земља пропасти неће); Срби ја се буди; Спомен на уста нак; Крва ва
бајка; Над свеском умрлог ђа ка; Мајчи на ту жба ли ца; Мајка ма; Мешење хлеба;
Че жња у ту ђи ни; Жао ми је човека: – Мирис зе мље: из збирке „Ми рис земље“
(1946–1956): Детињство; Снегови детињства; На планини; На Стра жи лово идем;
Ју тарње облачење пти ца; Под гнезди ма; Сун ча ње у брди ма; Род на годи на; Месечи на над воћ ња ци ма; Су тон на Ска дарском језеру; Небеса; Пи та ли це; Исто то
са мо ма ло друк чи је; Ву ков утук; Сено; Кад мла дост проху ји шта чи ни те пти це;
У пролеће; Пролеће, а ја венем; Ви но пролећа: 1–10; Песник и пролеће; Песников кип у парку. – Заробље ник снова: из збирки „Заробљеник снова“ и „Говори
ти хо“ (1956–1964): Веру јем (Веру јем у пролеће љу ба ви); Сли кар Лу ка; Оборени
бог; Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва ле су се са мо пти це; Лик на прозору; Виоли не Чајковског; Љу бавна препирка; Лед твоје срце на гло обу зи ма; На морској оба ли;
Тајна (Као да сам негде у пра шу ми); Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Слама у дим ња ку; Же лезно сун це; Говор же леза; Па као; Коме да се ту жим; Пеша ци;
Има мо пасош; Куд одем да одем; А и тебе то молим; Не бој се; Ска мењена шу ма;
Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак; Песниково вече. – Тра жим поми ловање: из збирке „Тра жим поми лова ње“ (1963–1964):
Проглас; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За војнич ка гробља;
За послед ње дане; За ва жне; За седам глад них година; О пореклу; О женидби сина;
О државној имовини; За жир; За ка луђера; За наивне; За оне који се споти чу преко
пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За свадбе без вен ча ња; За Мари је
Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу земљу
старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За завид ни ке; За песме; За пепе љу гу; За звери оклеве та не; За оне који царске дру мове
ору; За врли не и ма не промет ну те; За људе који јасно ви де, За ла жи изговорене
из ми лосрђа; О пра шта њу.
2369. ПЕСМЕ. – Београд : Мла до поколење, 1966. – 112 стр. – (Лек ти ра за VII разред
основне школе)
Песме изабрао и поговор „Поезија Десанке Макси мовић“ написао Ду шан Костић.
Са држај: При ча о песни ку; Пролећ на песма; На шеснаести рођен дан; Девојка
се ра ду је пролећу; Зелени ви тез; Пођи мо у шу ме; Ју тарње облачење пти ца; Ју тро
у Горенском; Пролеће, а ја венем; Покошена ли ва да; Сено; Зми ја; Горски по ток
(Ју ри пла хи коњиц); Ли шће (Пред вечер поче да се рони); Вече (Спа вају овце);
Ра ђа ње месеца; Сребрне плесачи це; Сеп тембар; Сеп тембарска песма; Весе ла
јесен; Род на годи на; Се ли це; Час земљописа (Стаја ло је нас три десет); Су тон на
Ска дарском језеру; Молба мла дости; Први дан љу ба ви; Старинска девојач ка песма; На бу ри; Са моћа (Оти шли су сви); Слут ња (Ма да је око мене пролеће);
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Предосећа ње; Стреп ња; Сум ња; Опомена; Чежња; Срећа; Мирно моје срце спава; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Писмо; Де тињство; Неко се
сећа де тињства; Моји земља ци; Човек; Мешење хлеба; Над свеском умрлог ђа ка;
За Пепе љу гу; За војнич ка гробља; За оне који се спо ти чу преко пра га; Пут ник
треће класе; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Препе ли це; Жао ми је човека;
Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Спомен на уста нак; Срби ја се буди;
Бајка о уста нич кој пу шци; Крва ва бајка; На гробљу стре ља них ђа ка; Песма о
поги нулој девојци; Писмо из там ни це (из поеме „Отаџби но, ту сам“); Отаџби но,
ту сам; Мајка ма; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Че жња у ту ђи ни; Песников кип у парку.
2370. ИЗВОЛИТЕ НА ИЗЛОЖБУ ДЕЦЕ СЛИ КА РА. – Београд : Мла до поколење,
1966. – 20 стр.
Књи гу илустровао Жи војин Ковачевић. – Исто изда ње шт. и лати ни цом.
2371. ЂАЧ КО СРЦЕ. – Београд : Мла до поколење, 1966. – 164 стр. – (Лек ти ра за II
разред основне школе; 7)
Са држај: Мају у гости ма: При ча о Ра ку Кројачу; Три патуљка; Свра ка кра дљиви ца; Ку ца у бол ни ци; Ве трова успа ван ка; Зеч је ухо; Ли вадско звон це; Горски
по тоци; У гости ма; Гра ђење гнезда; Ју тарња песма пче ла; Ку пи не; На мерник;
Кр ти це; Чисти ку кац; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Уобра жени ћу ран; Коке и
меда; Пау кова љуља шка; Стари нари; Стри зибу бе; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим;
У доњем двори шту; Ли ји на јел ка; Ко је већи?. – Дете: Деца хоће звери њак; Ни шта
без жр та ва; Ка ко се некад гра ди ла ку ћа; Непоштени так ми чар; Вест; Поздрав
реци; Изволи те на из ложбу деце сли кара; Чу павко; Жму ре; Скрет ни чар; Ба ка;
Час земљописа (Земља је окру гла); Новогоди шња честит ка ба ки; Смрт ли шћа;
Сне жне па хуљи це; Де тињство; Честит ка за Нову годи ну; Стасај брже, де те. –
Сунчеви поданици: Бајка о Сун цу и тет ки; Месечев рођен дан; За што ку ку руз
зри; Лопта ње; Игран ка; Три стршљена; Бумбар готован; Ку цов; Коњи у руд ни ку;
Дрвосече у шу ми; Пролећ ни саста нак; Фебру арски разговори; Три побрати ма;
Љу тић; Ки ша на ли ва ди; Лет ња ноћ; Два пи та ња; Су мрак на ли ва ди; Мраз; Горосеча; Вечерња песма; Два листа; Иде јесен; Птич ја нова годи на; Сне жни голубови. – Гатка о шуми: Кћи ви ли ног коњи ца; Чоба нин пче ла; При ча о реци; Гуји њача; Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Ра ђа ње пла ни не; Пролећ на при према;
Шумска дома ћи ца; Месец у шу ми; Изнена ђење (Изгу би ли се јед ном би ли); Ветар рвач; Старке ужарке; Уреза на сли ка; Гат ка о шу ми. – Ђачко срце: Час физи ке;
Ма ли лопов у школи; Мрак у школи; Од ку ће до школе; Разме та ње по клу па ма;
Ђач ко срце; Чиоде; Ша љив чи на; Ћи ри ли ца; Говор учи те љи чин.
2372. ПЕСМЕ. – 3. изда ње. – Београд : Просве та, 1966. – 107 стр. – (Библиотека „Просве та“; III; 63)
Избор и Бе лешку сачи нио Стеван Ра ич ковић. – Пред говор на писа ла Десан ка
Макси мовић.
2373. Kis rajzolók nagy képiállitása / Magyarul bëmutätja Fehér Ferenc. – Novi Sad : Forum,
1966. – 20 p.
2374. Kus türküleri. Cevi ren ler Si irleri / N. Zekerya; Öyküleri: N. D. Ülkü. – Üsküp : Nova
Ma kedoniya, 1966. – 46 + [2] p. – (Tomurcuk kitapla ri; III; 2)
Са држај: Ren kli guzel Cantacik. Masal kitapla ri üstüne. Küçük atli lar. Yosun sev mez
trasolsun. Bu lut. Ninenin yardimcisi. Kanatli mendil ler. Yemek yemek gerek. Uykuda
büyür çocuklar. Ari la rin sabah türküsü. Körebe. Bögürtlendler. Tavu klarla ayi dayi.
Tavsanin ku lagi. Övünen tavsanci klar. Resi mli kitap. Or man Kayna kla ri. Günes batiyor. Neden aglar ku kurekler. Yag mur. Kugu kusu masa li. Ayi ile ari lar.
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2375. Nech sa páči na vystavu detského ma lia ra / Zo srbského originálu: Izvolite na izložbu
dece sli ka ra, pred ložil L’ubomir Feldek. – Bratislava : Mladé letá, 1966. – [20] str.
2376. IZA BRA NE PJESME. – 4. izda nje. – Zagreb : Školska knjiga, 1966. – 102 str. – (Dobra knjiga)
Pri redio i predgovor „Desan ka Mak si mović“ napisao Ivan Za lar.
2377. MEDVEDOVA ŽENIDBA. – Novo izda nje. – Sa rajevo : Svjetlost, 1966. – 96 str. –
(Biblioteka „Bambi“)
Predgovor napisao Dušan Kostić – Knjigu li kov no opremio Ha mid Lu kovac.
2378. СРЕ БРНЕ ПЛЕСАЧИ ЦЕ (Поља на сре брна, бе ла) // Ма ле нови не. – Год. 11,
бр. 495 (17. ја ну ар 1966)
2379. ЖАО МИ ЈЕ ЧОВЕКА (Ни моји преци, ни се ља ци мога за ви чаја) // Ма ле новине. – Год. 11, бр. 495 (17. ja nuar 1966)
2380. Titreyis / Cev. Necati Za keriya // Birlik. – XXI II, No. 659 (27. januar 1966)
2381. Devet pesama : (Zov; Ljubav; Plavooka; Potomak; Večna; Moja pesma; Kuća u Bojani;
Ša ka snega; Pla meno dr vo) / Elizabeta Bagr ja na ; sa bugarskog prev. Desan ka Mak simović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 72–79
2382. Zov / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desan ka Mak si mović // Savremenik. –
God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 72
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2383. Ljubav / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desanka Maksimović // Savremenik. –
God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nuar 1966) s. 72–73
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2384. Plavooka / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desan ka Mak si mović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nuar 1966) s. 73
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2385. Potomak / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desan ka Mak si mović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 73–74
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2386. Večna / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desanka Maksimović // Savremenik. –
God. 12, knj. 23, br. 1 (ja nuar 1966) s. 74–75
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2387. Moja pesma / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desan ka Mak si mović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 75–76
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2388. Kuća u Bojani / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desanka Mak simović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 76–77
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2389. Ša ka snega / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desanka Mak simović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 77–78
Nadnaslov: Devet pesa ma.
2390. Pla meno dr vo / Elizabeta Bagr jana ; sa bugarskog prev. Desanka Mak simović // Savremenik. – God. 12, knj. 23, br. 1 (januar 1966) s. 78–79
Nadnaslov: Devet pesa ma.
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2391. За нос / Елизабета Ба грја на ; са бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Летопис
Мати це српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) s. 74–75
2392. Осве та / Ели забе та Ба грја на ; са бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис Мати це српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 75
2393. Вече / Ели забе та Ба грја на ; са бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис
Мати це српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 75–76
2394. Дозив мора / Ели забе та Ба грја на ; са бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Ле топис Мати це српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 76–77
2395. Те лепати ја / Дора Габе ; са бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис
Мати це српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 77
2396. Мој час / Дора Габе ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Ле топис Мати це
српске. – Год. 142, књ. 397, бр. 1 (ја ну ар 1966) с. 78–79
2397. ИЗЛЕТ У ИСТОРИ ЈУ : За пис // Борба. – Год. 31, бр. 28 (30. ја ну ар 1966)
2398. En kücükler sinif ta // Birlik. – XXI II, No. 660 (3. februar 1966)
2399. Maca në yhep // Gëzimi. – (1966) f. 5
2400. Neden aglar akcigdemler; Ninenim Yardimcist // Birlik. – XXI II, No. 667 (24. mart
1966)
2401. Fagy // Magyar Szo. – XXI II, No. 82 (25. mart 1966)
2402. СЕ ЉАН КИ НА УСПА ВАН КА (Спа вај, си не, посла има на на) // Змај. – Год. 13,
бр. 3 (март 1966) с. 65
Цр теж изра ди ла Љу би ца Сокић.
2403. ВОЖЊА (Вози мо се) // Ма ле нови не. – Год. 11, бр. 506 (4. април 1966)
2404. СУН ЦЕ У МАЈУ // Ма ле нови не. – Год. 11, бр. 506 (4. април 1966)
2405. ПА У КОВО ДЕ ЛО (Слу шам пти чи је ре чи) // Поли ти ка. – Год. 63, бр. 18867
(14. април 1966) Поли ти ка за децу. Год. 28, бр. 695
2406. ПЉУСАК (Ки ша ме затекла пла ха) // Поли ти ка. – Год. 63. Бр. 18867 (14. април
1966) Поли ти ка за децу. Год. 28, бр. 695
2407. Kdo je vejči? // Delo (Ljubljana). – God. 7, št. 107 (21. april 1966)
2408. С ДЕТЕТОМ НА ЛИ ВА ДИ // На пред. – Год. 22, бр. 901–902 (28. април 1966)
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
2409. Maj // Pionir. Kekec. – God. 23, br. 17 (28. april 1966)
2410. Burza / prev. I. Olszewska // Wiatra ki. – VII, No. 20 (1966) s. 3–4
2411. КРИ ЛАТИ РУП ЦИ // Поле тарац. – Бр. 8 (1966) с. 1
2412. О ПОРЕКЛУ (Ја зна ко сам / по звону) // Књи жевне нови не. – Год. 18, бр. нс 276
(28. мај 1966) с. 5
2413. О ХИ ЈЕРАРХИ ЈИ (У области ма царства на шег) // Књи жевне нови не. – Год. 18,
бр. нс 276 (28. мај 1966) с. 5
2414. ЗА ВРЛИ НЕ У МА НЕ ПРОМЕТ НУ ТЕ // Књи жевне нови не. – Год. 18, бр. нс
276 (28. мај 1966) с. 5
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2415. ЗА ЧОБАНКУ КОЈА СЕ ПО ОЦУ НЕ ЗОВЕ // Књи жевне новине. – Год. 18, бр. 276
(28. мај 1966) с. 5
2416. ЗА ЗА ВИД НИ КЕ // Борба. – Год. 31, бр. 145 (29. мај 1966)
2417. НА БУ РИ // НИН. – Год. 16, бр. 806 (11. јун 1966) с. 9
2418. Micul hot din scoa la // Bucuria copi i lar. – XX, No. 11 (15. jun 1966)
2419. Günes Batiyor // Sevinc. – XV (1966) p. 6
2420. ХВА ЛИСА ВА ПАТКА (Га-га-га / нека чу ју сва се ла) // Поле тарац. – Но. 10 (јун
1966) с. 1
2421. ДЕЦА ХОЋЕ ЗВЕРИ ЊАК // Поли ти ка. – Год. 63, бр. 18956 (14. јул 1966) Полити ка за децу. Год. 28, бр. 708
2422. Deniz debindexi // Yuzuk. – XXI II, No. 692 (14. jul 1966)
2423. НИ ШТА БЕЗ ЖР ТА ВА // Поли ти ка. – Год. 63, бр. 18970 (28. јул 1966) Поли тика за децу. Год. 28, бр. 710
2424. БУ ШАВКО // Дру гарче. – Бр. 7 (1966) с. 7
2425. Flokëgjati // Fatosi. – No. 7 (1966) f. 7
2426. Kusla rin Yurda Donüsü // Sevinc. – No. 7 (1966) p. 6
2427. Yosun sev mez trasolsun // Tomurcuk. – No. 7 (1966) p. 7
2428. Ждра лови / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Стремљења. – Год. 7, бр. 4 (јул–август 1966) с. 323–324
2429. Аутобуска ста ни ца / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка Максимовић // Стремљења. – Год. 7, бр. 4 (јул–август 1966) с. 324–325
2430. Пи ја ни ца / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Стремљења. – Год. 7, бр. 4 (јул–август 1966) с. 325
2431. Поподневни од мор / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка Максимовић // Стремљења. – Год. 7, бр. 4 (јул–август 1966) с. 325–326
2432. БУ ГАРСКИ ПЕСНИК ДИ МИТАР ПАНТЕ ЛЕЈЕВ : (Бе лешка о писцу) // Стремљења. – Год. 7, бр. 4 (јул–август 1966) с. 326
2433. Шумска љу бав / Сергеј С. Наров чатов ; с руског прев. Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. август 1966) с. 10
2434. Оти шла је / Сергеј С. Наров чатов ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. август 1966) с. 10
2435. Тих годи на / Сергеј С. Наровчатов ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 18, бр. нс 281 (6. август 1966) с. 10
2436. СЕРГЕЈ СЕРГЕЈЕВИЧ НА РОВЧАТОВ // Књи жевне нови не. – Год. 18, бр. нс 281
(6. август 1966) с. 10
Бе лешка.
2437. КА КО СУ СЕ НЕКАД ГРА ДИ ЛЕ КУ ЋЕ // Полити ка. – Год. 63, бр. 18991 (18. август 1966) Поли ти ка за децу. Год. 28, бр. 713
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2438. Домови но, где си / Отон Жу пан чич ; препева ла Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 13, бр. 8/9 (август–сеп тембар 1966) с. 204
Иста песма на словенач ком, у ру бри ци: Учи мо словенач ки.
2439. Косач се вра ћа са косидбе / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка
Макси мовић // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (август–сеп тембар 1966) с. 209
2440. Неис пла ћени дуг / Ди ми тар Пан те лејев ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (август–сеп тембар 1966) с. 209
2441. ДИ МИТАР ПАНТЕ ЛЕЈЕВ, бу гарски песник // Змај. – Год. 13, бр. 8/9 (август–
сеп тембар 1966) с. 209
2442. Смр та на лисјата // Нова Ма кедони ја. – Год. 22, бр. 7152 (13. сеп тембар 1966)
2443. Medvedova ženidba // Pionirska zagrad ka. – God. 20, No. 9 (1966) s. 10–11
2444. Lu mea // Bucuria copi i lar. – XX, No. 13 (1. oktober 1966)
2445. Крва ва бајка // Нова Ма кедони ја. – Год. 22, бр. 7190 (21. ок тобар 1966)
2446. Mar tesae Ariut // Gesi mi. – No. 10 (1966) f. 16–18
2447. Rëimi i gjyshes si me // Pioni ri. – XVI II, No. 10 (1966) f. 13
2448. Mati mi piše / Mi le Klopčič ; prev. sa slovenačkog Desan ka Mak si mović // Zmaj. –
God. 13, br. 10 (oktobar 1966) s. 236
Штам па но у ру бри ци: Учи мо словенач ки – на поредо с песмом на словенском.
2449. Кој са ка да дожи вее чудо // Нова Ма ке дони ја. – Год. 22, бр. 7211 (11. новембар
1966)
2450. РЕКЛИ СУ МИ ДА САМ ОТ КРОВЕЊЕ // Свет. – Бр. 525 (13. новембар 1966)
с. 20
2451. Amintire despre rascoa la / Trad. Radu Flora // Liber tatea. – XXII (29. novembar
1966) p. 47–48
2452. Часот по земљопис // Нова Ма кедони ја. – Год. 22, бр. 7232 (4. децембар 1966)
2453. Fel hok furdetese / Ford. Istvan Latak // Magyar Szo. – XXI II (9. december 1966)
2454. МА ЛИ ВОЈ НИ ЦИ (Сту пају деча ци за војни ка че том) // Ма ле нови не. – Год. 11,
бр. 543 (19. децембар 1966)
2455. МРАЗ (Мраз је сти гао ју че) // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1966) с. 6
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
2456. A vi lag / Ford. Ferenc Feher // Magyar Szo. – XXI II, No. 350 (23. december 1966)
2457. Се лим се попут нома да / Лојзе Кра кар ; преве ла Десан ка Макси мовић // Књижевне нови не. – Год. 18, бр. 291 (24. децембар 1966) с. 11
2458. PTIČJA NOVA GODI NA (Godina će nova, a senice Sen ke / i gugut ke Sive, golubice
Bel ke, osta le bez jel ke) // Vjesnik Djeda Mraza. – No. 5 (31. decembar 1966)
2459. ČESTITKA ZA NOVU GODINU (Da sam na nebu Sunce) // Vjesnik Djeda Mraza. –
No. 5 (31. decembar 1966)
2460. PA HU LJICE // Vjesnik Djeda Mraza. – No. 5 (31. decembar 1966)
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2461. ČESTITKA BA KI // Vjesnik Djeda Mraza. – No. 5 (31. decembar 1966)
2462. Pjesme / Bran ko Ćopić. – Sa rajevo : Svjetlost, 1966. – 142 str. – (Školska lektira ns;
knj. 7)
Pri redi la i pogovor „Tvorac nove bajke i pesnik revolucije“ sači ni la Desan ka Mak simović.
2463. Novija jugoslovenska poezija : Antologija / sastavili Vl. Popović, Šime Vučetić, F. Petre,
D. Mitrov. – 2. izdanje. – Zagreb : Naprijed, 1966
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Spomen na ustanak, s. 126; Pauk, s. 126; Ne
boj se, s. 126–127.
2464. Ан тологи ја ју гословенске поези је за децу / саста вио Жи војин Карић. – Ти тоград : Графич ки за вод, 1966
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Лут ке рачу нају, с. 137; Пау кова љуљашка, с. 137–138; Од ла зи сун це, с. 138; Сви тац, с. 138–139; Брбљи ви це, с. 139–140;
Прониц љи ве судије, с. 140–141; Ма ли војници, с. 141–142; Крва ва бајка, с. 142–143;
Из ложба деце сли кара, с. 144–147.
2465. Jak se kdysi stavely domy // Naš koutik. – XVI II, No. 1 (1966/1967) p. 12–14

1967.
2466. PESME. – Beograd : Mlado pokolenje, 1967. – 63 str. – (Ljubav i poezija; I; 3)
Izbor i predgovor „O pesni ku“ sačinio Zoran Gavri lović. – Knjigu li kov no ilustrovao
Bole Mi loradović
Са држај: Ljubav (Mojoj misli na tebe); Zeleni vitez; Na buri; Pođi mo u šu me; Predosećanje; Strepnja; Opomena; Sreća; Slutnja (Mada je oko mene proleće); Prekor; Duša;
Pismo; Proletnje pesme: I (Proleće, danas, zvaću te čistotom); Proletnje pesme: II (Osećam večeras, dok posmatram laste); U zimski dan; Devojko; Zbog mene; Napuštena
devojka; Sudba; Sa moća (Bi lo bi mi suvišno da sretnem koga god); Ne boj se.
2467. СТИ ХОВИ. – Београд : Ју госла ви ја, 1967. – 144 стр. – (Књи жевност у школи; 6)
Избор и студи ју сачи нио Вла ди мир Предић.
Са држај: Сти хови: Молба мла дости; На бу ри; Гостољу бље; Покошена ли ва да;
Зми ја; У смрт росе; Грли ца; Старинска девојач ка песма; Девојач ка молба; Разговор; Зелени витез; Опустели оклоп; Са моћа (Би ло би ми су ви шно); Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Песни ково искуство; Са моћа (Оти шли су сви);
Сун це; Горски поток; Септембар; Сли ка; Ти ши на (Слу шај ка ко ти ши на пљуска);
Тајна (Спусти ла сам очи); Ју тро; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја); Весе ла јесен;
Сребрне плесачи це; Пролеће гнездо гра ди; Песма крај извора; Сватовска песма;
Утеха (Ако нисмо зајед но); Уми ра ње љу ба ви; Уми ра ње срца; Мајчи на ту жба ли ца;
Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Војнич ко гробље у Солу ну; Просјак; Моји
земља ци; Се ља кова смрт; Сећа ње на оца; Неко се сећа де тињства; Над свеском
умрлог ђа ка; Жао ми је човека; Срби ја је у су тону; Спомен на уста нак; Срби ја се
буди; Кри лата земља; Крва ва бајка; Мајка ма; Че жња у ту ђи ни. – Из „Отаџби но,
ту сам“: (Му чења су их погнула); (Логор пробуди ти ши на пу на стра ве); („Ду ши ца
Стефановић, излази без ствари“); (Побледе небо, бол но уздрх та грање). – Снегови
де тињства; На планини; На Стра жи лово идем; Сун чање у брди ма; Сено; Кад младост проху ји, шта чините, птице; Вино пролећа: 1 (Вино пролећа, опет си ми довело);
Ви но пролећа: 5 (Ви но пролећа, пробуди ло си у мени); Ви но пролећа: 7 (Ви но
пролећа, пра зник је за срце); Ви но пролећа: 9 (Ви но пролећа, чуд но је за смерна);
Месечи на над воћ ња ци ма; Су тон на Ска дарском језеру; Пита ли це; Исто то са мо
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ма ло друк чи је; Песник и пролеће; Песни ков кип у парку; Сли кар Лу ка; Ра ђа ње
љу ба ви; На морској оба ли; Лед твоје срце нагло обузи ма; Лик на прозору; Сви лене
бубе; Бајка о ковачу; Коме да се ту жим; Куд одем да одем; А и тебе то молим; Не бој
се; Проглас; За себра; За свргну те; За војничка гробља; За послед ње дане; О женидби си на; За свадбе без вен ча ња; За погу бљена љу бавна писма; За оне који не умиру на време; За звери оклеве та не; За оне који царске дру мове ору; О пра шта њу.
2468. ДЕСЕТ МОЈИХ ПЕСА МА. – Кра гу јевац : Све тлост, 1967. – 40 стр. – (Песнич ка
пла ке та)
Са држај: За чобанку која се по оцу не зове; Веру јем (Веру јем у пролеће љуба ви);
На бу ри; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Змија; Пролеће, а ја венем;
Снегови детињства; А и тебе то молим; Песничко вече; За Марије Магда лене.
2469. ЗЛАТ НИ ЛЕПТИР. – Сарајево : „Весе лин Маслеша“, 1967. – 119 стр. – („Ластави ца“. Избор 100 књи га)
Насловну стра ну и илустра ци је у књи зи ра дио Жељко Марја новић.
Са држај: Златни лептир: Бајка о лабуду; Цар играча ка; Патуљак Ку ку ру зовић;
Злат ни леп тир; Ма ли баук; Патуљкова тајна; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о дивљој кру шци. – Буба мара: Татин од ла зак у земљу снова; Први дан у земљи снова;
Бу ба мара (И присни ло се тати); Бу ба марин пола зак; У звери ња ку; Татин сусрет
са Месецом; Сусрет татин са Сун цем; Ве трови; Тата спаса ва децу од злих снова;
Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но бу ђење; Свет под језером;
Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну.
2470. BAJKA O LA BU DU. – Zagreb : Naša djeca ; Novi Sad : Forum ; Skopje : Makedonska
kniga ; Ljubljana : Mladinska knjiga ; Priština : Ri lindja ; Beograd : „Vuk Ka radžić“,
1967. – 8 str. – (Zvezdica)
Li kov ne ilustracije radio Mi ha i lo Pisanjuk.
2471. Bajka o labodu / prev. na slovenski Vera Albrehtova. – Ljublja na : Mladinska knjiga ;
Novi Sad : Forum ; Skopje : Makedonska kniga ; Zagreb : Naša djeca ; Priština : Rilindja ;
Beograd : „Vuk Ka radžić“, 1967. – 8 str. – (Zvezdica)
Li kov ne ilustracije radio Mi ha i lo Pisanjuk.
2472. Prral la e mjel lmes = Bajka o labudu. – Prishtinë : Rilindja ; Lublanë : Mladinska kniga ;
Beograd : „Vuk Ka radžić“ ; Novi Sad : Forum ; Zagreb : Naša djeca ; Shkup : „Koco
Racin“, 1967. – 8 f. – (Zvezdica)
2473. Mese a hattyúról = Bajka o labudu / Forditotta Bordits Istvan. – Novi Sad : Forum ;
Skopje : Makedonska knjiga ; Ljubljana : Mladinska kniga ; Beograd : „Vuk Karadžić“ ;
Priština : Ri lindja ; Zagreb : Naša djeca, 1967. – 8 p. – (Scil lagos Könyvek)
2474. Бајка за лебедот. – Скопје : Ма кедонска кни га; За греб : На ша дјеца; При шти на :
Ри лин дја; Београд : „Вук Кара џић“; Љу бља на : Мла динска књи га; Нови Сад : Форум, 1967. – 8 стр. – (Звезди ца)
2475. Де ти ста новятся взрослы ми : На армянском язы ке. – Ереван : „Айастан“, 1967. –
261 стр.
Преводи лац са руског на јерменски: Аве тик Иса а кјан.
2476. Jie nebe vaikai = Buntovan razred : Romans / Verté S. Sabonis. – Vilnius : Vaga, 1967. –
236 p.
2477. МИ РИС ЗЕМЉЕ : Изабра не песме. – 4. изда ње. – Београд : Просве та, 1967. –
296 стр. – (Бра зде; I; 5)
Ли ри ка Десан ке Макси мовић / Ми лан Богда новић: стр. 7–20.
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2478. ХОЋУ ДА СЕ РА ДУ ЈЕМ. – 2. изда ње. – Сарајево : „Весе лин Маслеша“, 1967. –
120 стр. – („Ласта ви ца“. Избор 100 књи га)
Са држај: Табла, креда и сун ђер; Ба ки но гостова ње; Гром; Неви дљи ви трун; Директорове гуске; Амајли ја; Укра дени колач; Ру жи ца неће дар; Подера не сан да ле;
Дога ђај у учиони ци; Час фи зи ке; На та ва ну; Слат ко је би ти си рома шан; Скупшти на ли терарне дру жи не; Први сусрет.
2479. ЂАЧ КО СРЦЕ. – 2. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1967. – 168 стр. – (Лекти ра за II разред основне школе)
2480. PATULJKOVA TAJ NA. – Novo izdanje. – Sarajevo : Svjetlost, 1967. – 76 str. – (Biblioteka „Bambi“)
2481. САН ЈА НУАРСКИХ НОЋИ (Не знам да ли је поноћ или под не) // Бор ба. –
Год. 32, бр. 1 (31. децембар 1966. и 1–2. ја ну ар 1967) с. 14
2482. Честит ка за Нова годи на // Нова Ма кедони ја. – Год. 22, бр. 7259 (31. децембар
1966. и 1–2. ја ну ар 1967)
2483. ИЗВОЛИТЕ НА ИЗЛОЖБУ ДЕЦЕ СЛИ КА РА // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19147
(26. ја ну ар 1967) Поли ти ка за децу. Год. 29, бр. 736
2484. ДРУ ГА МА МА : Из воли те на из ло жбу де це сли ка ра // Поли ти ка. – Год. 64,
бр. 19147 (26. ја ну ар 1967) Поли ти ка за децу. Год. 29, бр. 736
2485. ПРВИ ТАТА : Изволите на изложбу деце сли кара // Полити ка. – Год. 64, нр. 19147
(26. ја ну ар 1967) Поли ти ка за децу. Год. 29, бр. 736
2486. Тврдогла ви Ан дреј / Вера За дори на ; преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 14, бр. 1 (ја ну ар 1967) с. 20
2487. Пропи ра ње / Е. Островска ; превела Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 14, бр. 1
(ја ну ар 1967) с. 20
2488. Ан дрејкин зуб / Вла ди мир Торопи гин ; преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. –
Год. 14, бр. 1 (ја ну ар 1967) с. 21
2489. Pr ral la e pergjakshme // Za ni i rinise. – No. 1 (1967) f. 12
2490. Az elsö nagyanya / Ford. Ferenc Feher // Jo pajtas. – XXI, No. 1 (1967)
2491. Снеоул ки / прев. на ма кедонски Гли гор Поповски // Нова Ма кедони ја. – Год. 23,
бр. 7300 (12. фебру ар 1967)
2492. Мулен руж / Иван Руд ни ков ; прев. с бу гарског Десан ка Макси мовић // Ок тобар. – Год. 4, II (1967) с. 13
2493. Неизвесност / Иван Руд ни ков ; прев. с бу гарског Десан ка Макси мовић // Октобар. – Год. 4, II (1967) с. 13
2494. ИВАН РУД НИ КОВ // Ок тобар. – Год. 4, II (1967) с. 13
Бе лешка.
2495. Барам помилување : За Марија Магдалена // Млад борец. – Год. 23, бр. 9 (9. март 1967)
2496. Ма ли родољуб / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Ма ла штам па. – Год. 6, бр. 166 (17. март 1967)
2497. Кос и нос / прев. на ма кедонски Гли гор Поповски // Нова Ма кедони ја. – Год. 23,
бр. 7333 (17. март 1967)
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2498. Рибарске мре же / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Ма ла штам па. – Год. 6, бр. 167 (23. март 1967)
2499. Те леграм / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ничево. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 55–56
2500. Му ми ја / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 56–57
2501. Харфа / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. –
Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 57–58
2502. Графи ка / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун 1967) с. 58–59
2503. БЕ ЛЕШКА О ИВА НУ РУД НИ КОВУ // Бра ни чево. – Год. 13, св. 2/3 (март–јун
1967) с. 146
2504. IGRANKA // Prosvjeta. – God 24, br. 558 (1967). – Mala Prosvjeta. – Br. 3 (1967) s. 15
2505. SUNCOBRA NI // Prosvjeta. – God 24, br. 558 (1967). – Ma la Prosvjeta. – Br. 3
(1967) s. 15
2506. На кеју / Иван Руд ни ков ; прев. Десан ка Макси мовић // Ма ла штам па. – Год. 6,
бр. 169 (7. април 1967)
2507. ЗА СЛУ ГУ ЈЕРНЕЈА // Ствара ње. – Год. 22, бр. 4 (1967) с. 356–358
2508. Оловка / Гљеб Гобровски ; преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 14, бр. 4
(април 1967) с. 115
2509. Ме так / Гљеб Гобровски ; преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 14, бр. 4
(април 1967) с. 115
2510. Ката нац / Гљеб Гобровски ; преве ла Десан ка Макси мовић // Змај. – Год. 14, бр. 4
(април 1967) с. 115
2511. И ПОСЛЕ ЈЕ СВЕ БИ ЛО ЛА КО // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19242 (30. април и
1–2. мај 1967) с. 3
2512. У ГОСТИ МА (Позвао је мај све бу бе на чај) // Ма ле нови не. – Год. 11, бр. 562
(1. мај 1967)
2513. Детство / прев. на ма кедонски Гли гор Поповски // Нова Ма кедони ја. – Год. 23,
бр. 7380 (5. мај 1967)
2514. Певачева судба / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Цр те жом илустрова ла Љу би ца Сокић.
2515. Пролећ но ви ђење / Иван Руд ни ков ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Цр те жом илустрова ла Љу би ца Сокић.
2516. ИВАН РУДНИКОВ, БУ ГАРСКИ ПЕСНИК // Змај. – Год. 14, бр. 5 (мај 1967) с. 143
Бе лешка.
2517. ЦАР ИГРАЧА КА // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19265 (25. мај 1967) Поли ти ка за
децу. Год. 29, бр. 753
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2518. РАЂА ЊЕ ПЛА НИ НЕ (Док идеш, идеш пла ни ном / при ча ти дрвећа старо) //
Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19265 (25. мај 1967) Поли ти ка за децу. Год. 29, бр. 753
2519. Kanatli Mendil ler // Sevinc. – No. 5 (1967) p. 6
2520. Абул Ала Ма ари; Каси да у седам сусра (Увод, Су ра шеста, Су ра сед ма, Последња су ра) / Аве тик Исаа кјан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ствара ње. –
Год. 22, бр. 6 (1967) с. 679–685
2521. АВЕТИК ИСА А КЈАН // Ствара ње. – Год. 22, бр. 6 (1967) с. 686
Бе лешка.
2522. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Змај. – Год. 14, бр. 6–7 (јун–јул 1967)
с. 161
Цр те жом илустровао Жи војин Ковачевић.
2523. У ДОЊЕМ ДВОРИ ШТУ (У двори шту пу ном кока / и гуса ка / и ћу ра ка) // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19307 (6. јул 1967) Поли ти ка за децу. Год. 29, бр. 759
2524. Опомена // Ти тов пионер. – Год. 18, Но. 7 (1967)
2525. Пистоја // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19319, 19326, 19333 (18. и 25. јул и 1. август
1967) с. 13
У на пису: С Десан ком Макси мовић кроз Ита ли ју / Ми лорад Блечић. Пу топис.
2526. Један дан у Фи рен ци // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19333 и 19340 (1. и 8. август
1967) с. 13
У на пису: С Десан ком Макси мовић кроз Ита ли ју / Ми лорад Блечић. Пу топис.
2527. У веч ном гра ду // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19347, 19354, 19361 (15, 22, и 29. август 1967) с. 12, 13
У на пису: С Десан ком Макси мовић кроз Ита ли ју / Ми лорад Блечић. Пу топис.
2528. Maca ne xhep / Përk. Rex hep Hox ta // Zani i rinisë. – No. 5 (1967) f. 19
2529. Motrat pa vil la // Za ni i rinisë. – No. 17 (1967) f. 21
2530. Proleće u Zagrebu // Modra lasta. – God. 13, št. 17 (1967) s. 9
2531. Баба // Нова Ма кедони ја. – Год. 23, бр. 7486 (15. август 1967)
2532. Risi mli kitap / Cev. Necati Zekeriya // Birlik. – XXI II, No. 741 (1. septembar 1967)
2533. Moj tata // Naši pioni ri. – God. 23, No. 9 (1967) s. 6
2534. ЛУТКЕ РАЧУ НАЈУ (Сва ко вече ја се му чим своје лут ке да нау чим) // Поле тарац. – Бр. 1 (сеп тембар 1967) с. 3
Илустрова ла Ната ша Тодоровић.
2535. Jaganjci // Vetserum. – Br. 9/10 (1967) s. 627
2536. Volovska kola // Vetserum. – Br. 9/10 (1967) s. 628
2537. КРИ ЛАТА ПЕСМА // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19405 (12. ок тобар 1967) Полити ка за децу. Год. 29, бр. 773
2538. ДВЕРИ ЉУ БА ВИ : Јарославски прозорски оквири // Политика. – Год. 64, бр. 19415
(22. ок тобар 1967)
Пу топис.
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2539. ЈА РОСЛАВСКИ ПРОЗОРСКИ ОКВИ РИ // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19415
(22. ок тобар 1967)
2540. Uspavan ka / Oton Župančič ; prevela Desan ka Mak si mović // Zmaj. – God. 14, br. 10
(oktobar 1967) s. 248
2541. Natrag u pla ninski raj / Si mon Gregorčič ; prevela Desan ka Mak si mović // Zmaj. –
God. 14, br. 10 (oktobar 1967) s. 248
2542. Toamna / Trad. Victor Tulbure // Bucuria copiilar. – XXI, No. 15 (15. novembar 1967)
2543. ПОМОДАРЦИ // Поли ти ка. – Год. 64, бр. 19440 (16. новембар 1967) Поли ти ка
за децу. Год. 29, бр. 777
2544. ЗЕЧЕВИ (Хва ли ли се зечеви / у зе леној тра ви) // Поле тарац. – Бр. 3 (новембар
1967) с. 10
Цр те жом илустрова ла Ната ша Тодоровић.
2545. Okridlena pesen / prel. Juraj Tušiak // Hlas ludu. – XXIV, No. 47 (18. novembar 1967)
2546. Zi de iarma / Trad. Victor Tulbure // Bucuria copiilar. – XXI, No. 16 (1. decembar 1967)
2547. ЋИ РИ ЛИ ЦА У ПА РИ ЗУ : Ино стра не те ме // Књи жев не нови не. – Год. 19,
бр. нс 317 (23. децембар 1967) с. 8–9
2548. Споменица СА НУ : Књига 30. Посебна издања СА НУ. Књ. 152. – Београд : СА НУ,
1967
У са држају од Десан ке Макси мовић: За нерот ки ње, с. 141; За војнич ка гробља,
с. 142–143; За себра, с. 144–145.
2549. Песнич ки преводи. – Нови Сад : Мати ца српска; Српска књи жевна за дру га,
1967. – (Српска књи жевност у сто књи га; књ. 96)
Преводи Десан ке Макси мовић: Амин / Дора Габе; Судба / Дора Габе.
2550. Ан тологи ја српског љу бавног песни штва : (XVI II–XX век) / саста вио Зоран Гаври ловић. – Београд : Рад, 1967. – 307 стр.
Песме Де сан ке Мак си мо вић: Пр ви снег, с. 222; Уте ха, с. 223; Пред о се ћа ње,
с. 224–225.
2551. Антологи ја српског родољу би вог песни штва: (XIV–XX век) / саста вио Зоран Гаври ловић. – Београд : Рад, 1967. – 480 стр.
Песме Десан ке Макси мовић: Тра жим поми лова ње: За земљу куда војска прође,
с. 334–335; За војнич ка гробља, с. 336–337; Спомен на уста нак, с. 338–339; Крвава бајка, с. 340–342.
2552. Za ri; Prelo; Sobota // Naš koutik. – XIX, No. 1 (1967/1968) s. 16

1968.
2553. ВРАТ НИ ЦЕ : Избор поези је. – Београд : Просве та, 1968. – 164 стр. – (Библиотека „Просве та“; књ. 201)
Избор песа ма и пред говор „Између тајне и отаџбине“ сачинио Стеван Раичковић.
Са држај: Молбе младости: На бу ри; Стреп ња; Предосећа ње; У зимски дан; Опомена; Са моћа (Би ло би ми су ви шно); Срећа; Судба; Због мене; Пролеће гнездо
гра ди; По растан ку: I (Реци ми сад); По растан ку: II (Некад сам би ла добра и
мла да); Пролет ње песме: I (Пролеће, да нас зва ћу те чистотом); Пролет ње песме:
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II (Осећам вечерас док посматрам ласте); Молба мла дости; Девојко; Мирно моје
срце спа ва. – Сребрне плесачице: Пођи мо у шу ме; Покошена ли ва да; Зми ја; Сумрак на ли ва ди; Вече (Спа вају овце); Крај је ле ту; Весе ла јесен; Ли шће (Са лишћем за ви чаја); Се ли це; Сребрне плесачи це; Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Оти ћи ћу у пасти ре. – Бегуница: Бегу ни ца; Нејасна песма; Ду ша;
Бачени ка мен; Мла дост је прошла; Песма (Не чуди се); Ореол; Ћук; Глас монахи ње; Гласови ноћи; Опусте ла кошни ца; Грли ца; Пут ник кроз Са хару. – Путник
треће класе: Неко се сећа де тињства; Пут ник треће класе; Сећа ње на за ви чај;
Моји земља ци; Мешење хлеба; Гостољу бље; Се ља кова смрт; Опусте ли оклоп;
Писмо. – Крвава бајка: Спомен на уста нак; Срби ја се буди; Крва ва бајка; С де тетом на ли ва ди; Отаџби но, ту сам; Мајка ма; Веру јем (Моја земља пропасти неће);
Жао ми је човека. – Месе чина над воћњаци ма: Че жња у ту ђи ни; Род на годи на;
На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Пи та ли це; Исто то са мо ма ло друк чи је; Сутон на Ска дарском језеру; Месечи на над воћ ња ци ма; Срби ја у су тону; Песников кип у парку. – Песник и пролеће: Песник и пролеће; На пла ни ни; Сено; Љубавна препирка; Пролеће, а ја венем; Упролеће; Кад мла дост проху ји, шта
чи ните, пти це?; Одазва ле су се са мо пти це; Лик на прозору; Ра ђа ње љу ба ви; Коме
да се ту жим; Има мо пасош: А и тебе то молим. – Тра жим поми ловање: За себра;
За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За војнич ка гробља; За јерес; За последње да не; За ва жне; За ка лу ђера; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу
преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За ал кохоле; О ка менова њу;
За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу
старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За звери оклеве та не;
За оне што царске дру мове ору; За људе који јасно ви де.
2554. ЦАР ИГРАЧА КА. – Београд : НИП Борба, 1968. – 16 стр. – („Жар пти ца“; 51; 161)
Ли ковне илустра ци је ра дио Спасоје Јара ковић.
2555. BUN TOVAN RAZRED : Roman. – Novo izdanje. – Subotica; Beograd : „Miner va“,
1968. – 248 str. – (Biblioteka „Izbor“; 11)
2556. ПЕСМЕ. – 2. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1968. – 112 стр. – (Лек ти ра за
VII разред основне школе)
Избор песа ма и поговор „Поези ја Десан ке Макси мовић“ сачи нио Ду шан Костић.
2557. ЂАЧ КО СРЦЕ. – 3. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1968. – 168 стр. – (Лекти ра за II разред основне школе)
Стр. 159–162: „Десан ка Макси мовић“ / Мирко Пе тровић.
2558. Trav niški zvonček / prev. Ivan Minatti; naslika la i opremila Marija Vogelnikova. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968. – 20 str. – (Knjižnica Čelebica; 123)
2559. Kazka pro Korot kovečnu = Bajka o Krat kovečnoj / Z serbohor vatskoi pereklad V. Petrik. – Ki iv : Vesel ka, 1968. – 106 str.; 15 cm.
2560. Këroj Fa lje / Përktheu Esad Meku li. – Prishtinë : Ri lindja, 1968. – 70 f. – (Shkrimtazë
Jugoslave)
2561. Láska a súcit / Zo srbskych originálov: Miris zemlje, Govori ti ho, Pesme, Tražim pomi lova nje / vybral, verše a doslov preložil Vitázoslav Hečko; doslov napisal Dušan
Kostić. – Bratislava : Slovensky spisovatel, 1968. – 159 + [7] str. – (Otvorené okná; 21)
Са држај: Vyhlásenie; Na mladost; Jarná piesen; Na šesnáste na rodeniny; Kraj, kde
se na rodil ten, čo mna l’ubi; Obava; Predtucha; Starodávna dievečenská piesen; Po
rozlúčke I–III; Spomien ka; Do lesov pod’me; St’ahovavé vtáky; V zimny den; Na še
tajomstvo; Vystra ha; Za búrky; Láska; St’astie; Ozva li sa iba vtáky; L’ad tvoje srdce
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objíma tak rychlo; Jar, a ja vädnem; Umieranie lásky; Vyznanie zarmútenych; Nežnost;
Utecha; No aj teba o to prosim; Rozpráva; Hosti na na lúke; Chodec; Nikdy; Tichy
blázon; Listie; Každé tvoje slovo; Rzpráva ticho; Sa mota; Vychod mesiaca; Slnko;
Horsky potok; September; Obraz; Ticho; L’úbost’ (Zachvejem sa, ked’ odtrhnem kvet
vedl’a chod ni ka); Tajom stvo; Zal’úbenost; Biely kvet; Ráno; Ja zva; Boj mračien;
Nik to nevie; Zabud nutie. Dvere západu; V tieni neba; Žalárnik; Verim; Niek to si
spomì na na detstvo; Človek; Zhodeny boh; Cestujúci tretej triedy; Mat kin ža lospev;
Deti; Nad zošitom zomretého žia ka; Dvadsat’tisìc dievčenskych rúk (Zo Všeslovanského sjazdu v Pra he roku 1938); O ka menova ni; O zbeh nutom otrokovi; O pijanoch; Komu že mám si t’až kat; Spomien ka na pov sta nie; Srbsko sa budi; Balkánec;
Krvavá rozprávka; Matkám; Srbsko v súmra ku; Moja zem nezahynie; V jar nom čase;
Pre zem, ktorou prešla vojna; Pre zhodenych; Pre tych, čo smrt’ nenávidia; Pre nepútni kov; Pre nechápavych; Pre na ivnych; Pre pa šu srdca; Pre omi lostenychväznov;
Pre svadby bez sobáša; Pre Márie Magdalény; Pre zemianske ženy; Pre neplodné;
Pre tych, čo nezomrú načas; Pre posmeškárov; Pre popolu šku; Pre loviská; Pre bohov; Pre l’udi, ktori jasno vidia; Naplenie.
2562. НА КНА ДЕ // Поли ти ка. – Год. 65, бр. 19483 (31. децембар 1967. и 1–2. ја ну ар
1968) с. 5
2563. ЧАС ПРЕ МЕНЕ (Петооко блиста во прозорско кри ло) // Књи жевност. – Год. 23,
књ. 47, св. 1 (ја ну ар 1968) с. 9
2564. Pr vačik / Prel. Pavel Mučaji // Naši pioni ri. – God. 25, br. 1/2 (1968) s. 3
2565. ЗА БАЧЕНИ НОВЧИЋИ (Оста ло ми је још неколи ко новчи ћа) // Књи жевност. –
Год. 20, бр. нс 321 (17. фебру ар 1968) с. 1
2566. НЕКО СЕ СЕЋА ДЕТИЊСТВА (Каска ши ва ћа ма ши на) // Просвет ни преглед. – Год. 24, бр. 8 (6. март 1968)
2567. Fra minta rea Pi i nii / Trad. V. Deslin, V. Tulbu re // Bucu ria copi i lar. – XXII, No. 5
(15. mart 1968)
2568. Ocov ščino, tu ja / prel. Mi kola Skuban // Pionirska zagrad ka. – XXI II, No. 3 (1968)
s. 10
2569. Vesela ešen / prel. Mi kola Skuban // Pionirska zagrad ka. – XXI II, No. 3 (1968) s. 10
2570. Pokošeni dep / prel. Mikola Skuban // Pionirska zagradka. – XXI II, No. 3 (1968) s. 10
2571. Pome do lesoh / prel. Mikola Skuban // Pionirska zagradka. – XXIII, No. 3 (1968) s. 11
2572. Striber ni tonačnici / prel. Mi kola Skuban // Pionirska zagrad ka. – XXI II, No. 3
(1968) s. 11
2573. Për sebriu // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 589
2574. Për herezën // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 590
2575. Për krenarët // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 590
2576. Për të pa kuptuemit // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 591
2577. Për na iver // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 591–592
2578. Për ata që pengohen ne prag // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 592–593
2579. Për të burgosunit e fa lun // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 593–594
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2580. Për poeteshën, vendine lashtë // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 595
2581. Për ata që brugët e mbretit lavrojnë // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 595
2582. Për ujerëzit që shohin gartë // Jeta e re. – XX, No. 3 (1968) f. 596
2583. НЕЗА ПИСА НА (Отац Ра домир ми је зна мење дао) // Багда ла. – Год. 10, бр. 108–
110 (1968) с. 5
2584. ПРОСИД БА МОЈЕ БУДУ ЋЕ МАЈКЕ (Нити властелин ка, ни сасвим сељан ка) //
Багда ла. – Год. 10, бр. 108–110 (1968) с. 5
2585. Ferici re / Trad. Victor Tulbure, V. Deslin // Bucuria copi i lar. – XXII, No. 6 (1. april
1968)
2586. Vechi cintec de fata / Trad. Victor Tulbure // Bucuria copiilar. – XXII, No. 7 (15. april
1968)
2587. Lucruri le / Trad. Victor Tulbure // Bucuria copi i lar. – XXII, No. 7 (15. april 1968)
2588. ЗАСА ЊА НО ДЕТИЊСТВО // Поли ти ка. – Год. 65, бр. 19616 (16. мај 1968) Поли ти ка за децу. Год. 30, бр. 801
2589. НЕКО КО ЋЕ ТЕК БИТИ ЈА // На пред. – Год. 24, бр. 1008 (17. мај 1968) с. 5
2590. Or manda av. / Cev. H. Mercan // Birlik. – XXIV, No. 779 (24. mаj 1968)
2591. Orumcegin eseri / Cev. H. Mercan // Birlik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)
2592. Tasli maga ra / Cev. H. Mercan // Birlik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)
2593. Cesme basinda kuslar / Cev. H. Mercan // Birlik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)
2594. Yag mur / Cev. H. Mercan // Birlik. – XXIV, No. 779 (24. maj 1968)
2595. ЗНАМ ПО МНОГО ЧЕМУ (Жи ве ла сам ка да је земља / још би ла неудата) //
Књи жевне нови не. – Год. 20, бр. нс 328 (25. мај 1968) с. 1
2596. ГЛ АСНИК (До ја хао од не куд / ко ња ник на вран цу) // По ли ти ка. – Год. 65,
бр. 19626 (26. мај 1968) с. 17
2597. ПРВОМАЈСКА ПЕСМА (Првомајска се песма до ње проби) // Змај. – Год. 15,
бр. 5 (мај 1968) с. 133
Из поеме „Отаџби но, ту сам“.
2598. Vinčovanka za novi rok / Prel. M. Skubin // Pionirska zagradka. – XXII, br. 5 (1968) s. 3
2599. Sar pele // Bucuria copi i lar. – XXII, No. 10 (1. jun 1968)
2600. ЗНАМ ПО МНОГУ НЕШТО / прев. на ма кедонски Р. Т. // Нова Ма кедони ја. –
Год. 24, бр. 7772 (2. јун 1968)
2601. ЧУДО / Анх Тхо ; преве ла с руског Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – Год. 65,
бр. 19682 (21. јул 1968) с. 19
Из Збирке ви јет намске поези је.
2602. Žobrak; Moj tata / Prel. Pavel Mučaji // Naši pionieri. – God. 25, No. 15 (1968) s. 3
2603. Mlli // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
2604. Droja // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
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2605. Mbi meshi ren e mbretit // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
2606. Për te randesishmit // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
2607. Për gruen // Za ni i rinisë. – No. 7 (1968) f. 12
2608. СРЕД ЊОВЕКОВНА СЦЕНА (Глас непозната пра деда / говори кра љу из мрака) // Књи жевност. – Год. 23, књ. 47, св. 7 (јул–децембар 1968) с. 2–3
2609. ЧЕ ЖЊА ЗА ЗА ВИ ЧАЈЕМ // Поли ти ка. – Год. 65, бр. 19707 (15. август 1968)
Поли ти ка за децу. Год. 30, бр. 814
2610. Мудрост / Фран ти шек Ха лас ; с чешког прев. Десан ка Макси мовић и Јара Рибни кар // Књи жевне нови не. – Год. 20, бр. 335 (31. август 1968) с. 11
2611. Гра ду на брегови ма / Фран ти шек Ха лас ; с чешког прев. Десан ка Макси мовић и
Јара Рибни кар // Књи жевне нови не. – Год. 20, бр. 335 (31. август 1968) с. 11
2612. Ноћи / Ви тје слав Не звал ; с че шког прев. Де сан ка Макси мовић и Јара Рибникар // Књи жевне нови не. – Год. 20, бр. 335 (31. август 1968) с. 11
2613. Стари часовник / Јарослав Сајферт ; с чешког прев. Десан ка Макси мовић и Јара
Рибни кар // Књи жевне нови не. – Год. 20, бр. 335 (31. август 1968) с. 11
2614. ЧЕТРДЕСЕТ КЊИ ГА ДЕСАН КЕ МАКСИ МОВИЋ // Змај. – Год. 15, бр. 8/9
(август–сеп тембар 1968) с. 193
2615. НА СТРА ЖИ ЛОВО ИДЕМ (На Стра жи лово идем још за сенке) // Змај. – Год. 15,
бр. 8/9 (август–сеп тембар 1968) с. 193
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2616. О СЕБИ // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 (август–сеп тембар 1968) с. 194–195
2617. СЕЋА ЊЕ НА ЗА ВИ ЧАЈ (Сва ка стопа земље та мо је мени зна на) // Змај. – Год. 15,
бр. 8/9 (август–сеп тембар 1968) с. 196
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2618. ПРОЛЕЋ НА ПЕСМА (Осећам вечерас док посматрам ласте) // Змај. – Год. 15,
бр. 8/9 (август–сеп тембар 1968) с. 196
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2619. ПРОСЈАК (Просјак је слазио пу том / ма лом у дољи селу) // Змај. – Год. 15, бр. 8/9
(август–сеп тембар 1968) с. 196
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2620. НАД СВЕСКОМ УМРЛОГ ЂА КА (Отвори старац свеску умрлог ђа ка) // Змај. –
Год. 15. бр. 8/9 (август–сеп тембар) с. 197
Цр теж ра ди ла Љу би ца Сокић.
2621. СПОМЕН НА УСТА НАК // Змај. – Год. 15, бр. 8/9 (август–септембар 1968) с. 197
2622. КИ ША (Тешко је насли кати ки шу / и погоди ти које је боје) // Поле тарац. – Бр. 9
(1968) с. 13
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
2623. ТРЕНУ ТАК ЋУ ТА ЊА // Ма ле нови не. – Год. 13, бр. 649 (25. новембар 1968)
2624. ДА ПОСТА НЕМ ОПЕТ ДЕТЕ // Ма ле нови не. – Год. 13, бр. 649 (25. новембар
1968)
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2625. ВЕРУ ЈЕМ (Моја земља пропасти неће) // Змај. – Год. 15, бр. 11 (новембар 1968)
с. 265
2626. I ŠTO JE NAJGORE (Priznajem bojim se susreta sa svetom) // Vjesnik. – God. 29,
br. 7825 (28–30. novembar 1968)
2627. MEGDAN (Svakog dana / stoji na morskoj oba li / žena mladošću naoružana) // Putevi. – Br. 6 (novembar–decembar 1968) s. 502
2628. CR NO MORE (Cr no more teško neizbrojno tona / za klati lo se u meni) // Putevi. –
Br. 6 (novembar–decembar 1968) s. 502–503
Pesma sa posvetom Elizabeti Bagr jani, bugarskoj pesni kinji.
2629. JERE VAN (Neki nadah nuti arhitek ta / kao Bog svet za sedam da na / stvorio je Jerevan u toku noći) // Putevi. – Br. 6 (novembar–decembar 1968) s. 503
2630. AR A R AT (Kao hajduk u za se di) // Pute vi. – Br. 6 (no vem bar–de cem bar 1968)
s. 503–504
2631. НЕПИСМЕНИМ ЗЕМЉА ЦИ МА // Поли ти ка. – Год. 65, бр. 19826 (14. децембар 1968) с. 11
2632. РА ДУЈ СЕ, ДЕТЕ // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1968) с. 2–3
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
2633. ШТА ЈЕ НАЈТВРЂЕ? // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1968) с. 2–3
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
2634. СНЕ ЖНИ ГОЛУ БОВИ // Поле тарац. – Бр. 4 (децембар 1968) с. 2–3
Цр те жом илустровао Алексан дар Грбић.
2635. Enooki palčki / na slovenski prev. Jože Šmit // Pionirski list. – God. 22, št. 18 (28. december 1968)
2636. Žal mi je človeka / prepesnil Lojze Kra kar // Pionirski list. – God. 22, št. 18 (28. december 1968)
2637. Сонет ни венац / Фран це Прешерн ; са словенач ког преве ла Десан ка Макси мовић. Прешернов песнич ки развој / Јан ко Кос. – Београд : Српска књи жевна задру га, 1968. – стр. 36, 40–258. – (СКЗ Коло; 61; књ. 412)
2638. Избор / Фран це Прешерн ; саста ви ла Роксан да Његуш ; пред говор на писао Јосип Вид мар. – Београд : Просве та, 1968. – (Библио тека „Просве та“; 128)
Десан ка Макси мовић преве ла: Сонет ни венац, стр. 137–165.
2639. Ан тологи ја словенач ке поези је / саста ви ли Јоже Касте лиц, Дра го Шега, Цене
Ви пот ник; увод и на помене [написао] Дра го Шега. – Београд : Просве та, 1968. –
387 + [1] стр. – (Библио тека „Просве та“; 176)
Десан ка Макси мовић превела: – Ва лентин Водник (1758–1819): Vršac najvišlji snežnik za Triglavom = Vr šac, najvi ši glečer posle Triglava, str. 32–35. – France Pre šern
(1800–1849): Pévcu = Песни ку, стр. 38–39; Ribič = Рибар, стр. 40–43; Si la spomina = Moć seća nja, str. 44–45; Sonetje nesreče = Соне ти несреће: 1 (O vrba sréčna
drága vás domačá) = (О, Врбо, срећ но, дра го се ло за ви чајно), стр. 46–47; 2 (Popótnik pride Afri ke puščávo) = 2 (Пут ник у африч ку пусти њу сти же), стр. 46–47;
3 (Hrast, ki vihár na tlà ga zimski trešné) = 3 (Храсту који олуј зимски на тле сруши), стр. 48–49; 4 (Komùr je sréče dár bi là klofúta) = 4 (Коме је ша мар био удар
уде са), стр. 48–49; 5 (Življênje, jéča, čás v nji rábelj húdi) = 5 (Жи вот там ни це,
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вре ме у њој опак крв ник), стр. 48–50; 6 (Čez têbe vèč ne bo, sovrážna sréča!) = 6
(Због те бе већ не ће, зло творко сре ћо), стр. 50–51; (Biló je, Mójzes, têbi na ročêno) = (Би ло је, Мојси је, те би пове рено), стр. 52–53; Krst pri Savici: Uvod = Крштење на Са ви ци: Увод, стр. 54–59. – Фран Лев стик (1831–1887): Pr vi poljub =
Први пољу бац, стр. 62–63. – Си мон Јенко (1835–1869): Uvod = Увод, стр. 66–67;
Po slovesu = По растан ку, стр. 68–69; Na grobéh = На гробови ма, стр. 72–73; Na
zbiranje = На избор, стр. 74–75. – Си мон Грегорчич (1844–1906): V pepelnični noči =
Покајнич ка ноћ, стр. 82–87; Človeka ni kar! = Човека ни кад!, стр. 88–91. – Антон Ашкерц (1856–1912): Mejnik = Ка мен међаш, стр. 94–97; Kronanje v Zagrebu
1575 = Кру ниса ње у За гребу 1575, стр. 98–103. – Иван Цанкар (1876–1918): (Iz
moje samôtne, grenke mladósti) = (Из моје уса мљене, горке мла дости), стр. 106–107.
– Драготин Ке те (1876–1899): (Ka kor labúd belogrúdi počási) = (Као лабуд бе логруди пола ко), стр. 112–113; Na trgu = На тргу, стр. 114–117; Melan holične misli =
Ме лан холич не мисли, стр. 118–119; (Ko pride noč, sodrúga fanta zije) = (Кад дође ноћ, дру гари ца ма ште), стр. 120–121. – Јосип Мурн (1879–1901): Ko dobrave se
mrače = Кад се ду бра ве мраче, стр. 124–125; Ena ka = Иста, стр. 126–127; Šetnjanževo = Ивањдан, стр. 128–129; Želja po nevesti = Чежња за невестом, стр. 130–131;
Pesem o ajdi = Пе сма о хељ ди, 132–133; Sneg = Снег, стр. 134–135; Kdo v brezgla sno to noč = Ко у ту безгласну ноћ, стр. 136–137; Pa ne pojdem prek poljan =
Е, нећу вам преко поља на, стр. 138–139; Vla hi = Власи, стр. 140–141. – Отон Жупанчич (1879–1949): Zvečer = Све чера, стр. 144–145; Poljubi me, objemi me = Пољу би ме, за грли ме, стр. 146–147; Tiho, brez beséd = Ти хо, без речи, стр. 148–149;
Melan holija = Ме лан холи ја, стр. 150–151; Pogovor v temi ni = Разговор у та ми,
стр. 152–153; Noč ni psalm = Ноћ ни псалм, стр. 154–155; Meseči na = Ме се чи на,
стр. 156–157; Grobóvi tu lijo = Гробови урлају, стр. 160–161; Ob Kvar neru = Крај
Кварне ра, стр. 162–165; Dies irae = Dies irae, стр. 166–169; Obup = Очаја ње,
стр. 170–171; Veš, poet svoj dolg? = Пе сни че, дру жност знаш?, стр. 172–173; Kar
je kovi na = Шта је ме тал, стр. 174–175. – Алојз Град ник (1882–1967): V oma mi =
У ома ми, стр. 178–179; Iz cveta si me izpreménil v plod = Из цве та си ме у плод претворио, стр. 182–183; Zi ma = Зи ма, стр. 184–185; Vodnjak = Бу нар, стр. 186–187;
V tuji ni = У ту ђи ни, стр. 188–189. – Па вел Го лиа (1887–1959): Poznám rokó =
По знајем ру ку, стр. 196–197; Ribice = Риби це, стр. 198–201; Ma ni fest = Ма нифест, стр. 202–205. – Иго Груден (1893–1948): Perice na Savi = Пра ље на Са ви,
стр. 208–209; Dva najsta ura = Два наести час, стр. 212–213. – Ми ран Јарц (1900–
1942): Modre da lje = Модре да љи не, стр. 216–217; Seja lec v zi mi = Се јач у зи ми,
стр. 218–219. – То не Се ли шкар (1900–): Sed morojenčki = Сед моро рођених,
стр. 222–223; Cvetoča kak teja = Уцве та ли как тус, стр. 224–225. – Ви да Тауфер
(1903–1966): Smeh = Смех, стр. 236–237. – Сречко Косовел (1904–1926). Ba lada =
Ба ла да, стр. 240–241; Starka za va sjo = Ста ри ца крај се ла, стр. 242–243; Labodja pesem = Лабудова пе сма, стр. 244–245; Večer pred zi mo = Ве че пред зи му,
стр. 246–247; Ena je groza = Са мо јед на је гро за, стр. 250–251; Ek sta za smr ti =
Екста за смр ти, стр. 252–253; Tragedija na ocea nu III, VII, VI II, IX = Тра ге ди ја
на оке а ну III, VII, VI II, IX, стр. 254–257. – Ми ле Клоп чич (1905–): De žev na pomlad 1933 = Ки шови то проле ће 1933, стр. 274–275. – Бо жо Воду шек (1905–):
Pomlad ni veter = Пролећ ни ве тар, стр. 278–281; Zača ra ni krog = Зачара ни круг
стр. 282–283; Lov = Лов, стр. 284–285.
2640. [Аутобиографија]; У књи зи: Ју гословенски деч ји писци о себи. – Београд : Младо поколење, 1968. – (Лек ти ра за V разред основне школе.)
2641. НАЈЛЕПШЕ БАЈКЕ И ПРИ ЧЕ. – Београд : Борба, 1968. – („Жар пти ца“. Библиотека за деч је попод не) (Лек ти ра за ђа ке основних школа; II; 1)
Од Десан ке Макси мовић: Писмоношин сан.
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2642. Izbor recitacija za školske sveča nosti / sastavio Joža Skok. – Zagreb : Školska knjiga,
1968
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: Lut ke računaju, s. 10; Ma li vojnici, s. 39; Čestit ka za Novu godinu, s. 58–59; U gosti ma, s. 108; Kr vava bajka, s. 108–109; Bliži se,
bliži leto, s. 133; Sestra bez brata, s. 148; Izložba dece sli ka ra, s. 149–152; Predosećanje, s. 240; Dvadeset hi ljada devojačkih ru ku, s. 242.
2643. Pajkova gugal nica / na slovenski prev. Ivan Minatti // Ciciban. – God. 24, št. 9
(1968/1969) s. 225
2644. Breptalky / prel. Ji ri Svoboda // Naš koutik. – XX, No. 1 (1968/1969) s. 12

1969.
2645. НЕ ЗА БОРА ВИТЕ : Роман. – Су бо ти ца; Београд : „Ми нерва“, 1969. – 240 стр. –
(Библио тека На ша књи га; 38)
2646. ВЕРУ ЈЕМ. – Београд : Слобода, 1969. – 40 стр. – (Са времени писци) (Еди ци ја
поези је. Библиографска сери ја)
Пред говор на писао Пе тар Ан дрић. – Књи гу илустрова ла На де жда Првуловић.
Са држај: За сврг ну те; Не бој се; Уте ха (Ако нисмо зајед но); Веру јем (Веру јем у
пролеће љу ба ви); Пролећ на песма; Опомена; Писмо; А и тебе то молим; За војнич ка гробља; Спомен на уста нак; За Мари је Магда лене; За седам глад них годи на; Пут ник треће класе.
2647. СА БРА НА ДЕ ЛА ДЕСАН КЕ МАКСИ МОВИЋ. – Ју би ларно изда ње поводом
педесе тогоди шњи це књи жевног ра да. – Београд : Нолит, 1969. – 7 књ.; 20 цм
Ли ковне на цр те за кори це и омот ра дио Богдан Кршић. – Биобиблиографске
информа ци је: у 7. књи зи. Књ. 1 Зе лени ви тез: Песме: „Песме“ (1924); „Зе лени
ви тез“ (1930); „Гозба на ли ва ди“ (1932); „Нове песме“ (1936). – 389 стр.
Са држај: „Песме“. – Молбе мла дости: Молба мла дости; Предосећа ње; Стрепња; Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Девојач ка молба; Страх (Пла шим се кад помислим); Јед но уверење; По растан ку: I (Реци ми сад); По растан ку: II (Некад сам
би ла добра и мла да); По растан ку: III (О кад би знао ти); По растан ку: IV (За воле ла сам га); По растан ку: V (За воле бе ла ми рисна ру жа); Оздра вљење. – Шумска звезда: Шумска звезда; Покошена ли ва да; Зми ја; Лов; Поздрав реци (Неста шна реко у дну мога се ла); Сеоски по ток; Обла ци (Упе ли се огром ни обла ци
неки); Пођи мо у шу ме; Круг; Зе лени су мрак. – Лирске оазе: Лирска оаза; Пролет ње песме: I (Пролеће да нас зва ћу те чисто том); Пролет ње песме: II (Осећам
вечерас док посматрам ласте); Ра дости; Немир; Су тон (Око брега зе леног); Сели це; У зимски дан (Це лога је да на снег ла га но па до); Су тра дан (Сећам се сад);
Нисмо ми кри ви; Звезда; У вла ку; Уте ха (Још да нас смо зајед но); На бу ри; Сећање (Чу јеш ли, сестро?); Паук; У колу; Изнена ђење (Сре ла сам на пу ту мла ди ћа);
Слут ња (Ма да је око мене проле ће); Поноћ (И одјед ном чуд но); Тајна (Че тири чуд на имена); Над жи во том: I (Осе ћам полуде ћу проле ћа овог); Над жи вотом: II (Осећам полудећу пролећа овога због неке да леке лепо те); Над жи во том:
III (И осећам оста ћу жед на); На ша тајна; Са моћа (Би ло би ми су ви шно). – На
од мори шту: На од мори шту: I (Повлачи мо се); На од мори шту: II (Од мара се
сун це); На од мори шту: III (Би ли смо мла ди пла нински по ток); На од мори шту:
IV (Круп но корача... сен ка обла ка); На од мори шту: V (Сва ка твоја реч); На одмори шту: VI (Говори ти хо); На од мори шту: VII (Пу това ли смо); На од моришту: VI II (Све мислим шта ли ће доћи); На од мори шту: IX (И ка да би бар зајед но
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од ла зи ли); На од мори шту: X (После много или ма ло да на поспа ћемо сви редом). – Огледа ло: Огледа ло: I (Идем пу тем жи во та); Огледа ло: II (Ја носим у
ду ши жи во огледа ло); Огледа ло: III (А јед нога да на, знам, разби ће се жи во огледа ло моје ду ше); Огледа ло: IV (Иду покрај мене људи); Огледа ло: V (Седе у пенастој шу ми); Огледа ло: VI (Идем ста зом жи во та); Огледа ло: VII (Као бе ли водени цвет); Огледа ло: VI II (Идем пу тем жи во та, а предам ном иде блиста ви одсјај
огледа ла); Огледа ло: IX (Идемо пола ко крају); Огледа ло: X (Ћудљи во је огледало што га носим у ду ши); Огледа ло: XI (Чега ли сам сен ја); Огледа ло: XII (Идем
пу тем којим проћи нећу ви ше ни кад). – Та ква сам ја: Моја песма; Лирска противреч ност; Ја и ја; Оправда ње; На крају би ће опет јед но исто; Свејед но ми је;
Време; Од говор; При ча о песни ку; Зла ноћ; Опомена; Та ква сам ја. – „Зе ле ни витез“. – Зелени витез: Зелени витез; Пролеће је опет; Речи; Сум ња; Судба, Наставак; Због мене; Љу бав (Мојој мисли на тебе); Срећа; Од лазак; Са моћа (Крај мене
жи ве два ти чи ја хора); У пољу; Потоци; Дрво иза огра де; Змијске очи; Мрак; Писма из шу ме: I (Идем пу тем); Писма из шу ме: II (При јате љу, пу тем покрај мога
дома); Писма из шу ме: III (Већ све се ви ше); Два да на у шу ми: I (Над прова лу
сам се на гла); Два да на у шу ми: II (Слич на сам вечерас, дра ги, брдске биљке
стру ку); Млеч ни пут; Заборав (Мар та трећег у ноћ, ове годи не); Песма голу ба;
Чу вајте се; Девојко (Девојко, оста ви у су тон вези во); Прекор; Песма после неде ље; Јесење ју тро; Поздрав незна ној; Моли тва за љу бав; Две моли тве: За њега;
Две моли тве: За мене; Кле тва и моли тва: I (Боже, што небесне пожаре спу шташ
у же тве); Кле тва и моли тва: II (Боже, са чи је помисли је ди не); Ве черњи снови:
I (Ја добро знам да жи во том пу ним врли на); Вечерњи снови: II (Ја добро знам у
моли тви његовој); Вечерњи снови: III (Ле жа ћу на посте љи и држати у ру ци бео
цвет); Вечерњи снови: IV (Често снови буду пу ни на де); Јесен (У крају том јесен
као бол); Песма су жња; Вечерњи призвук; Разговор; Бдење; Бол; Љу бав (Давног
пролећа у су тон). – Молитва богу ми лова: Гостољу бље; Посла ни ца; Ту га; Заточење; Ли ти ја; Песма о жи во ту; Жи вот; Глас ноћи (Пробудио ме сан стра шан као
мора); Спозна ње; Изми рење; Богу милска песма; Богу ми лова моли тва. – У смрт
од ра зли ци јех: Поми луј, Боже; Свећа; Пролеће у гробљу; Над пра хом; Утрка;
Опусте ла кошни ца; Оборено гнездо; У смрт мра ви; У смрт росе; Над реч ним кори том; Уса мљен крст; Повратак (Кад се поврати у дедови ну); Мртва ти ца; Шет ња
кроз гроб; У му зеју: I (Ми ри ше прошлост); У му зеју: II (У олтаре пре творени зидови); Опусте ли оклоп; Грли ца; Послед ње речи.
„Гозба на лива ди“. – I: Гозба на ли ва ди; Ти хи умобол ник; Кроз исти прозор; Самоћа (Оти шли су сви); Ма гла; Ли шће (Пред ве чер поче да се рони); Жи вот у
тра ви: I (Заста доше два ве ли ка црна мра ва); Жи вот у тра ви: II (Стоји ску поцени чи рак); Ра ђа ње месеца; На врати ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци (Кад
ују тру сун цокре ти); Је зеро; Горски по ток (Ју ри пла хи коњиц); Бој обла ка;
Сун чев за ла зак; Срце шу ме; Чудо творно дрво; Сеп тембар (Поди же се, поди же
небо у бес крај); Снег; Бе ла врби ца; Смрзну та пти ца; Га вра ни; Голу бови; Студија за зимски пејзаж; Сли ка. – II: Љу бав (Стрепим кад узберем цвет); Пра зник
(Злато пра зни ка треп ти да нас у мом срцу); Тајна (Спусти ла сам очи); Растанак; Сад; * (Од мене до њега може се са мо мостом ду ге); Успомене; Сан; Чекање (Бол је моћ ни подру гљи ви бог); Коли ко ли ца имаш ти; Заборав (Ве ли ки господар моје ду ше пола ко уми ре); Бе ли цвет; Ју тро; Ти ши на (Слу шај ка ко ти ши на
пљуска); Болесна девојчи ца; На пу штени пут; Небо; Врата за па да (Врата за па да
су тешка и ћу те); Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост; Ве черња моли тва; Знак
крста (Мој ве ли ки знак крста је кад пра штају ћи мах нем ру ком); У сен ци неба;
Там ни чар; Смрт на бу ри.
„Нове песме“. – Сећа ње на оца: Час земљописа (Стаја ло је нас три десет); Писмо
оцу; Моли тва очевом срцу. – За ви чај: За ви чајно вече; Бран кови на; Сећа ње на
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за ви чај (Сва ка стопа земље та мо мени је зна на); Моји земља ци; Град; У крају
мом; Брест се су ши; Гласови ноћи (Ноћ је овде пу на стра шних гласова); Весе ла
јесен (Бе ла сви ћу ок тобарска ју тра); Лет ња ноћ; Просјак; Су мрак на ли ва ди;
Под не у шу ми; Небо у за ви чају. – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ње (Све
чешће у јесен); Каја ње (Из жи во та сам са ма иза гна ла); Ли шће (Са ли шћем за вичаја); Оти ћи ћу у пасти ре; Вече (Спа вају овце); Мирно моје срце спа ва; Умор
(Доста је жи вота); Послед њи час; Бог смрти; Са вин монолог; Разговор мона хи ње
с Богом; Глас мона хи ње; Бла женства. – Из Словенач ке: Сребрне плесачи це; Вез;
Доли на под ки шом; Срни на молитва; Ћук; Са пут ни ца; Фантастич но вече; Олу ја;
Све то ју тро; Ореол. – Песма: Песма (Не чуди се, песма, песма је ово); Земља где
се родио онај што мене љу би; Пролеће гнездо гра ди: Пролеће (Пролеће је мој
вереник); Позна ни це; Мла дост је прошла; Бачени ка мен; Су тра дан (Ту жно је
проћи ју тром); Ме лан холи ја; Вера; Ду ша; Ку ћа у зори; Нејасна песма; Неспокојство (Прође све); Бегу ни ца; Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској га зи ли
тра ви); Пра зник (Зауста ви на пу ту си рома ха боса); Месечи на (Лу та нам месец
око собе); Подиг нем очи; Песма у ноћи; Старост; На пу штена девојка (Оти шао је
ју трос); Касни мраз; Бог ми лосрђа; Песни ково искуство; Уса мљени кова песма.
Књ. 2
ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ: Песме: „Песник и за ви чај“ (1946); „Ослобођење Цве те
Ан дрић“ (1945); „Отаџби на у првомајској поворци“ (1949); „Отаџби но, ту сам“
(1951). – 353 стр.
Са држај: „Песник и завичај“. – Песник и за ви чај: Песма кроз гору; Песма крај
извора; Љу бавна песма; Сватовска песма; На шеснаести рођен дан; Први дан
љу ба ви (Од твоје близи не све у мени цве та); Девојка се ра ду је пролећу; Љу бавно
писмо; Ки ша (Ти ки шу волиш, ево ки ша па да); Чека ње (Чекам те ду го); Девојка
за братом (Пут ни че, су морни облаче); Братова моли тва; Девојка слу ти смрт;
Послед ња успа ван ка; Ствари; Мла ди ћева ту жба ли ца; Син ги ду нум; Елеги ја;
Сестри на ту жба ли ца; Мајчи на ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве љених; Вајар вас крса ва
мр тву девојку; Човек; Немир (Бојим се часа смрти); Каја ње (Пра во је, пра во што
сад плачем); Уми ра ње љу ба ви; Ис пу њења; Уми ра ње срца; Сећа ње (Би ли су благословени сви часови); Нешто слич но при чи; Људска комеди ја; Писмо (Опрости, опет ћу писати о гра њу); Звезде; Градски љу бавни ци; Писмо из ропства;
Жена; Ми лошта; Два десет хи ља да девојач ких ру ку: (Са Свесловенског сле та у
Пра гу, 1938. год.); Ду шу ми поклони; Послед ње пролеће; Песни ков бла гослов;
Песник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; Поези ја (Са мо поези је богу љу би ми ца сам
би ла); Песни ци су гра ђа ни ма. – Пут ник треће класе: Пут ник треће класе; Радник чезне за од мором у при роди; Си рома хов гроб; Неко се сећа де тињства; Сећа ње у затвору; Над свеском умрлог ђа ка; Бу кова шу ма; Деца (На поља ни иза
цркве све тог Марка); Ма ла да ди ља; На пу штена девојка (Онај под чи јим сам
хте ла да жи вим кровом); Песма о на пу штеном де те ту; Крај воде; Жени која се
продаје; Осу ђени ков послед њи час; Са моу би ца; Полуде ли возар тен ка; Пут ник
кроз Са хару; Монолог разочара ног; У крч ми; Бран ковач ко гробље; Се ља кова
смрт; Се ља кова здра ви ца; Воћ ња ци; Воловска кола; Се љак на тргу; Се љан ки на
ту жба ли ца; Провин ци јал ци; Од говор са времени ку. – Песме о ропству и слободи: Покаја ње; Освајачи; У ропству; Гу бар; Беседа роман ти чарева; Роман ти чарска успа ван ка; Сен поги нулог рат ни ка; Девојка за поги нулим мла ди ћем; Чежња
у ту ђи ни; Алекси Ви ћен ти јеви ћу, стре ља ном од Нема ца 1943. годи не; За ви чај
под месечи ном; Ноћ у за ви чају; Бад ња ци; Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном
хлебу; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка; Мајке оп ту жу ју; Мајка ма; Ци вили за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је човека; Пору ка освајачу; На да; Медвед ник; Верујем (Моја земља пропасти неће); Кри лата земља; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја
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се буди; Уста ни ци: (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Бла га вест; Први дан слободе; Верност; Сан о дома ћем ми ру; Удови ца; Обудове ла невеста; Девојке; Бугари ма; Руским песни ки ња ма које сам чезнула да ви дим; Бал ка нац.
„Ослобође ње Цве те Андрић“. – 1 (Низ неодређених имена); 2 (Проговори ће,
проговори ће она); 3 (На прво гласа ње иде Цве та); 4 (У оп шти ну се слегло море
све та).
„Отаџ би на у првомајској поворци“. – (Промаче коња ник на зе лен ку); (Промаче
с песмом девојка борац); (Стара чобанска песма је ово); (Девојке поздра вљају
бе ле да не); (Преко па шња ка и преко жи та); (Ево Срби је и мајских ура на ка);
(Поди же девојка све тли ру бац); (Јесмо ли то бла го за копа но); (Гледајте, отаџбина је опет пу на).
„Отаџбино, ту сам“: „Посвећено Ду ши ци Стефа новић, мла дој науч ној рад ници, стре ља ној под немач ком оку па ци јом у ок тобру 1941. годи не“. – I: (Ћу ти те
трену так, грму ше и ласте); (Пред Уни верзу коњи ца до топ та); (А та мо опет звекет и фи ју ци); (Там нич ка чесма учма ло ка пље); (Кови тлац сећа ња у су тон је
сколи); (Са зна ла је већ у то доба ра но); (Та ко спу та на за слободом жуди); (Јутром мисли ма у семи нар за лу та); (Мисли и са ња та ко, или се сећа); (Кад се једном остваре њени снови); (Најед ном ход ни ком зачу кора ке кру те); (Кад се јед ном
остваре њени снови); (Најед ном ход ни ком зачу кора ке кру те); (Девојку по тмули бол пробуди); (Дан лет њи иза шип ки заблешта); (Стра жар јој про ту ри кроз
врата ка шу); (А кад и послед њи печати модри); (Тек Београд за ми риса на смолу). – II: (Ћу те рибе у бла гом лет њем су мра ку); (После, месечи ном у ноћ се упути); (Цве тају брда около Охри да); (Опет крај мирне површи не седе); (Чу је ли
то риба глас или мисао јасну); (За не та успе хом иде и мисли); (У инсти тут се опет
с језера врати); (Зајед но с ма леном рибом пастрви цом); (Расте риба у кори танцу); („Погледај ту лепоту све та!“); (Ис тра жи вач жена исти ни ши ри међе); (У име
нау ке сад мора нау ку); (Ка ква се то бу ра поди же гра дом); (Де те јој руп цем ма ше
са прозора). – III: (Инсти ту том за ми шљено иде жена); (Отвори пола ко де ти њу
собу); (Уђе у своју собу за пут спрем на); (Ули цом као да покрет ни гроб про тутња); (Оста виш један ку так топли, ми ли); (А време што у там ни ци ми ли); (Чим
се у собу уву че та ма); (Ју трос су нови таоци доведени); (Врати ла се нема жена
са му ка); (Ноћу бол несносни че ло јој пресеца); (Му чења су их погнула, поме ла);
(Ша љем ти, кћери, писмо кри шом, кри шом); (Па заспа крат ко, зад њи сан просања); (Логор пробуди ти ши на пу на стра ве); („Ду ши ца Стефа новић, из ла зи, без
ствари“); (Побледе небо, бол но уздрх та гра ње).
Књ. 3
МИ РИС ЗЕМЉЕ: Песме: „Изабра не песме: Пролеће у За гребу“ (1950); „Ми рис
земље“ (1955); „Заробљеник снова“ (1960); „Говори ти хо“ (1961); „Тра жим помилова ње“ (1964); Нове песме. – 279 стр.
Са држај: „Пролеће у Загребу“: Из „Изабраних песа ма“. Пролеће у За гребу; Београдске ули це; Сеп тембарска песма; Час истори је; Ра ђа ње књи ге; Ја гањци.
„Ми рис зе мље“. – Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем;
Крај је ле ту; Сено; Јесен (Ру ке, ру ке моје осун ча не); Чим се срет немо; Не бој
се; Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ни ца); Сун ча ње у брди ма; У пролеће;
Ви но про ле ћа: I (Ви но про ле ћа опет си ми до ве ло); Ви но про ле ћа: II (Ви но
про ле ћа, певам опет у ходу); Ви но пролећа: III (Ви но пролећа, пра зник је за
оног); Ви но пролећа: IV (Ви но пролећа, од ве ло си оног); Ви но пролећа: V (Ви но
проле ћа, про буди ло си у мени); Ви но пролећа: VI (Ви но пролећа, пра зник је за
срце); Ви но пролећа: VII (Ви но пролећа, пра зник је за срце / по коме већ ју тром
па да ла је сла на); Ви но пролећа: VI II (Ви но пролећа, чуд но је за оног); Ви но пролећа: IX (Ви но пролећа, чуд но је за смерна); Ви но пролећа: X (Ви но пролећа,
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тешко је за пи јан ца); Романса: Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“; Роса; Јутарње облачење пти ца; За љу бљени ку кац; Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса; Шу ма у Израе лу; На Стра жи лово идем; Ву ков утук;
Исто то са мо ма ло друк чи је; Пи та ли це; Де тињство; Песни ков кип у парку.
„За робље ник снова“. – Прочи та но са сли ковни це у де тињству: Сли кар Лу ка;
Пророк Или ја; Крсти тељ; Оборени бог; Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем Апостола Па вла; Миољски ва шар; Бал кански ратови; Веру јем (Ста ла сам
послед њи пут). – Месечи на успомена: Ју тарња песма; Стопа; Уцве та ле мисли;
Бла говести; Шта је теби небо?; Први снег (Боље би би ло у томе пространству);
Лед твоје срце на гло обу зи ма; Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе
то молим; На морској оба ли; Тајна (Као да сам негде у пра шу ми); Неса ни ца;
Лик на прозору; Деца (Двоје деце крај мене расте). – При рода је да ва ла зна ке да
ће се песник роди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега; Ок тобар; Зимски вихор. – Заробљеник снова у Зенич кој же лезари: Бајка о ковачу; Ку мова Сла ма у
дим ња ку; Же лезно сун це; Говор же леза; Па као; Ска мењена шу ма; Зми јуљак;
Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак (Понекад се песник
врати из гроба); Песнич ко вече.
„Говори ти хо“. – Снегови де тињства: Љу бавни ци у пу чи ни ноћи; Љу бавна препирка; Виоли не Чајковског; Пра зно ју тро; Без успомена; Зри кавци; Прет пролећ ни дан; Бу ја ње пролећа; Пеша ци; Коме да се ту жим; По тера; Есперан то;
Има мо пасош; Куд одем да одем; Ста ни це; Катедра ла; Са мо онај ко је ду го пловио; Снегови де тињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња кроз Војводи ну;
Пролеће на Косме ту; Су тон на Ска дарском језеру; Срби ја у су тону.
„Тра жим по ми лова ње“: Лир ске ди скуси је с Ду ша новим за ко ни ком“. – Проглас;
О цар ском се лу, О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка
гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смртомрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској ми лости; О птица ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне
који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За човека
који је погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О прељу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма;
За себарске жене; За нерот ки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни кињу земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђионичаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За
звери оклеве та не; За богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси;
О пи ја ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те;
За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О бож јем
суду; О пра шта њу.
Нове песме. – И после је све би ло ла ко; Са хра на; Свејед но је (Ма жи ве ла хи ља ду
годи на); Таоци; Забачени нов чи ћи; На кна де (Храбро из ла зим пред вас); Гласник; И што је најгоре; Сајам са моће; Ја пти це раз у мем; Знам по много чему;
Сред њовековна сцена; О хи јерархи ји; Сли ка из пра дедовске собе; Неко ко ће
тек би ти ја; Неза писа на; Просидба моје буду ће мајке; Час пре мене.
Књ. 4
КА КО ОНИ ЖИ ВЕ: При повет ке: „Луди ло срца“ (1931); „Ка ко они жи ве“ (1935);
„Стра шна игра“ (1954); „Хоћу да се ра ду јем“ (1965). – 309 стр.
Са држај: „Луди ло ср ца“. Луди ло срца; Не ви дљи ви трун; Ди рек торове гуске;
Си рома хова шет ња; Љу бав но бу ни ло; Ба ки но гостова ње; Разговори; Ку ћа на
продају.
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„Како они живе“. – И деда је човек; На та ва ну; Дога ђај у учиони ци; Укра дени колач; Подера не сан да ле; Ру жи ца неће дар; Гром; На ки ши; Љу бав постоји; Слат ко
је би ти си рома шан. – Пут Бран кови на – Ва љево; Тајна.
„Страшна игра“. – Хоћу да се ра ду јем; Збу њени сељак; Расули ћева смрт; Ујчеви на;
Стра шна игра; Нау чи ћу те да волиш; Сусрет дру гова.
„Хоћу да се радујем“. – Први сусрет.
Књ. 5
БУНТОВАН РАЗРЕД: Роман. – 304 стр.
Књ. 6
ПИСМА ИЗ ШУ МЕ: Бајке: „Рас пева не при че“ (1938); „Деч ја соба“ (1942); „Чоба нин пчела“ (1956); „Ако је веровати мојој ба ки“ (1959); „Писмо из шу ме“ (1962);
„Крат ковеч на“ (1964); „Ме две дова женидба“ (1966); „Ђач ко срце“ (1967); „Патуљкова тајна“ (1967). – 367 стр.
Са држај: „Распеване приче“. – Пти це на ра ди ју; Патуљак Ку ку ру зовић; Сплав Воденог Ду ха; При ча старог ка мена; Ма цан – Бра цан; Пти чи ји тонфилм; Укле та
пти ца; Жап ци хармони ка ши; Црвена Крести ца и Зе лени Репић; Ора шчи ћи –
палчи ћи; Медведова женидба; Сун чев Брат; Мрак у школи.
„Дечја соба“. – Деч ја соба; Ба ка на сајму; Риба возари ца; У цвет ној кројач ни ци.
„Чобанин пче ла“. – Чоба нин пче ла; Месечев рођен дан; Ки ја ви ца у звери ња ку;
Бајка о Сун цу и тет ки.
„Ако је ве ровати мојој баки“. – Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском
дну; Тра ве говоре ба ки ним гласом; Бајка о лабуду; Ру ке; Ма ли Баук; При ча о
разма женој цари ци; При ча о лорду Форду; Ратоборни цар; Цар играча ка; Врапци нови нари; Тет ки ни пома гачи; Бајка о извору; Узбу на у реци; Грли чи на тужба ли ца; Бајка о ди вљој кру шци.
„Писма из шуме“. – Ве тар да ди ља; Необич ни сви рач; Свет под језером; Ма ца
Пре ља; Добри дух Дим; Бајка о пу теви ма; У шумској крч ми; Ожи ве ла сли ка;
Патуљкова тајна.
„Крат ковеч на“. – Ка ко је наста ла бајка коју имате у овој књи зи; Пи шче ва моли тва на Зарав ни; Омла ди ни ис под три да на забра ње но; Рачун џи ја; Побе ђени
ве тар Ухода; Поп ци Хле бари; Свадбени дарови; Ду гин мост; Крат ковеч ни но
школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Гласни ков пола зак; Гласни ков
сусрет са Воденим Цве том; Свадба; Зи ма на ви ру Воденог Цве та.
„Медведова же нидба“. – При ча о Ра ку Кројачу; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Чежња за за ви чајем; Пти це на тргу; Дога ђај у зоолошком вр ту; Забора вљени пси;
Медвед и пче ле; Медвед Жућ ко у циркусу.
„Ђачко срце“. – Ни шта без жр та ва; За што ку ку руз зри.
„Патуљкова тајна“. – У сусрет пролећу; Три ја годе; Три патуљка; Месечева ша ла.
Књ. 7
ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ: Песме за децу: „Река помоћ ни ца“ (1950); „Ве трова успаван ка“ (1954); „Пролећ ни саста нак“ (1954); „Росна ру ковет“ (1955); „Шумска љуљашка“ (1959); „Чудо у пољу“ (1961); „Сун чеви поданици“ (1962); „Птице на чесми“
(1964); „Злат ни леп тир“ (1967); „Бу ба мара“ (1946); Додатак. – 395 стр.
Са држај: „Ре ка помоћница“. – Река; Деда чека уну чи ће; Поди вља ла река; Омладин ци спаса вају децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца.
„Ве трова успаванка“. – Ове песме ла ке чули смо од ба ке: Коло; Страх; Хва лисава пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је ухо;
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Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе; Мора
се јести. – Бим, бам ударам већ је дан, већ је дан: Ли вадско звон це; Коки но обећање; Мра ви зи дари; Водоноша; Те лад и чоба ни ца; Ку ци на вечера; Ју тарња песма
пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми. – Ку че маче јаре паче миш де тлић
вук пе тлић га вран свра ка деда ба ка де те кока зечић вока: Лут ке рачу нају; Чу павко; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Коке и меда; Разговор на па ши; Препе ли ца и
пастир; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари.
„Пролећни састанак“. – Детињство: Обућарска за дру га; Шарена торби ца; Скретни чар; Од ку ће до школе; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мерник; Ма ца
и паук; Час земљописа (Земља је окру гла); Над књи гом бајки; Честит ка за Нову
годи ну; Говор учи те љи чин. – Три по брати ма: Три по брати ма; Фе бру ар ски
разговори; Пролећ ни саста нак; Горски по тоци; Пе сма зри ка ва ца; Иде је сен;
Вожња.
„Росна руковет“. – Киша на лива ди; Стена под ма ховином; Априлска песма; Разговор брезе и ари ша.
„Шумска љуљашка“. – Два северца: Први снег (Заспао мли нар си ноћ ра но); Децембарска при ча; Птич ја нова годи на; Игран ка; Ку пи не; Ма ли баук; Успа ван ка
за зечи ћа; Пуж; Шумска љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован;
Гра ђење гнезда; Старке ужарке; У гости ма; Ма ли чу вар; Ли ји на јел ка; Дозлабога; Ко је већи?; У доњем двори шту; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; Кројач; Књи ге
разбибри ге; Пра вед на ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови.
„Чудо у пољу“. – Ко хоће да дожи ви чудо: Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо;
Пролећ но ју тро; За што плачу ку ку ре ци; Сне жне па хуљи це; И дрве ће при ма
плату; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мошћенич кој Дра ги; О Космају; Бе ла
вра на; Ћу рак помодар; Бли жи се, бли жи ле то; Вевери це; Од ла зи сун це; Месечи на (Пле те месец сјајна сребрнаста тки ва); Пу това ње на сан ка ма; Вече (Су тон
па да); Јесен (Проше та ла јесен по густом шевару). – Слу шајте: Слу шајте; Ка мена
пећи на; Сусрет са лиси цом; Пау ково де ло; Ли ва да у пла ни ни; Вра на; Пуж на
послу; Пљусак; Ку па ње обла ка; Леп дан; Непозната пти ца; Пти це на чесми;
Олу ја у шу ми; Пролећ ни шатори; У се лу мра ва; Миш патуљак; Трњи на под снегом. – Сеп тембарска песма: Ма ли војни ци; Брбљи ви це; Сли ке из бу квара; Девојчи це; Маче у џепу; Прониц љи ве суди је; Ђач ко срце; Деч ја неде ља; Попац
Весел ко; Мрак (Ноћ); Болест; Бли зан ци; Рођење де те та; Вест.
„Сунчеви поданици“. – Мају у гости ма: Чисти ку кац. – Де те: Поздрав реци (Неста шна реко у дну мога се ла); Изволи те на из ложбу деце сли кара; Ура нак. –
„Сун чеви пода ни ци“: Три стршљена; Мр тва пти ца; Под небом од жи це; Коњи у
руд ни ку; Дрвосече у шу ми; Љу тић; Су мрак на ли ва ди; Вечерња песма. – Гат ка о
шу ми: Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Глас секи ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни не; Горски по ток (У ра но ју тро); Изнена ђење (Изгу би ли се јед ном би ли); Ве тар рвач;
Разговор са псом чу варом; Гат ка о шу ми. – Бла га вест: У деч јој библиотеци; Стасај брже, де те.
„Птице на чесми“. – Весе ли поврт њак; Повратак у за ви чај.
„Златни лептир“. – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир. – „Бу ба мара“: Татин од ла зак
у земљу снова; Први дан у земљи снова; Бу ба мара (И присни ло се тати); Бу ба марин пола зак; У звери ња ку; Татин сусрет са Месецом; Сусрет татин са Сун цем;
Ве трови; Тата спаса ва децу од злих снова; Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но бу ђење.
Додатак. – Ка лен дар песни кова жи во та; Библиографи ја ра дова Десан ке Макси мовић; Библиографи ја ра дова о Десан ки Макси мовић (Избор); Изводи из
кри ти ка.
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2648. ПЕСМЕ. – 2. изда ње. – Нови Сад : Мати ца српска; Београд : Српска књи жевна
за дру га, 1969. – 273 стр. – (Српска књи жевност у сто књи га; књ. 85)
Избор и пред говор „Између тајне и отаџби не“ сачи нио Стеван Ра ич ковић. –
Са држај као у првом из да њу, 1965. год., допу њен са мо јед ном пе смом: Час пре
мене.
2649. ЂАЧ КО СРЦЕ. – 4. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1969. – 164 стр. – (Лекти ра за II разред основне школе)
2650. IZA BRA NE PJESME. – 5. izda nje. – Zagreb : Školska knjiga, 1969. – 102 str. – (Dobra knjiga) (Lektira za VII razred osnov ne škole)
Pri redio i predgovor „Desan ka Mak si mović“ napisao Ivan Za lar.
2651. Zapah zemli = Mi ris zemlje : Sti hi. – Tbi lisi : „Mera ni“, 1969. – 82 str.
Sa ruskog na gruzinski jezik preveo M. Ka hidze.
2652. Zolotoj motylëk = Zlatni leptir : Skazka. – Kišinev : Lu mina, 1969. – 32 str.
Sa srpskog na moldavski jezik prev. S. Vangeli.
2653. ЗА БИТКЕ МА ЛИМ СЛОВИ МА ЗА ПИСА НЕ // Поли ти ка. – Год. 66, бр. 19843
(31. децембар 1968. и 1–2. ја ну ар 1969)
2654. У ШУ МИ // Тик-так. – Год. 2, бр. 1 (1969) с. 13
2655. КИ ША // Весе ла свеска. – Год. 18, бр. 1 (1969) с. 12
2656. ДЕДИ НА ПРИ ЧА // Поли ти ка. – Год. 66, бр. 19892 (20. фебру ар 1969) Полити ка за децу. Год. 31, бр. 839
2657. ДЕЦА СЕ РА ДУ ЈУ И У РАТУ // Ру ковет. – Год. 15, књ. 26, с. 2/3 (1969) с. 99–105
Од ломак из рома на „Не забора ви ти“.
2658. У јерменским гора ма / Ова нес Ту ма њан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић //
Студент. – Бр. 6 (11. март 1969) с. 6
2659. Помен / Ова нес Ту ма њан ; са руског прев. Десан ка Макси мовић // Студент. –
Бр. 6 (11. март 1969) с. 6
2660. ПРОЛЕЋ НА ПРИ ПРЕМА // Поли ти ка. – Год. 66, бр. 19920 (20. март 1969) Поли ти ка за децу. Год. 31, бр. 843
2661. ВРА НА // Полити ка. – Год. 66, бр. 19927 (27. март 1969) Полити ка за децу. Год. 31,
бр. 844
2662. ДВА ГРУ ЗИ ЈАНСКА ПЕСНИ КА // Багда ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21–22
Песни ци: Ни колаз Барата шви ли и Јосиф Нонешви ли. Бе лешка.
2663. НИ КОЛАЗ БА РАТА ШВИ ЛИ // Багда ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21
Бе лешка о гру зи јанском песни ку.
2664. ЈОСИФ НОНЕШВИ ЛИ // Багда ла. – Год. 11, бр. 121 (1969) с. 21
Бе лешка о гру зи јанском песни ку.
2665. МЕДВЕД И ПЧЕ ЛЕ // Поли ти ка. – Год. 66, бр. 19974 (15. мај 1969) Поли ти ка за
децу. Год. 31, бр. 850
2666. ТУ ЂА ДУ ША // Ослобођење. – Год. 30, бр. 7992 (20. мај 1969)
2667. Чудо в поле // Нова Ма кедони ја. – Год. 25, бр. 8121 (21. мај 1969)
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2668. Мраз // Ти тов пионер. – Год. 20, бр. 5 (1969) с. 7
2669. Си рома шне жене / Ви лем За ва да ; песму прев. Десан ка Макси мовић // НИН. –
Год. 19, бр. 966 (13. јул 1969)
2670. СЛУ ШАЈТЕ // Поле тарац. – Бр. 7/8 (1969) с. 19
2671. ХВА ЛИСА ВА ПАТКА // Поле тарац. – Бр. 7/8 (1969) с. 25
2672. Ња кој се споми ња де тињство // Дру гарче. – Год. 7, бр. 123 (1969) с. 10
2673. Злобни дух / Ни колаз Барата шви ли ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 21, бр. 360 (16. август 1969)
2674. Платан / Ни колаз Барата шви ли ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 21, бр. 360 (16. август 1969)
2675. Невероват но / Ни колаз Барата шви ли ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић //
Књи жевне нови не. – Год. 21, бр. 360 (16. август 1969)
2676. Својим дру гови ма / Ни колаз Барата шви ли ; с руског преве ла Десан ка Максимовић // Књи жевне нови не. – Год. 21, бр. 360 (16. август 1969)
2677. БАЛ КАНСКИ РАТОВИ // НИН. – Год. 19, бр. 977 (28. сеп тембар 1969) с. 13
Песма шт. у окви ру члан ка: Песни ки ња, земља старинска / Миодраг Ју ри шевић.
2678. Pajkova gugal nica / na slovenski prev. Ivan Minatti // Ciciban. – God. 24, št. 9 (1969)
s. 225
2679. СЕЋА ЊЕ НА ОЦА // НИН. – Год. 19, бр. 979 (12. ок тобар 1969) с. 16
Песма шт. у окви ру члан ка: Песни ки ња, земља старинска / Ми лорад Р. Блечић.
2680. Царот на играч ки те // Нова Ма кедони ја. – Год. 25, бр. 8167 (15. ок тобар 1969)
2681. ПЕСМА БЕОГРА ДУ // Поли ти ка. – Год. 66, бр. 20131. (19. ок тобар 1969) Илустрова ни додатак „Београд 1944–1969“, с. 36
2682. ОПУСТЕ ЛИ ОКЛОП // НИН. – Год. 19, бр. 982 (2. новембар 1969) с. 16
Песма шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут песни ки ње Десан ке Макси мовић /
Ми лорад Р. Блечић.
2683. ГОВОРИ ТИ ХО // НИН. – Год. 19, бр. 983 (9. новембар 1969) с. 16
Песма шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут песни ки ње Десан ке Макси мовић /
Ми лорад Р. Блечић. Ова песма у књи га ма „Песме (1924), „Сабра на де ла, књ 1“
(Нолит, 1969), „Сабра не песме, књ 1“ (Нолит, 1988) именова на је: На од моришту: VI; овде промењено је: име и за вршни ред који – уместо „мени је жао да нас
чу је Бог па да му због нас тешко буде“ – гласи: „мени је жао да нас чу ју звезде па
да им због нас тешко буде“.
2684. СУМЊА ЛИЦА МА (Ви што мрзите и што сумњате у чињенице) // НИН. – Год. 19,
бр. 984 (16. новембар 1969) с. 16
Шт. у окви ру члан ка: Жи вот ни пут песни ки ње Десан ке Макси мовић / Ми лорад
Р. Блечић.
2685. ПРИЧА О КОРЊАЧИ : Из необјављеног омладинског романа „Прадевојчица“ //
Политика. – Год. 66, бр. 20170 (27. новембар 1969) Политика за децу. Год. 31, бр. 877
2686. ПРИ ЈАТЕЉСТВО С ПОРОДИ ЦОМ ШИМ ПАН ЗА // Поли ти ка. – Год. 66,
бр. 20175 (4. децембар 1969) Поли ти ка за децу. Год. 31, бр. 878
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2687. ИРВАСИ // Ру ковет. – Год. 15, књ. 30, бр. 12 (1969) с. 687–698
2688. ДЕЦЕМ БАРСКА ПРИ ЧА (Јед ном неки дечак, при ча ли ми Ески ми) // Змај. –
Год. 16, бр. 12 (1969) с. 292
2689. Priče par tizan ke / Bran ko Ćopić. – Sa rajevo : Svjetlost, 1969. – 159 str. – (Školska
lektira; knj. 29)
Priredila i predgovor „Setni dečak i čovekoljubivi pisac“ napisala Desanka Maksimović.
2690. Bugarska poezija XX veka. – Beograd : Nolit, 1969. – 258 str. – („Or fej“; knj. 38)
Priredio i predgovor napisao Mi lan Đurčinov. – S bugarskog preveli pesme Desan ka
Mak si mović i Vladan Urošević. Desan ka Mak si mović prevela pesme Elizabete Bagrjane: Plavooka; Potomak; Ljubav; Zanos; Intérieur; Kao dete koje...; Doziv mora: 4
(Kad ne bih bi la žena); Moja pesma; Industrija; Ne za meni te ni ko.
2691. На марше. – Москва : Художествен ная ли терату ра, 1969
Песме Десанке Макси мовић: Воспоминания о востании / перевод В. Лу говского;
Крова вая сказка / перевод Бориса Слуц кого.
2692. Ан тологи ја српског песни штва: (XI II–XX век) / саста вио Миодраг Па вловић. –
2. изда ње. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1969. – XC, 299 стр.
Песме Десан ке Макси мовић: Поноћ, с. 233; На бу ри, с. 234–235.
2693. Нај леп ше бајке и при че. – Београд : Борба, 1969. – („Жар пти ца“) (Лек ти ра за
ђа ке основних школа)
Бајке Десан ке Макси мовић: Бајка о трешњи; Слу шајте.

1970.
2694. PRA DE VOJČICA : Roman. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1970. – 192 str. – (Biblioteka „Pingvin“)
2695. НА ШЕСНА ЕСТИ РОЂЕН ДАН : Песме. – Сарајево : „Весе лин Маслеша“,
1970. – 88 стр. – („Ласта ви ца“)
Насловну стра ну изра дио Хуско Ба лић.
Са држај: На шеснаести рођен дан; Пролећ на песма; Са моћа (Би ло би ми су вишно); За љу бљеност; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Покошена ли ва да; Пођи мо у шу ме; На пла нини; Сребрне плесачи це; Знам по много чему; Предосећа ње; Опомена; Судба;
Сре ћа; По растан ку: I (Ре ци ми сад); По растан ку: II (Не кад сам би ла добра и
мла да); Говори ти хо; Стопа; Ожи љак; Човек; Сећа ње на оца; Забачени новчи ћи;
Над свеском умрлог ђа ка; Де тињство; Ву ков утук; Гостољу бље; Богу милска
песма; Пут ник треће класе; Се ља кова смрт; За слу гу Јернеја; Жао ми је човека;
За војнич ка гробља; Че жња у ту ђи ни; Веру јем (Моја земља пропасти неће);
Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка; Писмо; Из там ни це (из „Отаџби но, ту
сам“); Отаџби но, ту сам; Поези ја (Са мо поези је богу / љу би ми ца сам би ла); Песни ково ви ђење (Ко сун це воли / сен ка га не на пу шта ни јед ног трена); Песниково веру јем (Веру јем у пролеће љу ба ви и његове бу ји це).
2696. ПЕСМЕ. – 3. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1970. – 112 стр. – (Лек ти ра за
VII разред основне школе; 2)
Песме изабрао и поговор „Поезија Десанке Макси мовић“ написао Ду шан Костић.
2697. ЂАЧ КО СРЦЕ. – 5. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1970. – 162 стр. – (Лекти ра за II разред основне школе.)
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2698. ЉУ БА НА КОЗЕРИ ЈА // Поли ти ка. – Год. 67, бр. 20202 (31. децембар 1969. и
1–2. ја ну ар 1970) с. 14
2699. SA HRA NA (Rekla sam vrativ ši se sa sa hrane: / Opet nam jedan vršnjak ode) // Vjesnik. – God. 30 (31. decembar 1969. i 1–2. ja nuar 1970)
2700. ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ (Дивно ли је изнена да / на и ћи на горску чесму) // Полити ка. – Год. 67, бр. 20217 (15. ја ну ар 1970) Поли ти ка за децу. Год. 40, бр. 1423
2701. КА КО ЈЕ ПРЕ ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИ НА НАСТА ЛА „ПОЛИТИ КА ЗА ДЕЦУ“ //
По ли ти ка. – Год. 67, бр. 20217 (15. ја ну ар 1970) По ли ти ка за де цу. Год. 40,
бр. 1423
2702. НАШ УЧИТЕЉ // Поли ти ка. – Год. 67, бр. 20229 (29. ја ну ар 1970) Поли ти ка за
децу. Год. 40, бр. 1425
2703. Јерменска ту га / Ова нес Ту ма њан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ток. –
Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10
2704. Спу шта ње с косе / Ова нес Ту ма њан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић //
Ток. – Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10
2705. О, звезде / Ова нес Ту ма њан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ток. – Год. 5,
бр. 1 (1970) с. 10
2706. Изгна ник сам, сестри це / Ова нес Ту ма њан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ток. – Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10
2707. Моја песма / Ова нес Ту ма њан ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Ток. –
Год. 5, бр. 1 (1970) с. 10
2708. Ми ла Вла шић Гвоздић. Учи ни ло ми се да су зви језде // Просвет ни преглед. –
Год. 25, бр. 6 (18. фебру ар 1970)
Књи жевни при каз.
2709. ПРВО СМО ДУ ГО МИСЛИ ЛИ (Прво смо ду го мисли ли / да смо негде удисали штет ну тра ву) // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5
2710. ПРОЛЕЋЕ, СМИ ЛУЈ СЕ (Пролеће, сми луј се на прву жену султа на) // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5
2711. МУДРА ЈЕСЕНИ (Мудра јесени / опомени ноћас сул та на / не као прва у харему жена) // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 365 (23. мај 1970) с. 5
2712. ЛЕ ПОТА ЈЕ РА ДОСТ И УТЕ ХА // Мо стови (Пље вља). – Год. 2, бр. 6 (1970)
с. 42–44
2713. ИЗНЕНАЂЕЊЕ (Изгу би ли се јед ном би ли / ћу ри ћи / и посла ла ме ба ка) // Поли ти ка. – Год. 67, бр. 20381 (2. јул 1970) Поли ти ка за децу. Год. 40, бр. 1446
2714. УСТА НИ КОВО ХОДОЧА ШЋЕ // Поли ти ка. – Год. 67, бр. 20388 (9. јул 1970)
Поли ти ка за децу. Год. 40, бр. 1446
2715. ПОСЛЕДЊА МОЛИТВА // Књи жевност. – Год. 25, књ. 51, св. 8 (август 1970) с. 90
2716. ПОТ ПУ НО СА МА (Стаја ли смо уза те / а ипак би ла си са ма) // Књи жевност. –
Год. 25, књ. 51, св. 8 (август 1970) с. 90–91
2717. РУ КА (Тешка, пу на кошта них опи ља ка) // Књи жевност. – Год. 25, књ. 51, св. 8
(август 1970) с. 91
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2718. Песен за за ги на лата девојка // Дру гарче. – Год. 8, бр. 144 (1970) с. 8
2719. ПРЕДОСЕЋА ЊЕ // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 374 (26. септембар 1970) с. 4
Шт. у окви ру члан ка: Популарност песме – шта је то? / Ми лорад Р. Блечић.
2720. „ИМА ЛИ ИЗБОРА ЗА СВА ВРЕМЕНА?“ Моја песма // Борба. – Год. 48, бр. 321
(21. новембар 1970) с. 17
2721. СВОД НЕБЕСКИ ЈЕ ХЛА ДАН : (Земља је сву где иста; Све је по старом; Свод
небески је хла дан) // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 379 (5. децембар 1970) с. 6
2722. ЗЕМЉА ЈЕ СВУ ГДЕ ИСТА (Хва ла ти што си и овог пу та / и мр тав / на на шу
зе мљу пристао) : Свод небески је хла дан // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 379
(5. децембар 1970) с. 6
2723. СВЕ ЈЕ ПО СТА РОМ (У соби на шој све је по старом) : Свод небески је хла дан //
Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 379 (5. децембар 1970) с. 6
2724. СВОД НЕБЕСКИ ЈЕ ХЛА ДАН (Ноћ је. / Спу штам се низ брзак бола / а немам
спла ва) : Свод небески је хла дан // Књи жевне нови не. – Год. 22, бр. 379 (5. децембар 1970) с. 6
2725. Pjesme iz na rodnooslobodi lačke borbe i druge / Bran ko Ćopić. – Sa rajevo : Svjetlost,
1970. – 144 str.; 15 cm. – (Školska lektira)
Pri redi la i pogovor „Tvorac nove bajke i pesnik revolucije“ napisa la Desan ka Mak simović.
2726. Зе лени брегови де тињства : Ан тологи ја / саста вио Влад. Ми ларић. – Нови Сад :
Културни цен тар, 1970
У са држају песме Десан ке Макси мовић: Ко хоће да дожи ви чудо, с. 21; Непозната
пти ца, с. 22; Пау ково дело, с. 23; Бела вра на, с. 24; Изложба деце сли кара, с. 25–27.
2727. Pjesma za nas i o na ma : Antologija / pri redi la Neda Bendelja. – Zagreb : Školska knjiga, 1970. – (Dobra knjiga; 6)
U sadr žaju pesme Desan ke Mak si mović: U gosti ma; Pa hu ljice snežna.

1971.
2728. Сти хотворе ния: Перевод с сербскохорватского / предисловие В. Огнева; саста вил и редактор О. Ку тасова. – Москва : „Художествен ная ли терату ра“, 1971. –
389 + [3] стр.
Са држај: Сти хи (1924): К молодости; Предчувстие [Предосећање]; Страх; Томленье; Скошен ный луг; Змея; Зим ним днем; Мы не ви новаты; В Бу рю; Паук;
Предчувствие [Слутња]; Пол ночь; На ша та й на; Ли ри ческая проти воречи вость;
Рассказ о поэте; Предострежение. – Зе леный витязь (1930): Зеленый витязь; Ра ди
меня; Счастье; Письма из леса: I–III; Млеч ный пу ть; Моли тва о любви; Гостепри имство; Сти хи о жизи; Голос ночи. – Новые сти хи (1936): Урок географии;
Письмо от цу; Бран кови на; Колыбе льная крестья и ки; Вос поми на ние о роди не;
Мои земляа ки; Град; В краю моем; Празд ник оцени; Возвра щение к покою; Вечер; Ус та лость; Сребря ные плясу ны; Сыч; Спут ни ца; Весна вьет гнездо; Подруги; Сти хи оди ночества. – Поэт и отчи зна (1946): Любовная песня; Вещи; Плач
матери; Ре ли гия опеча лен ных; Ва я те ль вос крешает мертву юдеву шку; Че ловек;
Письмо; Звезды; Женщ и на; Ду шу свою подари; Поет и от чизна; Пасса жир третьего класса; Вос поми на ние о детстве; Поки ну тая деву шка; Сти хи о поки ну том
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ребен ке; Смерть крестья ни на; Провин циа лы; Ответ современ ни ку; Сти хи о
рабстве и свободе; Пока я ние; Ноч в род ном краю; Песня о порабощен ном хлебе; Крова вая сказка; Матерям; Гра ни ца; Больно за че ловека; Сербия – ве ли кая
та й на; Сербия пробу ждается; Хлеб месят; Бал ка нец; „Я здесь, от чизна!“; Сказка
о повстан ческом ру жье; Бел градские ули цы; Урок ис тории. – Запах зе мли (1955):
Когда пром чится ва ша юность, пти цы...; Весна, а я увя даю; Конец ле та; Сено; Не
бойся; Весной; Ви но весны: I–X; Урожа й ный год; В горах; Детство; Поэт и весна. – Пленник снов (1960): Прочи та но в детстве на иконостасе: Жи вописец Лука; Пророк Илья; Ниспроверг ну тый бог; Изгна ние из рая; Верю; Лун ные вос поми на ния: Утрен няя песня; След; С чего ты мне снова на пом ни ло, небо...; Лед
твое серд це быстро сковы вает; От клик нулись только пти цы; Утро; Де ти; Природа пода ва ла знак, что родится поэт; Рождение любви; Бес покой ныи день: Жара; Октябрь; Зим няя кру товерть. – Плен ник снов на Зениц ком ме тал лурги ческом за воде; Сказка о ку знеце; Говор же леза. – Говори ти хо (1961): Скрип ки
Ча й ковского; Ку знечи ки; Пеше ходы; Погоня; Стан ции; Собор; Опасная игра;
Снег детства; Детская косич ка в Освен ци ме.
Трбую поми лования: Спор поэта с Законником царя Душана (1964): Воз зван ние;
О цар ских до рогах; О гон це; О бед ной пря хе; О бе глом рабе; О хле бопа щ це;
В за щиту хлебороба; В за щиту сверг ну тых; В за щиту земли, по каторой проходят
войска; О вои не; В за щ и ту сол датских кладбищ; В за щ и ту тех, кто храбр, ли шь
погибая; за щ и ту за щ и ту послед них дней; В за щ и ту тех, кто боится смер ти; В защ иту знатных; В защиту семи голод ных лет; О проис ход жении; О женитьбе сына;
О государственном достатке; В защиту желудя; О низвергну том хра ме; Об алтаре;
О царском ми лосердии; О пти цах небесных; В за щ и ту мона ха; В за щ и ту того,
кто па лом ни ком не был; В за щ и ту непоня тых; В за щ и ту на ивных; В за щ и ту тех,
кто спо ты кает ся о порог; В за щ и ту паствы серд ца; В за щ и ту поми лован ных
узни ков; В за щ и ту че ловека, потерявшего перга мен ты; В за щ и ту батра ка Ернея;
В за щ и ту хме льного зе лья; Об избиении Кам ня ми; О пре любоде я нии; В за щ и ту
сва деб без вен ча ния; В за щ и ту Марий Магда лин; В за щ и ту затерян ных любовных писем; В за щ и ту простолюди нок; В за щ и ту бездет ных женщ ин; В за щ и ту
безот цовши ны; В за щ и ту земли, песни творя шеи; В за щ и ту тех, кто не уми рает
вовремя; В за щ и ту апокрифов; В за щ и ту чардоеев; В за щ и ту насмешни ков; В защ и ту за вист ни ков; В за щ и ту чародеев; В за щ и ту поэзии; В за щ и ту Золу шки; Об
охо те; В за щ и ту охот нич их угодий; В за щ и ту оклеве тан ных зверей; В за щ и ту
богов; По царской дороге люди идут; О ерет ни ческом слове; О ереси; О пь я ницах; В за щ и ту тех, кто царю поперек пу ти; В за щ и ту достоинств, обернувшихся
порока ми; В за щ и ту людей, ко торые все ви дят; В за щ и ту лжи из ми лосердия;
О на ходя ших; О божьем суде; О прощении. – Вест ник (1962–1970): И сра зу все
полег ча ло; За ва лявшиеся моне ты; Возмещения; Вест ник; Все равно; По многим
призна кам знаю; Я пони маю птиц; Земля есмь; Уми ра юший лев; Свод небес за леденел; Счастли вые.
2729. Choix de poèmes / Traduction de Div na Den ković-Bratić; Adaptation de Janine
Fuchs. – Pa ris : Jean Grassin ed., 1971. – 117 + [3] p. – (Poètes étrangers; 8)
Dvojezično izdanje.
Са држај: Pesnik i zavičaj: = Le poète et son pays (1946): Pr vi dan ljubavi = Premier jour
d’amour; Devojka se raduje proleću = La jeune fil le se réjou it du printemps; Ljubav no
pismo = Lettre d’amour; Religija ucveljenih = La réligion des coeurs af fligés; Čovek =
L’homme; Sećanje = Souvenance; Žena = Femme; Dvadeset hiljada devojačkih ruku =
Vingt mil le bras de jeunes fil les (Au rassemblem ment de la jeunesse spor tive slave a
Prague 1938); Pesnik i zavičaj = Le poète et son pays; Poezija = La poésie; Selja kova
smrt = La mort du paysan; Voćnjaci = Les vergers; Odgovor savremeni ku = Réponse
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au contemporain; Romantičarska uspavanka = Berceuse romantiqe; Razgovor sa osvajačem = Conversation avec le conquérant; Badnjaci = Les bûches de Noël (Soulèvement
des Serbes contre les Turcs sous Karageorges, en 1804); Pesma o porobljenom hlebu =
Le pain de l’esclavage; Majka ma = Aux mères vivantes; Srbija se budi = La Serbie se
réveil le; Bal ka nac = L’hom me des Bal kans. – Miris zemlje = Larôme de la terre (1955):
Molba mladosti = Prière à la jeunesse; Čežnja = Désir; Strepnja = An xiété; Prolećna
pesma = Chanson printa nière; Predoseća nje = Pressenti ment; Slutnja = Présage; Ljubav = Amour; Pokošena livada = Le pré fauché; Sreća = Bon heur; Pesni kov kip u parku = La statue du poète dans le parc. – Tražim pomilovanje = Je demande grâce: Discussions
lyriques sur le Code du tzar Douchan. (1965): Proglas = Procla mation; Za zemlju kud
vojska prođe = Pour le pays où l’armée passe; Za na iv ne = Pour les na ifs; Za one koji se
spotiču preko praga = Pour ceux qu itrébuchent sur le seuil; Za nerot kinje = Pour les
fem mes qui ne sont pas mères.
2730. PE SME. – 2. izda nje. – Beograd : Mlado pokolenje, 1971. – 63 str. – (Ljubav i poezija; I; 3)
Pesme izabrao i predgovor „O pesni ku“ napisao Zoran Gavri lović.
2731. ПЕСМЕ. – 4. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1971. – 124 стр. – (Лек ти ра за
VII разред основне школе)
Песме изабрао и пред говор „Поези ја Десан ке Макси мовић“ на писао Ду шан
Костић.
2732. ПЕСМЕ. – 4. изда ње. – Београд : Просве та, 1971. – 107 стр. – (Библио тека „Просве та“)
Пред говор „Ђач ки жаргон и песма пти ца“ на писа ла Десан ка Макси мовић. Избор
песа ма и Бе лешку сачи нио Стеван Ра ич ковић. Са држај исти као у из да њу из
1963. годи не (Библио тека „Просве та“).
2733. Прибли жа ва ње : Бу гарске песни ки ње у преводу Десан ке Макси мовић ; пред говор [написала] Десан ка Макси мовић. – Ниш : Гра ди на, 1971. – 211 [3] стр.
Са држај: Дора Габе: Вра ћа ње; При зна ње; Тајна; Судби на; Пи та ње; Звук; Жалба; Ок тобар; Ћу та ње; Ти ши на; Те лепати ја; Ин тим но; Неви дљи ве очи; Дозив;
Воља; Ми могред но; Растоја ња. – Је лисаве та Багријана: Бре та ња; Reqviem; Плавоока; По томак; Веч на; Моја песма; Дозив мора; Intérieur; Љу бав; За нос; Зов;
Осве та; Судби на; Као де те које...; Ку ћа у Боја ни; Не за мени те ни ко; Ша ка снега; – Пла мено дрво; Бисер; Монолог. – Бе ле ника: (Пенка Де нева – Цанева): Туђи нац; (Свејед но осећаш ли љу бав према мени); Писма; Љу бав; Бла го; Де те;
(Стрмим ста за ма идеш ти, мла дости), (из поеме Пут ка звезда ма); (Ка квим слови ма истори ја треба да за пи ше) (из поеме Пут ка звезда ма). – Магда Петканова:
Ту ђи град; Рат се свршио; Девојач ка песма; Печалбарске песме; Град; За љу бљени; Ву чи ца; Писмо. – Марија Грубешлиева: Домови на I–II; Роман без ла жи; Бу ра;
Први зра ци; Ски це. – Виринеја Ви хра: Ка ко је чуд но; Зимска песма; От кри ће. –
Паулина Станчева: На булевару; Ле жи у пи ја ну нај леп ша му зи ка. – Блага Ди митрова: Дозив; Јед на реч; Ра њеник; Љу бав; Џун гла; Труд на жена; Све тлећи млаз;
Ars poetica; Над поги нулим мла ди ћем; Материнство; Виет нам; Ки ни нова пи лула; Ко тари чар; Виет намски рат; Над новорођен че том; Бу гарска крв; За грљај;
Свом оцу. – Неве на Стефанова: На оба ли; Ки ша над Пари зом; Ба лон; Материнство; Сва коме од нас. – Људми ла Исаева. Пробу ђење; Сед ми кон ти нент; Предосећа ње; Дру га; Женски од говор; Пре лудиј. – Лиана Даска лова: Песма у ли ла;
(Ја сам зем на. Као со); Срце; Мајка; Пор трет бабин. – Станка Пенчева: Моја
власт; Јесења при ча; Редов; Жене; Глад (Елизабети Ба гри ја ни и Дори Габе); Ру ка;
Материнство; Бесмрт но жи то; (Лепо је да се све сврши на време); (Кара-Та насе, хајду чи но црна); Све тлећи пепео. – Љи љана Стефанова: И траје ле то; Хоћу
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да ти веру јем; За касне ла разми шља ња; Реке; Не од ла зи, да не; Две по две. – Надја
Кохлибарева: (Стоји девојчи ца на песку); Домови на. – Вања Петкова: Слу чајност
нема; Кристал; Воли ме та ко...; Си ри ус; Же ља; На очевом гробу; Моја земља и
бол; Леген да о Ропо та му и лепо ти.
2734. IZA BRA NE PJESME. – 6. izda nje. – Zagreb : Školska knjiga, 1971. – 102 str. – (Dobra knjiga)
При редио и пред говор „Десан ка Макси мовић“ на писао Иван За лар.
2735. ЂАЧ КО СРЦЕ. – 6. изда ње. – Београд : Мла до поколење, 1971. – 168 стр. – (Лекти ра за II разред основне школе; 8)
У поговору: Десан ка Макси мовић: При ча о де тињству песни ка / Мирко Пе тровић. – Поразговарајмо о овим песма ма и при ча ма / Зори ца Медени ца.
2736. ОДЕ ЛИТЕ КУ ЋЕ // Поли ти ка. – Год. 67, бр. 20561 (31. децембар и 1–2. ја ну ар
1971) с. 7
2737. НАСЛЕЂЕ // Хе ли кон. – Год. 1, бр. 1 (1971) с. 4
2738. „Пла ви трену так“ (I) : Избор (Још од доба кад бе ху Аврам и Ја ков; Прена прегну та рад ња дра ме; Крај јула; Лет ња ки ша; У све ту где жи ви глу хи сли кар; Звона
у Ри му; Пред портре том Љермонтова) / Маргари та Али гер ; песме с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март
1971) с. 15–20
2739. *** (Још од доба кад бе ху Аврам и Ја ков) : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та
Али гер ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2,
бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 16
2740. *** (Прена прег ну та рад ња дра ме) : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та Али гер ;
с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (јану ар–март 1971) с. 16
2741. Крај јула : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та Али гер ; с руског преве ла Десан ка
Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 16
2742. Лет ња ки ша : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та Али гер ; с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 17
2743. *** (У све ту где жи ви глу хи сли кар) : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та Али гер ;
с руског преве ла Десан ка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (јану ар–март 1971) с. 17
2744. Звона у Ри му : „Плави трену так“ (I) / Маргарита Алигер ; с руског превела Десанка Макси мовић // Мостови (Београд). – Год. 2, бр. 5 (ја ну ар–март 1971) с. 18–19
2745. Пред пор тре том Љермон това : „Пла ви трену так“ (I) / Маргари та Али гер ; с руског пре ве ла Де сан ка Макси мовић // Мостови (Бе оград). – Год. 2, бр. 5 (ја нуар–март 1971) с. 19–20
2746. ПРВИ ДАН ЉУ БА ВИ // Ма ле нови не. – Год. 16, бр. 760 (15. фебру ар 1971)
2747. БА КА ША ЉИВЧИ НА // Јединство. – Год. 27, бр. 19 (8. март 1971) Јединство за
децу. Год. 11, бр. 10
2748. ЖИВКО ЛЕЊИВКО // Јединство. – Год. 27, бр. 21 (15. март 1971) Јединство за
децу. Год. 11, бр. 11
2749. ЗНА ЛАЦ // Ма ле нови не. – Год. 16, бр. 765 (22. март 1971)
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2750. ТРЕНУ ТАК ЋУ ТА ЊА // Јединство. – Год. 27, бр. 23 (22. март 1971) Јединство
за децу. Год. 11, бр. 12
2751. РАТ // Јединство. – Год. 27, бр. 25 (29. март 1971) Јединство за децу. Год. 11, бр. 13
2752. ПУ ТОВА ЊЕ (Пу ту јемо бар у сну ноћас / опет у Москву) // Багда ла. – Год. 13,
бр. 144 (март 1971) с. 1
2753. ДВЕ ФРАН ЦУСКЕ ПЕСНИ КИ ЊЕ (Кристи јан Би ра ко и Жа нин Фукс) // Багда ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4–5
Песме фран цуских песни ки ња преве ле: Дивна Ден ковић Братић и Десан ка
Макси мовић.
2754. Кратер / Кристи јан Би ра ко ; с фран цуског прев. Дивна Ден ковић Братић и Десан ка Макси мовић // Багда ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4
Над наслов: Две фран цуске песни ки ње.
2755. На да су тра шњи це / Жа нин Фукс ; с фран цуског прев. Дивна Ден ковић Братић
и Десан ка Макси мовић // Багда ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 4–5
Над наслов: Две фран цуске песни ки ње.
2756. ЧЕТИ РИ БУ ГАРСКЕ ПЕСНИ КИ ЊЕ (Ели забе та Ба грја на, Бла га Ди ми трова,
Дора Габе, Стан ка Пен чева) // Багда ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Песме бу гарских песни ки ња преве ла Десан ка Макси мовић.
2757. Бисер / Елизабета Ба грја на ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Багда ла. –
Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над наслов: Че ти ри бу гарске песни ки ње.
2758. Бу гарска крв 1967. / Бла га Ди митрова ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић //
Багда ла. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над наслов: Че ти ри бу гарске песни ки ње.
2759. Неви дљиве очи / Дора Габе ; с бу гарског прев. Десанка Макси мовић // Багда ла. –
Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над наслов: Че ти ри бу гарске песни ки ње.
2760. Моја власт / Стан ка Пен чева ; с бу гарског прев. Десан ка Макси мовић // Багдала. – Год. 13, бр. 144 (март 1971) с. 18
Над наслов: Че ти ри бу гарске песни ки ње.
2761. У СЛА ВУ ЛЕСЕ УКРАЈИН КЕ // Бра ни чево. – Год. 17, св. 2/3 (март– јун 1971)
с. 159–160
Књи жевни осврт поводом стогоди шњи це рођења Лесе Украјин ке (пра во име
Лариса Пе тровна Косач).
2762. На да / Леса Украјинка ; прев. Десанка Макси мовић // Брани чево. – Год. 17, св. 2/3
(март–јун 1971) с. 161
2763. Сафо / Леса Украјинка ; прев. Десанка Макси мовић // Брани чево. – Год. 17, св. 2/3
(март–јун 1971) с. 161–162
2764. Од говор / Леса Украјин ка ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 17,
св. 2/3 (март–јун 1971) с. 162
2765. Мо тив из Миц ки јеви ћа / Леса Украјин ка ; прев. Десан ка Макси мовић // Брани чево. – Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 162–163
„И поново себи за дајем пита ње: / Је ли ово љу бав или при јатељство“ / Адам Мицки јевић.
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2766. Акорди за харфу / Леса Украјин ка ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. –
Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 163
2767. Сонет / Леса Украјинка ; прев. Десанка Максимовић // Брани чево. – Год. 17, св. 2/3
(март–јун 1971) с. 164
2768. Бах чисарај / Леса Украјин ка ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. – Год. 17,
св. 2/3 (март–јун 1971) с. 164
2769. Трену так очаја / Леса Украјин ка ; прев. Десан ка Макси мовић // Бра ни чево. –
Год. 17, св. 2/3 (март–јун 1971) с. 165
2770. Напев / Леса Украјинка ; прев. Десанка Максимовић // Брани чево. – Год. 17, св. 2/3
(март–јун 1971) с. 165–166
2771. ПРА ДЕВОЈ ЧИ ЦА : Од ломак // Поли ти ка ба зар. – Бр. 162 (10. април 1971) Додатак, стр. 29–31
2772. РУ ГА ЛИ ЦЕ ЗА ПОМОДА РЕ // Ма ле нови не. – Год. 16, бр. 769 (19. април 1971)
2773. СА КУЛЕ БОЛА (На очи ма имам / сад сто ти ну догледа) // Багда ла. – Год. 13,
бр. 147/148 (јун–јул 1971) с. 5
2774. ИЗ ЛОЖБА „МОРАВСКА СРБИ ЈА, ЉУДИ И ДЕ Л А“ // Багда ла. – Год. 13,
бр. 147/148 (јун–јул 1971) с. 54
При каз.
2775. ТРИ ПЕСМЕ : (Лав на са мрти; Лиси чи на смрт; Ти ши на спа ва) // Стремљења. –
Год. 12, бр. 4 (јул–август 1971) с. 403–404
2776. ЛАВ НА СА МРТИ (Између гвоздених решета ка / болесни лав) // Стремљења. –
Год. 12, бр. 4 (јул–август 1971) с. 403
2777. ЛИСИ ЧИ НА СМРТ (Бу кова шу ма пу на јару га) // Стремљења. – Год. 12, бр. 4
(јул–август 1971) с. 404
2778. ТИ ШИ НА СПА ВА (Ти ши на спа ва као за кла на) // Стремљења. – Год. 12, бр. 4
(јул–август 1971) с. 404
2779. „Пла ви трену так“ (II) : Избор (Дом у Медону; Ба ла да јед не са хра не; Ба ла да о
Ма ге ла новом мореу зу) / Маргари та Али гер ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Мостови. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тембар 1971) с. 184–190
2780. Дом у Медону : „Пла ви трену так“ (II) / Маргари та Али гер ; с руског прев. Десан ка Макси мовић // Мостови. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тембар 1971) с. 184–186
Посвећено Мари ни Цве тајевој.
2781. Ба ла да јед не са хра не : „Пла ви трену так“ (II) / Маргарита Али гер ; с руског прев.
Десан ка Макси мовић // Мостови. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тембар 1971) с. 187–188
2782. Ба ла да о Ма ге ла новом мо ре у зу : „Пла ви тре ну так“ (II) / Марга ри та Али гер ;
с ру ског прев. Десан ка Макси мовић // Мостови. – Год. 2, бр. 7 (јул–сеп тембар
1971) с. 188–190
2783. ДЕЧ ЈИ ЦР ТЕЖ // Ра дост. – Год. 20, бр. 5 (1971) с. 5
2784. ЧЕСТИТ КА ЗА НОВУ ГОДИ НУ // Весе ла свеска. – Год. 19, бр. 9 (1971) с. 2
2785. Т. К. Ма карова „Снег од лази у град“ (Београд : Под мла дак Црвеног крста, 1971. –
78 стр.; 15 цм)
Преве ли Десан ка Макси мовић и Серги је Сласти ков. – Пред говор Десан ке
Макси мовић: 3–6 стр.
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Регистар наслова дела
Књиге

Изабра не пјесме (1958, 1962, 1966, 1969,
1971) – 1688, 2026, 2376, 2650, 2734
Изволи те на из ложбу деце сли кара
(1966) – 2370

Ако је веровати мојој ба ки (1959, 1961,
1969) – 1791, 1949, 2647 (књ. 6)
Бајка о Доброј Ви ли и Злом Ви лења ку
(1965) – 2286
Бајка о Крат ковеч ној (1957) – 1542
Бајка о лабуду (1967) – 2470
Бе ла вра на (1964) – 2215
Борци за здра вље (1951) – 0969
Бу ба-Мара (1946, 1969) – 0779, 2647 (књ. 7)
Бун тован разред (1960, 1968, 1969) – 1876,
2555, 2647 (књ. 5)
Веру јем (1969) – 2646
Ве трова успа ван ка (1953, 1969) – 1107,
2647 (књ. 7)
Врат ни це 1968) – 2553
Врт де тињства (1927) – 0125
Говори ти хо (1961, 1969) – 1946, 2647
(књ. 3)
Гозба на ли ва ди (1932, 1969) – 0341, 2647
(књ. 1)
Десет мојих песа ма (1967) – 2468
Деч ја соба (1940) – 0710, 0711
Деч ја соба и оста ле при че (1942, 1969) –
0764, 2647 (књ. 6)
Ђач ко срце (1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971) – 2371, 2479, 2557, 2647 (књ. 6),
2649, 2697, 2735
Загонетке лаке за прваке ђаке (1942) – 0765
За гонет ке од гонет ке (1946) – 0780
Заробљеник снова (1960, 1969) – 1875,
2647 (књ. 3)
Зе лени ви тез (1930, 1969) – 0229, 2647
(књ. 1)
Злат ни леп тир (1954, 1967, 1969) – 1206,
2469, 2647 (књ. 7)
Изабра не песме (1950, 1969) – 0927, 2647
(књ. 3)

Јован ка Орлеан ка (1929) – 0191
Ка ко они жи ве (1935, 1969) – 0521, 2647
(књ. 4)
Ко је већи? (1956) – 1423
Крат ковеч на (1957, 1964, 1969) – 1542,
2217, 2647 (књ. 6)
Крва ва бајка (1956) – кан тата – 1425
Луди ло срца (1931, 1969) – 0254, 2647
(књ. 4)
Медведова женидба (1961, 1966, 1969) –
1948, 2377, 2647 (књ. 6)
Ми рис земље (1955, 1958, 1962, 1964,
1967, 1969) – 1322, 1689, 2027, 2219,
2477, 2647 (књ. 3)
На шеснаести рођен дан (1970) – 2695
Не забора ви ти (1969) – 2645
Нећу овим возом (1965) – 2289
Нове песме (1936, 1969) – 0584, 2647 (књ. 1)
Осе ма ђиони чари (1965) – 2285
Ослобођење Цве те Ан дрић (1945, 1969) –
0769, 2647 (књ. 2)
Отаџби на у првомајској поворци (1949,
1969) – 0880, 2647 (књ. 2)
Отаџби но, ту сам (1951, 1969) – 0968,
2647 (књ. 2)
Отворени прозор (1954) – 1204
Патуљкова тајна (1963, 1967, 1969) – 2108,
2480, 2647 (књ. 6)
Пау кова љуља шка (1943) – 0766
Песме (С. Б. Цви ја новић, 1925; Нолит,
1969) – 0069, 2647 (књ. 1)
Песме („Просве та“ 1963, 1965, 1966,
1971) – 2107, 2288, 2372, 2732
Песме („Рад“, 1964) – 2214
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Песме (МС, СКЗ, 1965, 1969) – 2283, 2648
Песме (СКЗ, 1966) – 2368
Песме („Мла до поколење“, 1966, 1968,
1970, 1971) – 2369, 2556, 2696, 2731
Песме („Мла до поколење“, „Љу бав и поези ја“, 1967, 1971) – 2466, 2730
Песник и за ви чај (1946, 1969) – 0778,
2647 (књ. 2)
Писма из шу ме (1961, 1963, 1969) – 1947,
2112, 2647 (књ. 6)
Пра девојчи ца (1970) – 2694
Пролеће у За гребу (1969) – 2647 (књ. 3)
Пролећ ни саста нак (1954, 1961, 1969) –
1205, 1952, 2647 (књ. 7)
Пти це на чесми (1963, 1969) – 2109, 2647
(књ. 7)
Рас пева не при че (1938, 1969) – 0641, 2647
(књ. 6)
Река помоћ ни ца (1950, 1969) – 0928, 2647
(књ. 7)
Росна ру ковет (1955, 1969) – 1323, 2647
(књ. 7)
Сабра на де ла Десан ке Макси мовић (Нолит, 1969) – 2647 (књ. 1–7)
Са могласни ци А, Е, И, О, У (1949) – 0881
Срце лут ке спа ваљке и дру ге при че за децу (1933, 1943) – 0414, 0768
Сти хови (1967) – 2467
Стра шна игра (1954, 1969) – 1203, 2647
(књ. 4)
Сун чеви пода ни ци (1962, 1969) – 2025,
2647 (књ. 7)
Тра жим поми лова ње (1964, 1965, 1966,
1969) – 2213, 2287, 2367, 2647 (књ. 3)
Уста ни ци (1957) – 1543
Хоћу да се ра ду јем (1965, 1967, 1969) –
2284, 2478, 2647 (књ. 4)
Цар играча ка (1968) – 2554
Чоба нин пче ла (1956, 1969) – 1422, 2647
(књ. 6)
Чудо у пољу (1961, 1969) – 1951, 2647 (књ. 7)
Шарена торби ца (1943) – 0767
Шумска љуља шка (1959, 1964, 1969) –
1790, 2216, 2647 (књ. 7)

Преведене књиге
Бајка за лебедот (Скопје, 1967) – 2474
Барам поми лу ва ње (Скопје, 1966) – 2367
Де ти ста новятся вэрослы ми (Москва,
1965) – 2292
Де ти ста новятся вэрослы ми (на армянском) (Ереван, 1967) – 2475
За пах земли (Москва, 1960) – 1879
За пах земли (на гру зинском) (Тби лиси,
1969) – 2651
Золо той мо ты лёк (на мол давском) (Киши нев, 1969) – 2652
Ми рисът на земя та (София, 1963) – 2113
На встречу весне (Москва, 1961) – 1950
Сти хо творения (Москва, 1971) – 2728
Чудо во поле то (Скопје, 1965) – 2291
Bajka o labodu (Ljubljana, 1967) – 2471
Choix de poèmes (Pa ris, 1971) – 2729
Jie nebe va i kai (Vil nius, 1967) – 2476
Kazka pro Korot kovečnu (Ki iv, 1968) – 2559
Kërkoj fa lje (Prishtinë, 1963, 1968) – 2110,
2560
Kis rajzolok nagy képkiállitása (Novi Sad,
1966) – 2373
Klasa kryengritse (Prishtinë, 1963) – 2111
Kus türküleri (Ülkü, 1966) – 2374
Láska a súcit (Bratislava, 1968) – 2561
Ma la sam bi la (Ljubljana, 1960) – 1877
Mese a hattyúról (Novi Sad, 1967) – 2473
Moji prijatelji (Ljublja na, 1960) – 1878
Na hod v živalskem vr tu (Ljublja na, 1964) –
2218
Nech sa páči na vystavu detského ma lisra
(Bratislava, 1966) – 2375
Nočem s tem vlakom (Ljubljana, 1965) – 2290
Pomladna pesen (Ljubljana, 1955) – 1324
Pravljica o enodnev nici (Ljubljana, 1961) –
1953
Pr ral la e mjel lmes (Prishtinë, 1967) – 2472
Ryma v zoo (Da ruvar, 1965) – 2293
Trav niški zvonček (Ljubljana, 1968) – 2558
Tražim pomi lova nje (na slovenskom) (Ljublja na, 1966) – 2367
Vetrova uspavan ka (na slovenskom) (Ljubljana, 1956) – 1424

Де ла објављена у периодици
Аве тик Иса а кјан – 2521
Аг ни ја Бар то – 2093
А и тебе то молим – 1796
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Ако је веровати мојој ба ки – 1753
Алексан дар Ву чо. Ти тови пиони ри – 0790
Алексан дар Реше тов – 1744
Амај ли ја – 0480
Ана Ах матова – 2080
Ана Ми ракл – 1071
Аналфабе та – 0371
Ан ђео и ђа во – 0503
Ан ђео ми лосрђа – 0547
Антологи чари имају своје љу бим це – 2266
Априлска вожња кроз Војводи ну – 1838
Априлска песма – 1229, 1398, 2331
Арарат – 2630
Аутобиографи ја. – 2203, 2640
Аутофраг менат – 0128
Бајка о ди вљој кру шки – 1485
Бајка о звезди – 0956
Бајка о извору – 0497
Бајка о ковачу – 1436, 1895
Бајка о лабуду – 0536
Бајка о Новој годи ни – 0919
Бајка о патуљковој смр ти – 0550
Бајка о срцу – 1227
Бајка о Сун цу и тет ки – 1386
Бајка о трешњи – 0700
Бајка о уста нич кој пу шци – 1085, 1166,
1301, 1499
Ба ка – 1147, 2069, 2142
Ба ка баз наочара – 0276
Ба ка из Совља ка – 0740
Ба ка на сајму – 0735
Ба ка ша љив чи на – 2747
Ба ка са везник – 2230
Ба ки не звезда не при че – 0351
Ба ки но гостова ње – 0247, 2306
Ба ку – град с десет цен тара – 1990
Ба ла да о рударским коњи ма – 1182
Бал ка нац – 0730, 2315
Бал кански ратови – 1705, 2677
Бачени ка мен – 0394
Бдење – 0137
Бегу ни ца – 0384
Бед ник – 0644
Без успомена – 1447
Бе ла вра на – 1391
Бе ла врби ца – 0309, 0361
Бе лешка из нови на – 0753
Бе лешка о Ива ну Руд ни кову – 2503
Бе лешка о лењин градским песни ци ма –
1743
Бе ли ма настир – 2264

Бе ли цвет – 0307
Београдске ули це – 0954
Берба шумских плодова – 0667
Беседа роман ти чарева – 0728
Бил тен – 1924
Биљке Аждаје и пче ла Ра но Ра на – 1126
Бла говести – 1658
Бла женства – 0586
Бли жи се, бли жи ле то – 0062, 0215, 1151,
1640, 1757, 2323
Бли зан ци – 1889
Бог – 0166
Бог ми лосрђа – 0492
Бог смр ти – 0278
Бог ста да Волос – 0485
Богу ми лова моли тва – 0226, 0659
Богу милска песма – 0141
Божић – Бати ни цр те жи – 0346
Божић си рома хов – 0419, 0581
Божић на ноћ у шу ми – 0236
Бој зи ме и ју га – 0588, 1405
Бој обла ка – 0321
Боје – 1333
Боје се буде – 0148
Болесна девојчи ца – 0326
Бол ни ца – школа – дом – 0867
Бол но пробу ђење – 0007
„Борбена омла ди на“ – 0796
Борци за здра вље – 0931
Бран ко Ћопић. Пјесме пионирке. – 0787
Бран ко Ћопић. При че пар ти зан ке. – 0788
Бран кови на – 0418
Братова моли тва – 0645
Бра ћи – 0014
Брбљи ви це – 1993
Брда око Ава ле – 1116, 1409
Бреза – 0451
Брези ца – 0996
Брест се су ши – 0589
Бу бља аутостра да – 1884
Бу гари ма – 0742
Бу гарске деч је при че – 0554
Бу гарски песник Ди ми тар Пан те лејев –
2432
Буду ћим војни ци ма – 0703
Бу ђење пролећа – 1130
Бумбар Го тован – 1178, 1399
Бу шавко – 2424
Вајар вас крса ва мр тву девојку – 0637
Варша ва – 0841
Вевери це – 1273
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Вез – 0345
„Ве ли ки са вет“ – 2153
Вера – 0239
Вера Ви тези ца. Мисли и ри ме – 2099
Вера Инбер – 2144
Верни дру гари – 0367
Верони ка Ту шнова – 2084, 2167
Веру јем (Моја земља пропасти неће) –
0994, 1082, 1254, 1494, 1678, 1880,
2522, 2625
Веру јем (Ста ла сам послед њи пут) – 1144,
1706
Весе ла грудва снега – 0529, 1452
Весе ла јесен – 0430
Весе ли поврт њак – 1234
Весни ца – 0774
Вест – 1886
Ве тар – 1528
Ве тар да ди ља – 1890
Ве тар из школског вр та – 0286
Ве тар коловођа – 1251
Ве тар рвач – 1486, 1692
Ве тар уљу шка ва шу му – 1092
Ве трова успа ван ка – 1176, 1458
Вече (Спа вају овце) – 0397
Вечера од гвозденог кли на / Алексан дeр
Фредро – 1584
Вечерња моли тва – 0333, 0362, 0559
Вечерња песма – 1509
Вечерње у шу ми – 0197
Вечерњи при звук – 0224
Вечерњи разговори – 1047
Вечерњи сан (Ле жа ћу у посте љи) – 0100
Вечерњи снови: I – 0132
Вечерњи снови: II – 0133
Вешти пе тао – 1618
Ви ле и деца – 0435
Ви но пролећа: I – 1260
Ви но пролећа: II – 1261
Ви но пролећа: III – 1262
Ви но пролећа: IV – 1263
Ви но пролећа: V – 1264
Ви но пролећа: VI – 1265
Ви но пролећа: VII – 1266
Ви но пролећа: VI II – 1267
Ви но пролећа: IX – 1268
Ви но пролећа: X – 1269
Виоли не Чајковског – 1546
Вожња – 0053, 0167, 2403
Војнич ко гробље у Солу ну – 1258
Воле ла сам да прона ла зим та лен те – 1084
Воловска кола – 0670, 2536

Воћ ња ци – 0712
Врабац – 0886
Вра на – 2661
Врап ци нови нари – 0680, 1330, 1851, 1959
Врата за па да – 0329
Вра ћа ње ми ру – 0528
Врби ца у рају – 0484
Вред ни ђа ци – 0422
Време (Све крај нас) – 0052
Врт добре ви ле – 0495
Га вра ни – 0311
Га вра нова женидба – 1776
Где је Ани ца? – 0263
Геологи ја постаје саставни део жи во та –
0861
Глас мона хи ње – 0512
Глас секи ре у пу ми – 1308
Глас у ноћи – 0223
Гласник – 2596
Гласови ноћи – 0353
Говор же леза – 1412
Говор учитељи чин првог дана школе – 0864
Говори ти хо – 2683
Годи на нова – боља слова – 0974
Гозба на ли ва ди – 0288
Голуб писмоноша – 0423
Голу бови – 0312
Голу бови писмоноше – 0707, 1093, 1777
Горосеча – 1431
Горски по ток (Ју ри пла хи коњиц) – 0320
Горски по ток (У ра но ју тро) – 1307
Господа шти гли ци – 0258
Господин у ру ка ви ца ма – 0556
Гости – 1209
Гостољу бље – 0108
Град – 0617
Град ма ште и песни ка – 1986
Гра дови под земљом – 0493
Градски љу бавни ци – 0715
Гра ђење гнезда – 1365
Гра нуло је пролеће – 0479
Гран чи ца с Толстојева гроба – 1985
Грли ца – 0101
Грли чи на ту жба ли ца – 1498
Гром – 0501
Гу бар – 0705
Гу ји ња ци – 2248
Да поста нем опет де те – 2624
Два ве тра – 1392
Два гру зи јанска песни ка – 2662
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Два да на у шу ми: I – 0185
Два да на у шу ми: II – 0186
Два обла ка – 1271
Два облут ка – 1602
Два пи ле та – 0979
Два северца – 1216
Два десет хи ља да девојач ких ру ку – 0687,
1691
Два наест за гонет ки – 0577
Две моли тве: за мене – 0105
Две моли тве: за њега – 0104
Две песме. Ана Ах матова – 2074
Две песме: Из збирке „Демони и чуда“.
Франсоаз Д’Обон – 1064
Две песме: Из збирке „Ин ди јанске песме“. Клер Гол – 1067
Две песме. Маргари та Али гер – 2077
Две фран цуске песни ки ње – 2753
Две хи ља де бе лут кових годи на – 0445
Двери љу ба ви – 2538
Дви је пјесме. Верони ка Ту шнова – 2168
Дви је пјесме. Маргари та Али гер – 2164
Девет песа ма. Ели забе та Ба грја на – 2381
Девет си нова – 0507
Девојач ка молба – 0058
Девојач ка песма у там ни ци („Отаџби но,
ту сам“) – 0976
Девојка за поги нулим мла ди ћем – 0702
Девојка се ра ду је пролећу – 0697, 2316
Девојка се уби ја – 0646
Девојка слу ти смрт – 0651
Девојка у првомајској поворци – 1370
Девојке војни ци – 0812, 0951, 1171, 1257,
1493, 1847, 1881
Девојко – 0200
Девојчи ца у лут ки ној ха љи ни – 0365
Девојчи це – 1669
Деда Мраз – 0593
Деди на при ча – 0567, 2656
Деду се при чи ња ва уну ков глас – 0898
Де журна апо тека – 1153
Десан ка Макси мовић: За ва шу свеску из
књи жевности – 2189
Де те на тераси – 0995
Де те у торби – 0374
Де тињство (Де тињство моје пу но си) –
1074
Де тињство (Дечаче, ти са да гра диш) –
0930
Де тињство и за ви чај – школа за песни ке –
2272
Де тлић Ђе тић, Пе тлић Сврдлић – 2052

Деца – 1475
Деца (Двоје деце крај мене расте) – 1616
Деца гра де звери њак – 1272
Деца код пти ца – 0624
Деца се ра ду ју и у рату – 2657
Деца су и проби рачи – 1845
Деца у ожа лошћеном гра ду – 2012
Деца хоће звери њак – 0656, 2421
Децембар – 0315
Децембарска при ча – 1515, 2688
Деци це лог све та – 0188
Дечак у Си ћевач кој клису ри – 0906
Дечи ји ви ноград – 0400
Деч ја ви ти ца у Освјен ци му – 0843
Деч ја неде ља – 0910, 0950, 1180
Деч ја ра дозна лост – 1050
Деч ја школа – 0237
Деч ји врт – 0903, 0934
Деч ји цр теж – 2783
Ди вовска ци пе ла – 0377
Дим – 1256
Ди ми тар Пан те лејев – 2441
Ди рек торове гуске – 0145
Дједов монолог – 0911
Добри дух дим – 0683
Добри дух чу вар – 0487
Добро дошла – 1115
Добро ју тро – 1925
Добродошли ца – 0809
Дога ђај у зоолошком вр ту – 0461, 1578
Дога ђај учиони ци – 0265
Дожи вљаји мра ва неста шка – 0442
Дозлабога – 1731
Доли на под ки шом – 0343
Дора Пил ковић. „Укле ти сан“ – 0282
Дору чак у пла ни ни – 0663, 1294
Доси тејева шет ња – 0895, 1360
Дочек пла ни нара – 0662
Дрво иза огра де – 0139, 0244
Државна таја – 0457
Дру га ба ка – 2004
Дру га ма ма – 2484
Дру гари ца – 0806, 1027
Дру гари це – 1537
Дру гови – 0869
Дру гу умет ни ку – 0682
Ду ша – 0429
Ду ши чи не мара ми це – 0513, 2005
Ђак у пла ни ни – 2116
Ђа ци – 0202
„Ђач ки жа гор и песма пти ца“ – 2188
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Ђач ки те лефон – 1302
Ђач ко срце (Има ла сам колегу) – 1663
Ђердан од колача – 0262
Ђе ти ћи – Де тли ћи – 0731
Ђорђе Ра ди шић. Да ни из та ме и сви је тла –
0972
Елеги ја – 0676
Ели забе та (=Ели за ве та = Је лиса ве та) Багрја на – 2357
Есперан то – 1956
Жа нет Де ле тан-Тардиф – 1070
Жао ми је човека – 0718, 1193, 2379
Жап ци сви рачи – 1131
Жап ци хармони ка ши – 0561
Жега – 1835
Же лезно сун це – 1437
Жена – 0681, 1843
Жена на ва зду хопловној из ложби – 0660
Жене књи жевни це – 1233
Женин сан – 1009
Жерве: ча кавски сти хови – 0545
Жи ве играч ке – 2050
Жи вео Први мај – 1141
Живко Лењивко – 2748
Жи вот – 0127
Жи вот у тра ви: I – 0293
Жи вот у тра ви: II – 0294
Жму ре – 1194, 1396
Жу ти патуљци – 0360
Жу ћа тра га за си ном – 0605
Жу ћин сан – 0606
Жу ћин сусрет са хромим Зеком – 0615
За ал кохоле – 2321
За бит ке ма лим слови ма за писа не – 2653
За бран ковинске се ља ке – 2227
За врли не у ма не промет ну те – 2414
За за вид ни ке – 2416
За исмеваче – 2135
За јере ти ке – 2157
За ла жи изговорене из ми лосрђа – 2225
За лови шта – 2158
За људе који јасно ви де – 2226
За Мари је Магда лене – 2132
За на ивне – 2159
За оклеве та не звери – 2156
За оне који не уми ру на време – 2136
За охоле – 2160
За песни ки њу земљу старинску – 2162
За сврг ну та власте ли на – 2134
За себра – 2133

За слу гу Јернеја – 2507
За црва који се у срцу роди – 2161
За чобан ку која се по оцу не зове – 2415
Забачени нов чи ћи – 2565
Заборав – 0099, 0305
Забора вљени – 1922
Забора вљени пси – 0369
За ви чајно вече – 0260
*** (За воле бе ла ми рисна ру жа) – 0004
За гонет на торба – 1620
За кле тва уста ни ка на Бран ковинском
вису – 1218
За ла зак – 1535
За ла зак сун ца – 1373
За ла зак у пла ни ни – 1278
За луде ли га док тори – 0491
За љу бљени ку кац – 1331
За пис о деци – 1819
За пис о жеђи за жи во том – 1817
За пис о јед ном ју би леју – 2206
За пис о људском срцу – 1814
За пис о отровној мисли – 1818
За пис о ратови ма – 1815
За пис у Старом гра ду у Варша ви – 0847
За пис о стра ху – 1816
Заробљеник снова у Зенич кој же лезари –
1435
Заса ња но де тињство – 2588
Заточење – 0142
За што? – 0011
За што Јово ти не спиш? – 1351
За што ку ку руз зри? – 0631
За што пут ни ци певају? – 0542
Због мене – 0171
Збогом – 0235
Збу њени се љак – 1195
Зебе пла шљи ви це – 0448, 1921
Зева ли ца – 1406, 1433
Зе лен кова верност – 0410
Зе лено, црвено, жу то, пла во – 1614
Зе љов међу ву ци ма – 0603
Зе љов, ново штене – 0600
Зе љов спаса ва Цари ћа – 0601
Земља где се родио онај што мене љу би –
0271
Земља је сву где иста – 2722
Земља–песмари ца – 0901
Зец се сан ка – 0232
Зечеви – 2544
Зечеви на из ле ту – 0340
Зеч је ухо – 1328
Зи дао дим кулу – 1255
Зи дари – 0816
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Зи ма – 0929, 1434, 2011
Зи ма на Шари – 2127
Зимска при ча – 0721
Зимски ви хор – 1837
Зимски предео – 0354
Зла ноћ – 0082
Злата на послу – 1589
Злат но, бисерно и сребрно јаје – 0434
Зми ја – 0070
Змијске очи – 0118
Зми јуљак – 2302
Знак крста – 0334, 0560
Зна лац – 2749
Знам по много чему – 2595
Зоран и ки шобран – 0515
Зрење – 1036
Зри ка вац – 0453
И дрвеће при ма плату – 1855
И после је све би ло ла ко – 2511
Иван Руд ни ков – 2494, 2516
Иван Фран ко – 1642
Ива на: од ломак из рома на – 0851
Ивин стра шни сан – 0553
Игран ка – 1415, 2504
Играч ке се весе ле – 0443
Иде јесен – 0463
Из гру зинске и азербејџанске са времене
поези је – 1970
Из песа ма у прози (I): – 0287
Из песа ма у прози (II): – 0319
Из Пољске – 0842
Из пољске ли ри ке – 1561
Из руске поези је – 2118
Из са времене поези је америч ких Црна ца –
1170
Из смр ти за слободу – 1408
Изабра не при че. Бран ко Ћопић – 1941,
2015, 2207
Изволи те на из ложбу деце сли кара – 2483
Изгна ње из Раја – 1702
Изговори брзо – 1280
Изгу бљени гроб – 1649
Изја ва жена слобод них професи ја и јавних рад ни ца – 0576
Из лет у истори ју – 2397
Из ложба деце сли кара – 2172, 2324
Изложба „Моравска Срби ја, људи и дела“ –
2774
Изми рење – 0222
Изнена ђење – 1866, 2713
Изоби ље мла де поези је – 2048
Ил’ мени се можда чи ни? – 0016

„Има ли избора за сва времена?“ – 2720
Има разне деце на све ту – 0389
Ин тервју (песма) – 2269
Ира кли је Аба шид зе – 1981
Ирваси – 2687
Искрена же ља – 0042
Ис повест, кле тва и моли тва – 0115
Ис повест „Олим пи је“ – 1044
Исти на – 0270
Исто то, са мо ма ло друк чи је – 0832
Ја сам жи вот волео као ласта – 1346
Ја гањци – 0810
Јаре и ву ци – 0648
Јарославски прозорски окви ри – 2539
Јастреб светски пут ник – 0450
Један дан у Јасној Поља ни – 1710
Један дан у Фи рен ци – 2526
Јед на проблем и јед на књи га – 2250
Јед на смрт – 0001
Јед но уверење – 0040
Језеро – 0210
Језик пти ца – 1770
Је ла под снегом – 1417, 2201
Је лена Ри ви на – 2125
Јереван – 2629
Јесен (Јесен је изнад брега) – 0044
Јесен (Проше та ла јесен) – 0189, 0772,
1080, 2089
Јесен (Ру ке, ру ке моје осун ча не) – 1187
Јесен у мом за ви чају – 1645
Јесен у Слобод ној Пољској – 0845
Јесен у шу ми – 1054
Јесење ју тро – 0201
Јован ка од Арка (Рече јој) – 0158
Јованка од Арка (Поново тад ја ви се) – 0159
Јован ка Орлеан ка – 0203
Јован ка Хрва ћа нин „От ки ну то ли шће“ –
0690
Јосиф Нонешви ли – 1982, 2664
Још јед но послед ње са зна ње – 1813
Ју би леј Совјетске Украји не – 0850
Ју гословенска арми ја – 0924
Ју гословенска се љан ка говори на међу народ ном збору жена – 0849
Ју тарња песма – 1654
Ју тарња песма пче ла – 1482
Ју тарње облачење пти ца – 1089, 1363,
1720
Ју тарњи псалм – 0138
Ју тро – 0308, 1185
Ју тро на Кварнеру – 1802
Ју тро на се лу – 0050
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Кад мач ка оде ми ши коло воде – 1285, 2073
Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це? –
1332
Каја ње (Из жи во та сам са ма иза гна ла) –
0539
Каја ње (Ноћу кад заспе) – 0134
Каја ње (Пра во је пра во што сад плачем) –
1601
Како је наста ла песма „Крва ва бајка“ – 2198
Ка ко је полудео обу ћар – 0114
Ка ко је пре че трдесет годи на наста ла
„Поли ти ка за децу“ – 2701
Ка ко ласта проводи зи му – 0359
Ка ко они жи ве – 0426
Ка ко сам обја ви ла своју прву књи гу – 2085
Ка ко сам пева ла о рату – 1885
Ка ко се попра вљају двојке – 0375
Ка ко су дру гова ле свра ка и пат ка – 0350
Ка ко су превођене песме у XIX књи зи
Макси ма Горког – 0914
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу – 0432, 1923
Ка ко су се некад гра ди ле ку ће – 2437
Ка ко храстић расте – 0997
Ка мена пећи на – 1460, 1783
Ка мено срце – 0112
Ка пе ла Жа на Кок тоа – 2010
Карневал у Ва љеву – 2053
Касни мраз – 0575
Ки ја ви ца у зоолошком вр ту – 0632, 1225
Ки ша – 2088, 2336, 2622, 2655
Ки ша игра коло – 2041
Ки ша на ли ва ди – 1168
Клер Гол – 1073
Књи га са сли ка ма – 1046
Књи жевни ци о совјетској арми ји – 0852
Књи жевно вече Ан дреја Вознесенског –
1957
Ко је већи? – 1270
Ко хоће да дожи ви чудо – 1852
Код деце из кол хоза – 1680
Коки покра ли јаја – 0272
Коли ко ли ца имаш ти? – 0304
Коло – 1296
Коме да се ту жим – 1848
Коњи у руд ни ку – 1338
Косачи ца – 0971
Крај воде – 0760
Крај дру ма – 0003
Крај понора – 0109
Краљ класова – 0268
Крат ковеч ни но школова ње – 1714
Крва ва бајка – 0783, 1006, 1078, 1181,
1375, 1490, 1647, 1822, 2445
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Кри лата земља – 0784
Кри лата песма – 2537
Кри лати опан ци – 1162, 1281
Кри лати руп ци – 2411
Крклец и дјеца – 2236
Кроз исти прозор – 0290
Крсти тељ – 1699
Кр ти це – 0982
Кћи ви ли ног коњи ца – 1349
Куд одем да одем – 1958
Ку ку ру зне коки це – 0510
Кула од књи га – 1748
Ку мић – 0317
Ку мова сла ма у дим ња ку – 1432
Ку па ње обла ка – 1357
Ку пи не – 1300, 1389
Ку ћа у зори – 0421
Ку ћи це сестре – 1671
Ку ца Вау у заба ви шту – 0398
Ку ца у бол ни ци – 1158
Ку цов – 1619
Лав на са мр ти – 2776
Лед твоје срце на гло обу зи ма – 1443
Лекарева прича („Борци за здравље“) – 0944
Лекови те тра ве – 1197
Лекови ти гру мен леда – 0540, 1337
Леп дан – 1298
Лепо је би ти де те – 0623
Лепо та је ра дост и уте ха – 2712
Леп ти рова успа ван ка – 1617
Лет ња бајка – 0628
Лет ња ки ша – 0067
Лет ња ноћ – 0477
Ли ва да у пла ни ни – 1288
Ли вадско звон це – 1609, 1765
Ли ја (лиси ца) вас пи та ва Зе љова – 0604,
2243
Ли ја гатара – 0378
Ли ји на јел ка – 1430
Лик на прозору – 1624
Лим и Дрим – 1716, 2006
Лирска оаза – 0060
Лиси чи на смрт – 2777
Ли ти ја – 0107
Ли шће (Са ли шћем за ви чаја) – 0318
Лов – 0043
Лоли них седам при ча – 0431
Лопов и месец – 1508
Лоп та ње – 1403
Луди ло срца – 0087
Луј Ара гон и Ел за Триоле у Москви – 0813
Лу так, пајац и мачак – 0355
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Лут ка са се ла – 0174
Лут ке помодарке – 0279
Лут ке рачу нају – 1045, 2534
Лут ке старе – 0248
Лут ки на се лидба – 0401
Љу ба, врап ци и Месец – 0347
Љу бав (Давног пролећа) – 0205
Љу бав (Мојој мисли на тебе) – 0153
Љу бав (Стрепим кад узберем цвет) –
0325, 0526
Љу бав постоји – 0472
Љу бавна козери ја – 2698
Љу бавна препирка – 1429
Љу бавни ци у пу чи ни ноћи – 1345
Љу бавно бу ни ло – 0147
Љуске – 1018
Љу тић – 1497
Ма гла – 0193
Мај – 1899, 2313, 2409
Мајка својој кћери: 27. мар та 1941. – 1355
Мајка ма – 0785, 1353, 1504, 2098
Мајмун Жан – 2040
Мајчи на ту жба ли ца – 0635, 1793
Ма ла да ди ља – 0751
Ма ла дома ћи ца – 0655
Ма ла лењи ви ца – 0284
Ма ли војни ци – 0870, 0960, 1684, 1786,
1825, 1883, 2270, 2454
„Ма ли Гун дулић и пасти ри ца Ду бравка“ –
1029
Ма ли зоолошки врт – 0285
Ма ли ја хач – 1926
Ма ли лопов у школи – 0356, 1450
Ма ли невешти баук – 0537
Ма ли столар – 0654, 1900
Ма ли торбар – 0383
Ма ли умет ник – 0031
Ма ме ју на ци – 0988
Ма ме ударни це – 0894
Ма настир злат них ку бе та – 2263
Ма настир у ува ли – 2265
Маргари та Али гер – 2081, 2163
Маро Јеги шевна Маркарјан – 2064
Ма ца болу је – 0249
Ма ца и ки ша – 0253
Ма ца и паук – 1775
Ма ца пре ља – 0456, 1502
Ма ца са звон це том – 0500, 1935
Ма цан бра цан – 0566
Маче у џепу – 2042, 2252
Мачи је посе ло – 0251

Мач кови – мудра ци – 0316
Мегдан – 2627
Медвед бе жи од ци га ни на – 0520
Медвед Горштак – 1547, 1824
Медвед Жућ ко у циркусу – 0277
Медвед и пче ле – 0425, 2665
Медведова женидба – 0565, 2443
Ме лан холи ја – 0274
Месец – 0161
Месец у шу ми – 1384
Месечев рођен дан – 1121
Месечева ша ла – 0555
Месечева шет ња – 0538
Месечи на – 0444
Месечи на над воћ ња ци ма – 1334
Ме теоролошка ста ни ца – 1199
Мешење хлеба – 0862, 0992
„Ми смо Ста љи нови војни ци“ – 0797
Ми хоћемо мир – 0963
Ми ла Вла шић Гвоздић. Учи ни ло ми се да
су зви језде – 2708
Ми ли ца Јан ковић „Зец и миш“ – 0508
Ми лосрд на зи ма – 0719
Ми лосрд на ма ца – 0404
Миољски ва шар – 1704
Ми ра Алеч ковић. Звезда не ба ла де – 1097
Ми ра Алеч ковић. Сребрни воз – 2208
Мирко немирко – 0257
Мирно моје срце спа ва – 0379
Миц ки јеви ћев ра зорени споменик – 0846
Миш патуљак – 1368
Ми ша за све има дара – 0261
Ми шко – 0227
Мла ди ћева ту жба ли ца – 0621
Мла дост је прошла – 0454
Млекари ца – 1606
Млеч ни пут – 0165
Моба – 0990, 1159, 1644
Мој тата – 2533
Моја баба – 1511
Маја земља пропасти неће – 1380
Моја ку ца – 1638, 2185
Моја ма ца – 1639
Моја песма – 0034
Моја посе та вара ждинским пиони ри ма –
2152
Моје лут ке – 0164
Моји да ни – 0059
Моји земља ци – 0524, 0618
Мојој сестри – 0055
Молба мла дости – 0064
Моли тва за љу бав – 0217
Моли тва крај мора – 0096
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Моли тва очевом срцу – 0511
Моли тва цвећа – 0399
Монолог разочара ног – 0757
Море – 0245
Мост кра љи це ки ше – 0543
Мо ти ви из Његоша – 1012
Моцар тов рекви јем – 1514
Мрав, богомољка и ја – 1472, 1693
Мрав пут ник – 1128
Мраз – 2100, 2455, 2668
Мра зић – 1127
Мрак (Мрак се је родио) – 0157
Мрак (Ноћ. Већ очи моје) – 2190
Мрак на прозору – 0330
Мрак у школи – 0634, 1929
Мр тва звезда – 0170
Мр тва ти ца – 0175
Мудра јесени – 2711
На бу ри – 1253, 2417
На води – 0089
На врати ма шу ме – 0295
На вршидби – 0630
На дан при мирја – 0255
На ки ши – 0376
На Космају – 1709
На ли ва ди – 0936
На лут ки ном рођен да ну – 0390
На морској оба ли – 0176, 1803
На од мори шту (Провлачи мо се) – 0072
На од мори шту (Од мара се сун це) – 0073
На од мори шту (Би ли смо мла ди) – 0074
На од мори шту (У да љи ни ви ди се море) –
0075
На од мори шту (Сва ка твоја реч) – 0076
На од мори шту (Говори ти хо) – 0077
На од мори шту (Ишли смо за не то) – 0078
На од мори шту (Све мислим) – 0079
На пла ни ни – 1020
На Стра жи лово идем – 1413, 2615
На стрели шту („Отаџби но, ту сам“) – 0999
На та ва ну – 0388
На тргу у шу ми – 0496
На трци – 0402
На шеснаести рођен дан – 0713
Наби Бабајев – 1983
Над књи гом бајки – 0826, 0915, 1136, 1427,
1934, 2086
Над пра хом – 0184
Над реч ним кори том – 0233
Над свеском умрлог ђа ка – 0673, 2620
Над ме та ње пи ја ни ца – 2341
На кна де – 2562
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На мерник – 1152
На пу штена девојка – 0473, 0754
На пу штени пут – 0327
Нара воу чени је – 0433
Народ на успа ван ка – 0729
Нас слобода бла госи ља – 0825
Наслеђе – 2737
Наста вак – 0168
Наставник на ра ду и од мору – 0885
Нау чи ћу те да волиш – 1111
Наш пас Цуле – 0273
Наш учи тељ – 2702
На ша деч ја књи жевност – 0786
На ша песма – 0018
На ша тајна – 0084
Не бој се – 1306, 1708
Не веруј му – 1659
Небеса – 1134
Небо – 0328
Небо је неми лости во – 0209
Небо у за ви чају – 0504
Неверни дру гар Ги ле – 0314
Неви дљи ви непри јатељ – 1026
Неви дљи ви трун – 0238
Неде ља у шу ми – 0627, 2065
Неза писа на – 2583
Неко ко ће тек би ти ја – 2589
Неко се сећа де тињства – 0652, 1191, 2566
Немир (бојим се часа смр ти) – 1627
Неми ран дан – 1834
„Немири младости“ Вере Обреновић – 0155
Нем ци ма – 0794
Необи чан часовник – 1108
Необич ни будил ник – 1998
Необич ни сви рач – 0695
Неписменим земља ци ма – 2631
Непозната пти ца – 1371
Непознати песни ци – 2039
Непослу шно паче – 0440
Непо требни пољуп ци – 0021
Непоштени так ми чар – 0720
Неп ча ни ци – 1830
Неса ни ца – 1626
Неспокојство – 0381
Неста шни зец Бе лореп – 0380
Неста шни мај – 1235, 1991
Неу морни Ну шић – 0650
Неустра ши ви цвет – 1359, 2247
*** (Ни ту га неба) – 0030
Ни ко не зна – 1119
Ни колаз Барата шви ли – 2663
Нисмо ми кри ви – 0024
Ни чега на шег немају речи ове жене – 1108
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Ни шта без жр та ва – 0678, 2423
Нова годи на – 0920
Нова годи на у звери ња ку – 0750
Нова пионирска мара ма – 1160
Нови жи вот у Бран кови ни – 0860
Нови мост у Мојстра ни – 2322
Новогоди шња бајка – 1207, 1799
Новогоди шња честит ка – 1954
Ноћ у за ви чају – 0918, 1828
О пореклу – 2412
О пра шта њу – 2228
О својим новим књи га ма – 1465
О себи – 2154, 2616
О хи јерархи ји – 2413
Обич на ноћ – 1462
Облак умет ник – 1339
Обла ци – 0063
Обла ци рођени у дим ња ку – 1439
Обнова јед ног књи жевног рода – 2320
Оборено гнездо – 0179
Од Катови це до Балти ка – 0834
Од ку ће до школе – 0900
*** (Од мене до њега може се са мо мостом
ду ге) – 0300, 0558
Одабра ла сам за вас – 1188
Ода зва ле су се са мо пти це – 1622
Од говор – 0065
Од говор ју гословенских књи жевни ка
совјетским књи жевници ма Ф. Глаткову,
Н. Ти хонову и дру ги ма – 0871
Оде ли те ку ће – 2736
Од ла зак – 0154
Од ла зи сун це – 0051, 1274
Ожи ве ла сли ка – 0592, 1416
Ожи љак – 0331
Оздра вљење – 0086, 0131
Ок тобар – 1836
Олу ја – 0571
Омладини испод три дана забрањено – 1715
Омла динска поворка – 1811
Опасна игра – 1747
Опомена (Дечаче, можда си био) – 1598
Опомена (Чуј, рећи ћу ти своју тајну) –
0066, 2196, 2524
Оправда ње – 0086
Опроштајна зора – 0097
Опроштајно ју тро – 0723
Оп ту жба мајки – 0793
Опусте ла кошни ца – 0220
Опусте ли оклоп – 0130, 2682
Оп шти мир – 0407
Ора шчи ћи–палчи ћи – 0519

Ореол – 0573
Осам песа ма. Лојзе Кра кар – 1856
Освајачи – 0792
Осећа ње при роде и језик у рома ну „Кроз
ни чи ју земљу“ од Вере Де либа шић –
0993
Ослобођење Цве те Ан дрић – 0773, 0822,
0828, 1129
Осу ђени ков послед њи час – 0762
Отаџби на у првомајској поворци
(одломак) – 0899, 1035, 1139, 1232,
1361, 1483, 1610, 1898, 2312
Отаџби но, ту сам (од ломак) – 1005, 1030,
1464
Отворени прозор (од ломак) – 1479
Оти ћи ћу у пасти ре – 0516
Охолост – 0332
Оцеви у шу ми – 0413
Па ипак (Дру гога сам воле ла) – 0039
Па вле почи ње борбу – 0905
Пад са стене – 0666, 1259
Па као – 1440
Патак спла вар – 1682
Пат ки но пу това ње – 0252
Патуљак Ку ку ру зовић – 0502
Патуљкова тајна – 0387, 1882
Патуљци вас пи тачи – 0688
Паук – 0049
Паук крсташ – 0679
Пау ково де ло – 1289, 2045, 2192, 2229,
2241, 2405
Па хуљи це – 2460
Певач ко дру штво – 0396
Песма (Не чуди се) – 0585
Песма Београ ду – 2681
Песма голу ба – 0187
Песма крај извора – 0727, 2223, 2258
Песма кроз гору – 0726
Песма о жи во ту – 0146
Песма о на пу штеном де те ту – 0744
Песма о поги нулој девојци – 1025, 1192,
1713
Песма пи ло та – 1038
Песма после неде ље – 0213
Песма су жња – 0207
Песма у ноћи – 0266
Песме (И Да ви ду Штрп цу) – 0026
Песме и при че пољских писа ца – 1524
Песме Ни коле Шопа – 0691
Песме о пти ца ма – 1086
Песме о ропству и ослобођењу – 0781
Песме руских песни ка – 1591
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Песме у сла ву Ју жња ка – 1653
Песник и пролеће – 0853, 1011, 1142
Песни ков кип у парку – 0823
Песни кова ту га – 0455
Песни ково ис куство – 0406
Песни ци су гра ђа ни ма – 0748
Песнич ко вече – 2030
Пет дру гара – 1473
Пе та ма ма – 1999
Пе торо бра ће пе тли ћа – 0564, 0998
Печурке – 1228, 1336
Пеша ци – 2031
Писма из шу ме: I – 0150
Писма из шу ме: II – 0151
Писма из шу ме: III – 0152
Писма у чокола ди – 0363
Писмо – 0733
Писмо из деч је бол ни це – 0922
Писмо из там ни це – 1466
Писмо из Чешке – 1008
Писмо оцу – 0548
Писмо прва ку – 1048
Писмо са Бањице (Отаџбино, ту сам) – 0962
Писмоношин сан – 0626, 1177
Пистоја – 2525
Пи та ли це – 0831
Пи та ње (Да ли сам ту жан) – 1463
Пи та ње (У јед но топло вече) – 0002
Пјесме. Бран ко Ћопић – 2014, 2276, 2462
Пјесме из народ ноослободи лач ке борбе и
дру ге. Бран ко Ћопић – 2725
„Пла ви трену так“: I – Маргарита Али гер –
2738
„Плави трену так“: II – Маргарита Алигер –
2779
Пла ни нари – 0989, 1143
Пла шљи ви ђа ци прва ци – 2342
Пла шљи во жап че – 1729
Пљусак – 1299, 1841, 2044, 2406
По растан ку (Некад сам би ла) – 0025
По растан ку (О, кад би знао) – 0038
По растан ку (Реци ми сад) – 0013
По растан ку (Чи там твоје песме) – 0037
По растан ку – 1404
Повратак – 0126, 0668
Повратак ма лих пла ни нара – 1091
Повратак с ле това ња – 1388, 2251
Повратак у за ви чај – 1223, 1428
Под гнезди ма – 1090
Под небом од жи це – 0106
Подера не сан да ле – 0498
Под не у шу ми – 0460
Пођи мо у шу ме – 0071, 1283
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Поези ја Алојза Град ни ка – 0428
Поези ја у борби за слободу. Отон Жу панчић – 2033
Поздрав незна ној – 0173
Поздрав реци (Неста шна реко) – 0032,
0415
Позив на уста нак – 1800
Позна ни це – 0469
Позори ште па па гаја – 0386, 1150
Поклони Нове годи не – 1311
Покошена ли ва да – 0006, 1124, 1190, 1987
Полуде ли возар тен ка – 0756
Пољска поези ја – 1516, 1581
Поми луј, Боже – 0143, 0177
Помодарци – 2543
Понеде љак – 0230
Поноћ – 1347
Попац Весел ко – 1596
Поп ци и девојчи ца – 1372
Поп ци хлебари – 1477
Породи ца Кре–кре – 0499
Пор трет (Као да су јој) – 0045
Пор тре ти: I – 0017
Пор тре ти: II – 0019
Пор тре ти: III – 0020
Пор тре ти. IV – 0023
Пор тре ти. V – 0027
Пор тре ти: VI – 0029
Пору ка: Мо ти ви из Његоша – 1016
Посла ни ца – 0129
Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла –
1703
Послед ња моли тва – 2715
Послед ња успа ван ка – 0677
Послед ње речи – 0182
Послед њи сат – 0225
Послед њи час – 0243
По тера – 1746
По тоци – 0111
Пот пу но са ма – 2716
По ту ца лова смрт – 0736
Пошла кока на па зар : Народ на песма –
0791
Пра вед на ба ка – 1488, 1888
Пра девојчи ца (од ломак) – 2771
Пра зник – 0296, 0471
Пра зни ци на небу – 0716
Пра зно ју тро – 1445
Прва плата – 0395
Прва ра њени ца – 1033
Првак – 1075
Први батин зуб – 0737
Први дан љу ба ви – 0714, 2746
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Први ја гањци – 0938
Први корак – 0579
Први мај – 1002, 1366, 1730, 1827
Први превод Рибеи ра Коу та код нас –
1125
Први снег – 0879, 1442
Први тата – 2485
Први час гра мати ке – 1052
Прво науч но от кри ће – 0970
Прво ора ње – 0739
Прво смо ду го мисли ли – 2709
Првомајска песма – 1826, 2597
Преводи из јерменске поези је – 2054
Пред говор за деч ју књи гу – 0689
Предео у красу – 2295
Предосећа ње – 0005, 2719
Прејео се – 1750
Преки дач – 1657
Прекор – 0163
Препе ли ца и пастир – 1426
Прет пролећ ни дан – 1839
Прет пролећ ни неми ри – 1621
При јате љи – 0686
При јатељство с породи цом шим пан за –
2686
При према за зи му – 1534
При рода – 0206
При рода је да ва ла зна ке да ће се песник
роди ти – 1832
При ча – 0083
При ча о Авра му и Иса ку – 1701
При ча о грошу и ди нару – 0549
При ча о жи ру и кестену – 0633
При ча о за копа ној пшени ци – 0964
При ча о корњачи – 2685
При ча о ку ћи – 0625
При ча о лорду Форду – 0704
При ча о мач ку кме ту – 0488
При ча о Пац ковој верности – 0684
При ча о песни ку – 0085
При ча о просја ковим пари ца ма – 0357
При ча о разма женој цари ци – 0563
При ча о ра ку кројачу – 0438, 1891
При ча о реци – 0658
При ча о свит ци ма – 0462
При ча старог ка мена – 0629
„При ча о мла дим хероји ма“ – 0838
При че пар ти зан ке. Бран ко Ћопић – 2689
Продајни млин – 0544
Прође све – 0234
Пролет ње песме (Осећам вечерас) – 0010
Пролет ње песме (Пролеће, да нас) – 0012
Пролеће (Пева зачу ђено ти ца) – 0198

Пролеће (Пролеће је мој вереник млад) –
0523, 0945
Пролеће (Пролеће у облаку гнездо гради) –
1605
Пролеће, а ја венем – 1279
Пролеће гнездо гра ди – 0366
Пролеће је опет – 0140
Пролеће на Косме ту – 0987, 1037, 1132
Пролеће, сми луј се – 2710
Пролеће у гробљу – 0204
Пролеће у За гребу – 2530
Пролећ на ки ша – 0546
Пролећ на песма (Осећам вечерас) – 1367,
2618
Пролећ на при према – 1468, 2660
Пролећ на романса – 1146
Пролећ ни саста нак – 0980
Прониц љи ве суди је – 1667, 1931
Пророк Или ја – 1698
Просидба моје буду ће мајке – 2584
Просјак – 0458, 0622, 2619
Про тив рата: Апел – 0393
Прочи та но са сли ковни це у де тињству –
1696
Прстен – 0218
Прстен на морском дну – 0439, 1282
Пси ла жљивци – 0391
Пти ца – 0169
Пти це на ра ди ју – 0541
Пти це на суду – 0405
Пти це на тргу – 1081, 1390
Пти це на чесми – 1369, 2700
Птич ја Нова годи на – 2458
Птич ја школа – 0638, 1774, 2067
Птич ји глас – 0211
Пти чи ји тонфилм – 0587
Пти чи ји шатори – 1510
Пу бли цистич ка хрони ка – 0865
Пуж – 0110
Пуж на послу – 1352
Пу рења ци – 1577
Пут Бран кови на – Ва љево – 0904
Пут као јаје – 0505
Пу теви – 1340
Пут ник треће класе – 0672
Пу това ње – 1797, 2752
Пче ла ма кра ду мед – 0661, 1079
Пче ли ца зва на Воскова – 0465
Рад ник на лества ма – 1249
Рад ник чезне за од мором у при роди –
0653
Ра дослав Дра гу ти новић – 0436
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Ра дости – 0036
Ра дости новембра – 2096
Ра дуј се, де те – 2632
Ра ђа ње звезда – 0022
Ра ђа ње књи ге – 0807
Ра ђа ње љу ба ви – 1833
Ра ђа ње месеца – 0292
Ра ђа ње на де – 0961
Ра ђа ње од лу ке – 0844
Ра ђа ње пла ни не – 0775, 1597, 2518
Разговор – 0221
Разговор враба ца – 0475
Разговор мона хи ње с Богом – 0478
Разговор са Марша ком – 1672
Разговор са псом чу варом – 1469
Разговор у зооинсти ту ту („Отаџби но, ту
сам“) – 0893
Разговор у мењач ни ци – 0643
Разговори брезе и ари ша – 1312
Разгра ната речени ца – 1712, 2009
Размешта ње ђа ка по клу па ма – 1172
Разочара ње – 0342
Ра њена пастирка – 1821
Раста нак – 0298, 0959
Растанак са дететом („Отаџбино, ту сам“) –
1812
Расти брже, де те – 0863
Расули ћева смрт – 0819
Рат – 2751
Рат ник – 0808
Ратоборни цар – 0977
Рачић Муљко – 0738
Река помоћ ни ца – 0909, 1936
Реки ни рођа ци – 1407
Рекли су ми да сам от кровење – 2450
Ре ли ги ја уцве љених – 0749
Речи – 0135
Риба возари ца – 0725, 1284, 1920
Робек Уге – 1668
Рода – 1133
Род на годи на – 1214, 2091
Рођење – 1894
Роса – 1087
Ру га ли це за помодаре – 2772
Ру ка – 2717
Ру ке – 1167
С де те том на ли ва ди – 2408
Са из ложбе деце сли кара – 1960
Са куле бола – 2773
Саборске за певке – 2235
Са вин монолог – 0241, 0349
Сад – 0299
262

Сам – 0975
Са ма је у соби ба ка – 1652
Са мо онај ко је ду го пловио – 1804
Са могласни ци – 0883
Са моћа (Крај мене жи ве) – 0196
Са моћа (Оти шли су сви) – 0291
Са моу би ца – 0763
Сан – 0302, 1017
Сан ја ну арских ноћи – 2481
Сан јед не девојчи це – 0642
Сан у Мошћенич кој Дра ги – 1559, 2246
Са пут ни ца – 0416
Саста нак – 0008
Сат будил ник на пу ту – 0476
Са хра на – 2699
Свадбе без вен ча ња – 2249
Свадбени дарови – 1513
Сватовска песма – 0674
Све је по старом – 2723
Свезна ли ца – 1711, 1865
Свејед но ми је – 0098
Свет – 1051
Свет је овај ти ран ти ра ни ну – 1013
Свет под језером – 1781, 1853
Све ти Ни кола и деда Снешко – 0464
Све ти Са ва – 0752
Свет њак – 0144
Све то ју тро – 0572
Свећа – 0120
Сви лена бонбона – 0385
Сви лене бу бе – 1438
Сви рај непрестан це – 1329
Сви тац – 0267
Свод небески је хла дан – 2721, 2724
Свра ка кра дљи ви ца – 0446, 1341
Сед ма ма ма – 2002
Сеје ба ка – 1769
Се ли це – 0124
Се љак на тргу – 0669
Се ља кова здра ви ца – 0743
Се ља кова смрт – 0746, 1755, 2191
Се љан ки на ту жба ли ца – 0694
Се љан ки на успа ван ка – 1043, 1343, 2402
Сен поги нулог рат ни ка – 0706
Сен ке на Бран ковинском вису – 1222
Сено – 1120, 1457
Сеоска иди ла – 1198
Сеоски биоскоп – 2049
Сеоски поток (Ми ли сеоски поток) – 0123
Сеп тембар – 0192
Сеп тембарска песма – 0866, 0907, 1189
Сергеј Наров чатов – 2436
Серги је Орлов – 1740, 1745
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Серена да – 1461
Сестра без брата – 0696
Сестри на ту жба ли ца – 0664
Сећа ње (Чу јеш ли сестро) – 0056
Сећање (Би ли су благословени) – 0717, 1662
Сећа ње на де тињство („Отаџби но, ту
сам“) – 0942
Сећа ње на за ви чај – 1560, 2314, 2617
Сећа ње на оца – 0417, 2679
Сеча кнезова – 1123
Сил ва Бару на ковна Ка пу ти кјан – 2058
Син ги ду нум – 0647
Си не, поку пи де те ли ну – 1586
Си рак ту жни – 1015
Си рома хов гроб – 0636
Си рома хова шет ња – 0246
Ска мењена шу ма – 2352
Скрет ни чар – 1053
Ску пе ја годе – 0449, 1763
Славко Ја невски. Рас пева ни бу кви – 0824
Слат ко је би ти си рома шан – 0514
Слепи преде ли – 0136
Сли ка (Ка да бих ја би ла мла дић) – 0306
Сли кар Лу ка – 1697
Сли ке: I – 0121
Сли ке: II – 0122
Сли ке из бу квара – 1677
Сли ке јед не прошлости – 2171
Слобод на земља – 0955, 1933
Словенач ка – 0569
Сложни дру гови – 1250
Слут ња – 0420
Слу шајте – 1364, 2043, 2231, 2305, 2670
Смрзну та пти ца – 0310
Смрт – 0035
Смрт ли шћа – 0409
Смрт на бу ри – 0337, 0525
Сму чари – 1114, 1533, 1545, 1798, 2029
Снег – 0194
Снегови де тињства – 1735, 1792
Сне жни голу бови – 1215, 2634
Снови – 0250, 1031
Сопствени ци – 1200
Сплав Воденог Ду ха – 0562
Спозна ње – 0214
Спомен на уста нак – 0782, 1007, 1040,
1161, 1226, 1327, 1489, 1648, 1844, 2195,
2294, 2621
Спрема ње за неде љу – 0698
Срби ја се буди – 0857, 0948, 1042, 1376,
1495, 1650
Срби ја у су тону – 1325
Сребрна јел ка – 0348

Сребрне плесачице – 0344, 1590, 2360, 2378
Сред њовековна сцена – 2608
Срећа – 0231
„Срећа шта је то?“ – 2350
Срећ но – 0947
Срни на моли тва – 0599
Ста зе – 0090
Ста ни це – 1795
Стан кове сан ке – 0424
Стара бу ква – 0242
Стара шу ма – 1379
Стари град у Варша ви – 0848
Стари позна ни ци – 0699
Старке ужарке – 1397
Стасај брже, де те – 0827, 0932, 1179
Ствари – 0614
Стена под ма хови ном – 1348, 1459
Стопа – 1656
Страх – 1196
Стра шна игра – 0818
Стра шна при ча – 0372
Стреп ња – 0009, 1754
Стри зибу бе – 1400
Студи ја за зимски пејзаж – 0313
Судба – 0102
Судби на (Да си би ла) – 0324
Судби на (Идемо, и као сејач) – 0156
Судби на јед не играч ке – 0675
Судби на чести та ка – 2244
Суди ја – 0149
Сум ња – 0195
Сум ња ли ца ма – 0840, 2684
Су мрак на ли ва ди – 0373
Сун це – 0199, 0855, 1478
Сун це у мају – 2404
Сун цобра ни – 1676, 2505
Сун ча ње у брди ма – 1734
Сун чев Брат – 0580
Сун чев за ла зак – 0322
Су рове речи – 2239
Суседово ку че – 0054
Сусрет дру гова – 1169
Сусрет са лиси цом – 1290, 1401
Сусрет у сну – 1623
Сусре ти са совјетским песни ки ња ма –
1683
Су тон – 0041
Су тон на Ска дарском језеру – 0829
Су тра дан (Сећам се сад) – 0081
Су тра дан (Ту жно је проћи) – 0408, 1849
Табла, креда и спу жва – 1937
Тајна (Као да сам негде) – 1154, 1625
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Тајна (Спусти ла сам очи) – 0297
Та ква сам ја – 0068
Так ми чари – 1122
Та ко је говорио непознати – 2309
Там ни чар – 0336
Та шта – 1109
Те лад и чоба ни ца – 1220
Тет ки на удаја – 0216
Тет ки ни пома гачи – 1350, 1896
Те товска мена да – 0937
Ти тоградско коло – 1728
Ти хи умобол ник – 0289
Ти ши на – 0323, 1186
Ти ши на спа ва – 2778
То је његова ствар – 1686
То ни је за пти це – 2068
Тра ве говоре ба ки ним јези ком – 0939
Тра жим поми лова ње – 2131, 2155, 2224
Трену так ћу та ња – 2623, 2750
Трећа ба ка – 2001
Трећи тата – 2003
Три врап ца – 0190
Три деди це – 1113
Три дру гари це – 0447
Три ја годе – 0264, 0518, 1919
Три патуљка – 0437, 1928
Три песме: Из збирке „Ноћ времена“ /
Жа нет Де ле тан-Тардиф– 1056
Три песме: Из збирке „8 песа ма и њи хови
цр те жи“ / Ана Ми ракл – 1060
Три пјесме – 1117
Три пјесме. Алексан дар Реше тов – 1736
Три побрати ма – 0941
Три стршљена – 1507
Трка – 0113
Трњи на под снегом – 1580
Ту га – 0119
Ту ђа ду ша – 2666
Ту жан сусрет – 1758
Ту жна ки ши ца – 1719, 1992
Ту жна при ча – 0403

У забу ни – 0162
У зимски дан – 0047
У клан цу Уч ке горе – 1764
У колу – 0028
У крају мом – 0590, 0616
У крч ми – 0758
У мар ту – 0033
У му зеју: I – 0116, 0532
У му зеју: II – 0117, 0533
У одбра ну књи жевног посла – 0358
У поли ци ји („Отаџби но, ту сам“) – 0933
У пољу – 0183
У послерат ном гра ду – 1022
У пролећ ном преде лу – 1446
У руд ни ку бившег сеоског га зде – 0908
У се лу мра ва – 1335
У сен ци неба – 0335
У сла ву Лесе Украјин ке – 2761
У смрт мра ви – 0180
У смрт росе – 0181
У сну деца расту – 0973, 1110, 1695
У суд ни ци („Отаџби но, ту сам“) – 0943
У сусрет пролећу – 2047
У цвет ној кројач ни ци – 0722
У циркусу – 0392
У шет њи са Бору том – 0602
У шећера брег створи ће се снег – 0256
У шу ми – 0080, 2654
У шумској крч ми – 0708
Увек ак туел на књи га – 2271
Ударни ци : пионирско-звери ња игра у пет
чи нова. Бран ко Ћопић – 0789
Уду би се, дечаче – 1077
Узбу на у реци – 0649, 1771
„Узе ти од при роде наш је за датак“ – 0882
Ујчеви на – 1112
Укле та пти ца – 0568, 1805
Улич на жена бла госи ља кћер – 0755
„Умет ност је увек оруж је“ – 0856
Уми љато де те – 0275
Уми ра ње да на – 0452
Уми ра ње љу ба ви – 0745
Умор – 0259
Уну ка трговца лу та ка – 0506
Уобра жени при род њак – 1076, 1387
Уочи боја – 1083
Уреза на сли ка – 1414
Уса мљени крст – 0219
Уса мљени кова песма – 0427
Успомене – 0301
Успомене старог ва гона – 0522
Уста нак зечева – 0509, 1455
Уста ни ково ходоча шће – 2714

Ћи ри ли ца у Пари зу – 2547
Ћуд је женска сми јешна рабо та: Мо ти ви
из Његоша – 1014, 1049
Ћудљи ви кмет Март – 0761
Ћудљи ви облак – 1149
Ћук – 0470
У веч ном гра ду – 2527
У вр ту људоједа – 0441
У гости ма – 1145, 1362, 1503, 2512
У доњем двори шту – 1295, 1512, 2523
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Уста ни ци: (Спомен на сечу кнезова у
Ваљеву) – 0701
Уте ха (Ако нисмо зајед но) – 0474
Уте ха (Још да нас смо зајед но) – 0061
Утук – 0833, 2222
Уцве та ле мисли – 1655
Фан тастич но вече – 0570
Фебру арски разговори – 0978, 2301
Фењер Сова и Красноглас, учитељ певања –
0269
Фирмски студент – 0283
Франсоаз Д’Обон – 1072
Фран цуска поези ја – 1628
Хва лиса ва пат ка – 0981, 1219, 2420, 2671
Хорска реци та ци ја као средство при
обра ди поези је – 0935
Храбра девојчи ца – 1140
Цар играча ка – 1358, 2517
Цари ца лу та ка – 0178
Цари ца лу та ка и Ми лена – 0281
Цвеће у сатови ма – 0370
Цвркут – 1088
Цен тар деч је слу жбе у Ни шу – 0868
Цео свет Москви у гости ма – 1670
Ци ган чи ца Мара – 0916
Ци ца умет ни ца – 0411
Црвена Кре сти ца и Зе лени Ре пић – 0574
Црвен ка па – 0734, 2051
Црква у се лу – 0088
Црна ба ка – 1252
Црн ка има собе две – 0280
Црно море – 2628
Црнооки но пасторче – 0685
Црн ци дим ни чари – 0724
Час земљописа (Стаја ло је нас три десет) –
0591
Час истори је – 0811
Час педа гоги је – 0991
Час пре мене – 2563
Час у шу ми – 0902, 1997
Час фи зи ке – 1221
Чворак – 1402
Чворково крштење – 0732
Че жња – 0015
Че жња за за ви чајем – 0382, 2609
Чека ње – 0303
Честит ка ба ки – 2461
Честит ка за Нову годи ну – 0925, 1208,
1326, 1544, 1690, 1794, 1940, 2202,
2273, 2459, 2784

Честит ка по голу бу – 1449
Често мислим – 1019
Че ти ри бу гарске песни ки ње – 2756
Че ти ри пе сме. Фран ти шек Ха лас –
1914
Че ти ри фран цуске песни ки ње – 1055
Чи је је најбоље? – 1536
Чи ка Мраз – 0352
Чим се срет немо – 1118
Чиоде – 1643
Чи ча на ис пи ту – 0481
Чоба нин пче ла – 1148
Чоба ни нова при ча – 1768
Чоба ни ца – 1395, 1471
Чобан че и лабуд – 0486
Човек – 0759
Човек иде – 1694
Чу вајте се – 0172
Чу вар шу ме – 0208
Чуд новат дога ђај у продавни ци играча ка –
0338
Чуд новато срце лут ке спа ваљке – 0339
Чудо творно дрво – 0212
Чудо творно ус кршње јаје – 0368
Џин – 1779
Шал ва Ап ха ид зе – 1980
Ша љив чи на – 1651
Шева – 0091
Шеста ма ма – 2000
Шет ња кроз гроб – 0103
Школа чезне за учени ци ма – 0952
Школска ку ца Гара – 1135
Школска сла ва – 0240
Школске клу пе – 1032
Шта бих најви ше же ле ла да ви дим
остварено у на шем кул турном
животу? – 1752
Шта ватра пева – 1217, 1305, 1718, 1842
Шта је најтврђе – 1785, 2633
Шта је теби, небо? – 1444
Шта лут ке са њају – 0412
Шта разговарају ку це и ма це – 0747
Штам парске грешке – 2126
Шу кри ја Пан џо. Разговори – 1231
Шу ма под снегом – 1453
Шу ма у Израе лу – 1420
Шу ма у ок тобру – 1675
Шумска да ди ља – 0741
Шумска дома ћи ца – 1385
Шумска са моћа – 1762
Шумски дух – 0459
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Антологије и зборници
са де ли ма песникиње
Ал ма нах „Поези ја проза“ (1953, 1954,
1955, 1956): Ви но пролећа: I– X; Кад
мла дост проху ји, шта чи ни те пти це;
Лед твоје срце на гло обу зи ма; Мрак;
Небеса – 1202, 1316, 1419, 1538
Ан тологи ја ју гословенске поези је за децу
(1966): Брбљи ви це; Из ложба деце сликара; Крва ва бајка; Лут ке рачу нају;
Ма ли војни ци; Од ла зи сун це; Пау кова
љуља шка; Прониц љи ве суди је; Сви тац
– 2464
Ан тологи ја лирских песа ма (1937): Весела јесен; Моли тва очевом срцу; Небо у
за ви чају – 0640
Ан тологи ја љу бавне ли ри ке (1927): Девојач ка молба; На бу ри; Стреп ња – 0160
Ан тологи ја најнови је ли ри ке (1921): Болно пробу ђење, *** (За воле бе ла ми рисна ру жа); Јед на смрт; Из „Пролет њих
песа ма“; Пи та ње; По растан ку; Покошена ли ва да; Предосећа ње; Пролет ња
песма; Стреп ња; Че жња – 0046
Ан тологи ја „Одабра на стра на“ (1929):
Поми луј, Боже – 0228
Ан тологи ја са времене деч је књи жевности
(1936): Лут ке рачу нају; Сви тац; Царица лу та ка – 0607
Ан тологи ја са времене ју гословенске лири ке (1922): Покошена ли ва да; Стрепња; Че жња – 0057
Ан тологи ја са времене поези је за децу
(1961, 1964): Из ложба деце сли кара;
Маче у џепу; Мраз; Пау ково де ло;
Пљусак; Слу шајте – 2022, 2279
Ан тологи ја српске поези је (1956, 1963):
На бу ри; Не бој се; Спомен на уста нак
– 1540, 2212
Ан тологи ја српског љу бавног песни штва
(1967): Први снег; Предосећа ње; Утеха – 2550
Ан тологи ја српског песни штва (1964,
1969): На бу ри; Поноћ – 2282, 2692
Ан тологи ја српског родољу би вог песништва (1967): За војнич ка гробља; За земљу куда војска прође; Крва ва бајка;
Спомен на уста нак – 2551
Ан тологи ја српскохрватске послерат не
ли ри ке (1937): Два да на у шу ми: II;
Две моли тве: За мене; Две моли тве: За
њега; Из „Пролет њих песа ма“; Мрак;
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По растан ку; Прекор; Опомена;
Стреп ња; Сребрне плесачи це – 0639
Ве ли ки народ ни декла матор (1953): Верујем (Моја земља пропасти неће); Срби ја се буди; Уста ни ци: (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву) – 1201
Врт де тињства : Ан тологи ја (1960): Бе ла
вра на; Бли жи се, бли жи ле то; Веверица; Вожња; Ко је већи; Коњи у руд нику; Коло; Крва ва бајка; Леп ти рова
успа ван ка; Лут ке старе; Мра ви зи дари; Мраз; Пау кова љуља шка; Па хуљице сне жне; Сеп тембарска песма; Сестра без брата; Стари нари; У гости ма
– 1944
Да ни борби и победа (1952): Крва ва бајка
– 1100
Декла матор (1952): Ба ка; Бли жи се, бли жи
лето; Ју гословенска сељан ка говори на
међу народ ном збору жена; Крва ва бајка; Крти це; Ма ли ку пач; Ма ме ударнице; Нова пионирска мара ма; Обућарска за дру га; ; Писмо из там ни це
(Отаџби но, ту сам); Првак; Првомајска
песма; Пролеће на Космету; Сестра без
брата; Скрет ни чар; Сму чари; Утак мица; Честит ка за Нову годи ну – 1102
Деч ја поези ја српска (1965): Бе ла вра на;
Из ложба деце сли кара; Ко је већи? –
2365
Деч ја ра дост (1952): Ки ша игра коло; Маме ударни це; Први ја гањци – 1101
За исти ну : Зборник (1950): Деду се причи ња ва уну ков глас – 0965
За отаџби ну за слободу: 1941–1944.
(1952): Два десет хи ља да девојач ких
ру ку; Крва ва бајка; Срби ја се буди –
1099
Зборник реци та ци ја (1956): Крва ва бајка;
Писмо кћери из там ни це (Отаџби но,
ту сам); Спомен на уста нак; Честит ка
за Нову годи ну – 1541
Зе лени брегови де тињства (1970): Бе ла
вра на; Из ложба деце сли кара; Ко хоће
да дожи ви чудо; Непозната пти ца; Пау ково де ло – 2726
Избор реци та ци ја за школске свеча ности
(1968): Бли жи се, бли жи ле то; Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Из ложба
деце сли кара; Крва ва Бајка; Лут ке рачу нају; Ма ли војни ци; Предосећа ње;
Сестра без брата; У гости ма; Честит ка
за Нову годи ну – 2642
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Избор српског пу тописа (1961): Море –
2013
Ју гословенска поези ја : Ан тологи ја
(1949): Ву ков утук; Два десет хи ља да
девојач ких ру ку; Мајка ма; Покошена
ли ва да; Пролећ на песма; Спомен на
уста нак – 0926
Ју гословенска револу ционарна поези ја
(1959): Спомен на уста нак – 1872
Ли ри ка из борбе и обнове (1947): Бу гарима; Веру јем (Моја земља пропасти неће) ; Крва ва бајка; Покаја ње; Спомен
на уста нак; Срби ја се буди – 0839
Нај леп ше бајке и при че (1968, 1969): Бајка
о трешњи; Писмоношин сан; Слу шајте
– 2641, 2693
На ши родољу би ви песни ци (1961): Бајка
о уста нич кој пу шци; Веру јем (Моја земља пропасти неће) ; Крва ва бајка; Срби ја се буди; Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву) – 2021
Нови ја ју гословенска поези ја : Ан тологија (1962, 1966): Не бој се; Паук; Спомен на уста нак – 2103, 2463
Песнич ки преводи (1967): Амин; Судба /
Дора Габе – 2549
Пјесма за нас и о на ма (1979): Па хуљи це
сне жне; У гости ма – 2727
Пла ви зец (1954): Два пи ле та – 1315
Поези ја бун та и от пора : Ан тологи ја
(1959): Спомен на уста нак – 1871
При руч ник за наста ву српскохрватског
јези ка (1959): На бу ри; Кри лата земља;
Покошена ли ва да; При ча о Песни ку;
Стреп ња – 1870
Скерли ћева спомени ца (1964): За земљу
куда војска прође; За нерот ки ње; О олтару; О царском се лу; Проглас – 2277
Спомени ца СА НУ: Књи га 30 (1967): За
војнич ка гробља; За нерот ки ње; За себра – 2548
Српска родољу би ва ли ри ка (1952): Београдске ули це; Веру јем; Крва ва бајка;
Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у
Ва љеву) – 1098
Српски песни ци између два рата (1956):
Зми ја; Опомен; Мрак; Песни кова туга; Покошена ли ва да; Предосећа ње;
Пролећ на песма; Се ља кова смрт; Сребрне плесачи це – 1539
Сти хови и рафа ли : Антологи ја (1961): Крва ва бајка; Спомен на уста нак – 2020

Црвена зора времена (1961): Крва ва бајка
(дра мати зова на) – 2019
Ан тология новой. Югосла вяской ли ри ки
(Бел град, 1933): Любовь; Опустевший
улей; Письмо из лесу; Счастье; Укоризна – 0468
Голос поэ тов : Сти хи зару бе жных поэ тов
в переводе Ан ни Ах матовой (Москва,
1965): Вечер; Зим ним днем; (Снится
мне – при дешь ты); Страх; Счастье;
Ус та лость – 2362
Мы из XX века (Москва, 1965): Рождение
любви – 2364
На марше (Москва, 1969): Вос поми на ния
о воста нии– 2691
Поэ ты Югосла вии (Москва, 1957): Крова вая сказка; Пасса жир тре тьего
класса; Спут ни ца; Хлеб месят – 1687
Поэ ты Югосла вии : XIX–XX в. (Москва,
1963): Вечер; Зим ним днем; Когда
пром чится ва ша юност, пти цы; Кровавая сказка; Ниспроверг ну тый бог;
Опасная игра; Поэт и весна; Счастье;
Хлеб месят – 2209
Antologie de la poèsie Yugoslavie contempora ine (Pa ris, 1959): A la mèmoire de l’Insur rection; Dans l’orage – 1874
Antology of Modern Yugoslav Poetry (London, 1962): A Legend of Blood; No, Come Not Near – 2104
Dies schwarze Erde : Lieder jugoslawischer
Par tisa nen (Berlin, 1958): Blutige Mär;
Erinnerung an den Aufstand – 1789
Jugoslav antologia költök (Budapest, 1963):
A sötetseg; Emlekezes a fel kelesre; Lekaszalt ret – 2211
Jugoslawische Lyrik der Gegenwart (1964):
Erinnerung an den Aufstand; Im Sturm –
2280
Le più bel le pagine del la letteratura serbocroata (Mi la no, 1963): Am moni mento; La
mor te del contadino – 2210
Lyri ka Jugoslowianska (Warszawa, 1960):
Co robia pta ki; Jasien w wol nej Polsce;
Kr vava bajka; Pomieci powstina ia; Sta re
miasto w Warszawie – 1945
Poesia Ingoslava contemporana (Panciova,
1964): Aminti re despre räscoalä; Basm
singeros; Oriunde sa ma duc – 2281
Poesia jugoslava contemporanea (Padova,
1959): Am moni mento; Nel la tempesta –
1873
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Регистар страних писаца у преводима Десанке
Максимовић на српски језик
Абра шид зе, Ира кли је – 1970, 1973, 1974
Албрехт, Фран – 2017
Албрех това, Вера – 1707
Али гер, Маргари та Јоси повна – 2077,
2078, 2079, 2114, 2164, 2165, 2166, 2176,
2177, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743,
2744, 2745, 2779, 2780, 2781, 2782
Анх Тхо – Ап ха ид зе, Шал ва – 1970, 1971,
1972
Ах ма дули на, Бе ла (Изабе ла) Ахатовна –
2114
Ах матова, Ана Ан дрејевна (= Ана Андрејевна Горен ко) – 2074, 2075, 2076, 2114
Ашкерц, Ан тон – 1105, 1314, 2017, 2639
Бабев, Ди ми тар – 0820
Ба грја на (= Ба гри ја на), Ели забе та (= Елиза ве та = Је лиса ве та) – 0609, 0610,
0820, 2353, 2354, 2355, 2356, 2381,
2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387,
2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393,
2394, 2690, 2733, 2757
Бал зак, Оноре де – 0583
Баљмонт, Констан тин Дми три јевич –
1591, 1594, 1664
Барата шви ли, Ни колаз – 2673, 2674, 2675,
2676
Бар то, Аг ни ја – 2092, 2094, 2095, 2114
Бар тол, Вла ди мир – 0608, 0619
Бевк, Фран це – 1211, 2204
Берг холц, Ол га Фјодоровна – 2114
Би ра ко, Кристи јан – 2754
Блени ка (= Пен ка Денева Ца нева) – 0613,
2733
Бо тев, Христо – 0887, 0888, 0889, 0890,
0891, 0892
Брен кова, Кристи на – 2137, 2138, 2139,
2140, 2141
Брестова, Ви да – 0946
Брјусов, Ва лериј Ја ковљевич – 1591, 1592
Броњевски, Вла дислав – 1561, 1562, 1563,
1564
Бу нин, Иван Алексејевич – 0482, 0483
Бше хва, Јан – 1516, 1519, 1524, 1525, 1526,
1527, 1581, 1585

Ве лич ков, К. – 0820
Ви њи, Алфред де – 1628, 1631
Ви пот ник, Цене – 1238
Ви хра, Ви ри неја – 2733
Вјене, Ги јом – 1628, 1633
Вод ник, Ан тон – 1237, 2017
Вод ник, Ва лен тин – 2017, 2639
Воду шек, Божо – 1248, 2017, 2639
Ворошилски, Вик тор – 1561, 1566, 1567
Габе, Дора – 0489, 0611, 0612, 0820, 0985,
0986, 1010, 2347, 2348, 2349, 2395,
2396, 2549, 2733, 2759
Галчински, Констан ти Ил дефонс – 1561,
1574, 1575, 1576
Гол, Клер – 1055, 1067, 1068, 1069
Глиа, Па вел – 1243, 2017, 2639
Горбовски, Гљеб – 2508, 2509, 2510
Горки Максим (= Алексеј Макси мович
Пешков) – 0795, 0821, 0913, 1106
Гра ди шник, Ја нез – 1476
Град ник, Алојз – 0578, 1244, 2017, 2639
Грегорчич, Си мон – 1096, 2017, 2541, 2639
Гру бешлиева, Мари ја – 2733
Груден, Дора – 0986, 1010, 1245
Груден, Иго – 0657, 1212, 1309, 1310, 1613,
2017, 2639
Даска лова, Лиа на – 2733
Де ле тон – Тардиф, Жа нет – 1055, 1056,
1057, 1058, 1059
Диљба зи, Мирварид – 1970, 1979, 2114
Ди ми трова, Бла га – 2733, 2758
Д’Обон, Франсоаз – 1055, 1064, 1065, 1066
Достојевски, Фјодор Ми ха и лович – 0466,
0467, 0967, 1104, 2361
Дри нов, С. – 0820
Дру њи на, Јули ја – 2114, 2180
Елин Пе лин (= Ди ми тар Ива нов) – 0535,
0820
Жа ле, Дениз – 1184, 1548, 1549, 1550,
1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556,
1557, 1558
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Жу пан чић, Отон – 0897, 1313, 1869,
1942, 2016, 2017, 2018, 2033, 2034,
2035, 2036, 2037, 2038, 2193, 2205,
2267, 2268, 2275, 2438, 2540, 2639
За ва да, Ви лем – 2115, 2669
За дори на, Вера – 2486
Зу пан, Ви томил – 1787
Иго, Вик тор – 1628, 1630
Инбер, Вера Ми хај ловна – 2114, 2145,
2146, 2147, 2148, 2174, 2175
Иса а кјан, Аве тик – 2520
Исаева, Људ ми ла – 2733
Ја зова, Ја на – 0530
Јар, Франсис – 1528, 1636
Јарц, Ми ран – 2017, 2639
Јевсејева, Све тла на – 2114
Јен ко, Си мон – 0557, 2017, 2639
Јефремин, А. – 0798
Ка и нар, Јозеф – 2194, 2261
Ка ли на Ма ли на – 0490, 0820
Калчев, Ц. – 0820
Ка пу ти кјан, Сил ва – 2054, 2055, 2056,
2057, 2114
Касарова, Љу ба – 0531
Ке те, Дра го тин – 2017, 2639
Клоп чич, Ми ле – 1246, 2017, 2448,
2639
Кович, Каје тин – 1236
Коноп њиц ка, Мари ја – 1516, 1518,
1524, 1528
Косовел, Среч ко – 2017, 2639
Костен ко, Ли на – 2114, 2181
Кохлибарева, Надја – 2733
Коцбек, Едвард – 1247, 2017
Кошутска, Ха ли на – 1524, 1530
Кра кар, Лојзе – 1297, 1599, 1856, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
2184, 2457
Кристов, Ки рил – 0820
Кшемењец ка, Лу ци на – 1524, 1532
Левстик, Фран – 1481, 2017, 2639
Лењин (Уља нов), Вла ди мир Илич – 0799,
0800, 0801, 0802, 0803
Леса Украјин ка (= Лариса Пе тровна Косач) – 2762, 2763, 2764, 2765, 2766,
2767, 2768, 2769, 2770
Лу Син – 0966

Ма карјан, Маро – 2054, 2059, 2060, 2061,
2062, 2063, 2114
Ма карова, Т. К. – 2785
Маршак, Са му ил Ја ковљевич – 0776, 0814,
2199
Менарт, Ја нез – 1242
Ми нати, Иван – 1241
Ми ракл, Ана – 1055, 1060, 1061, 1062,
1063, 1183
Миц ки јевич, Адам – 1451
Мо ти љова, Т. – 0815
Мошковска, Е. – 2200
Мурн, Јосип – 2017, 2639
Наби Бабајев Али Акбер – 1970, 1977,
1978
Наров чатов, Сергеј С. – 2433, 2434, 2435
Незвал, Ви тјеслав – 2612
Нови, Ли ли – 2017
Нонешви ли, Јосиф – 1970, 1975, 1976
Орлов, Сергеј – 1740, 1741, 1742
Островска, Е. – 2487
Пан те лејев, Ди ми тар – 2428, 2429, 2430,
2431, 2439, 2440
Пен чева, Стан ка – 2733, 2760
Пет ка нова, Магда – 2733
Пет кова, Ва ња – 2733
Пожарска, М. – 1591, 1595
Попов, Стојан – 0820
Прешерн, Фран це – 0884, 2017, 2637,
2638, 2639
Пу шкин, Алексан дар Сергејевич – 1867
Ран боси љак – 0820
Рас цвет ни ков, Асен – 0820
Реше тов, Алексан дар – 1736, 1737, 1738,
1739
Ри ви на, Је лена – 2118, 2119, 2120, 2121,
2122, 2123, 2124
Ри шпен, Жан – 1628, 1632, 1679
Роа, Грегоар де – 1628, 1634
Руд ни ков, Иван – 2492, 2493, 2496,
2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2506,
2514, 2515
Руска народ на при ча – 0770
Руске народ не бајке – 0777
Сајферт, Јарослав – 2613
Салтиков Шчедрин, Ми хаил Јевграфович –
0804
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Се ли шкар, Тоне – 1474, 1685, 2017, 2639
Си меонов, Трајко – 0820
Сла вејков, П. Р. – 0820
Слоњимски, Ан тони – 1561, 1571, 1572,
1573
Стан чев, Л. – 0582
Стан чева, Паули на – 2733
Стефа нова, Љи ља на – 2733
Стефа нова, Невена – 2733
Стоја нов, В. Ив. – 0820
Сту бел, Јордан – 0517, 0534, 0551, 0552,
0594, 0596, 0597, 0598, 0820

Федин, Констан тин Алексан дрович –
0620
Фомбер, Морис – 1628, 1629
Фор, Пол – 1628, 1637
Фран ко, Иван – 1641
Фредро, Алексан дeр – 1516, 1517, 1524,
1529, 1581, 1584
Фукс, Жа нин – 2755

Татја ни чева, Људ ми ла – 2114, 2178, 2179
Тауфер, Ви да – 1240, 2017, 2639
Терје, Ан дре – 1628, 1635
Торопи гин, Вла ди мир – 2488
Ту вим, Јули јан – 1516, 1521, 1561, 1568,
1569, 1570, 1581, 1583
Ту ма њан, Ова нес – 2658, 2659, 2703, 2704,
2705, 2706, 2707
Ту шнова, Верони ка – 2082, 2083, 2114,
2168, 2169, 2170

Цан кар, Иван – 2017, 2639
Цве тајева, Мари на Ива новна – 2114
Церковски, Цен ко – 0820

Ха лас, Фран ти шек – 1914, 1915, 1916, 1917,
1918, 2610
Хру бин, Фран ти шек – 2611

Чернејева, Ани ца – 1210
Че хов, Ан тон Па влович – 0709, 1103,
1868, 1943
Чи пин ги ров, С. – 0595, 0820
Чорни, Са ша – 1591, 1593
Швиршћинска, Ана – 1524, 1531
Шелбург Заремби на, Ева – 1516, 1520,
1581, 1582
Штаф, Леополд – 1561, 1565

Фа дејев, Алексан дар Алексан дрович –
0817
Фатур, Богомил – 2017
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Регистар сликара – илустратора штампаних
дела Десанке Максимовић
Ба лић, Хусни ја – 1423, 2284, 2695
Боги ћевић, Божа – 1947
Бошковић, Да ни ло – 1791

Марја новић, Жељко – 2215, 2469
Марковић, Мом чи ло – 0766, 0767
Ми ла новић, Ђорђе – 2092, 2285
Ми лора довић, Боле – 2466

Вогел никова, Марија – 1107, 1424, 2259, 2558
Ву ја кли ја, Ла зар – 2367
Га ври ловић, Слободан – 1453, 1468, 1686
Гошник Годец, Ан чка – 1953
Грбић, Алексан дар – 1209, 1386, 1805,
2622, 2632, 2633, 2634
Ђорђевић, Рад ми ла – 0969
Ђу кић, Нови ца – 1358
Жедрински, Вла ди мир И. – 0414
Живкова, Ма ша – 0968
Јан ковић, Ђу ка – 0765, 0768
Јара ковић, Спасоје – 2554
Ки ћевац, Босиљка – 1951
Ковачевић, Ђ. – 1229
Ковачевић, Жи војин – 2370, 2522
Кожарић, Иван – 2109
Кри жа нић, Пе тар зван Пјер – 0069, 0229,
0341
Крсма новић, Марко – 2241, 2305
Кршић, Богдан – 2647
Лого, Ото – 1638
Лу ковац, Ха мид – 1503, 1542, 1948, 2108,
2216, 2377

Ни колић, Са ва – 1450
Обра довић, Алексан дар – 1599, 1614
Пешић, Алексан дар – 1682
Писа њук, Ми ха и ло – 2112, 2285, 2471
Плестењак, Дора – 1421
Првуловић, На де жда – 2645
Седер, Ђу ро – 1688
Сокић, Љу би ца – 0779, 0928, 1422, 1481,
1502, 1509, 1515, 1786, 1812, 1824,
1891, 2042, 2043, 2044, 2045, 2088,
2089, 2100, 2252, 2402, 2615, 2617,
2618, 2619, 2620
Стевић, Ра домир Рас – 1900
Сту пи ца, Марлен ка – 1877, 1878
Сулић, Здравко – 1513, 1586
Таба ковић, Ђорђе – 2213, 2287
Тодоровић, Ната ша – 2534, 2544
Трбојевић, Вла ди мир – 1512
Ћи рић, Миодраг – 0764
Чу бра ковић, М. – 1785
Шан тић, Ан те – 0881
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Регистар преводилаца дела
Десанке Максимовић на стране језике
(ћири лица)
Аноним – 0957, 1382, 1454, 1456, 1501,
1604, 1607, 1780, 1892, 1893, 1930, 1961,
2008, 2232, 2237, 2238, 2260, 2262,
2298, 2299, 2300, 2304, 2307, 2442,
2449, 2452, 2482, 2495, 2531, 2667,
2672, 2680, 2718
Али гер, Маргари та Јосифовна – 1902,
1906, 1908, 2209, 2364
Ата насовски, Ми хо – 2340
Ах матова, Ана Ан дрејевна (= Ана Ан дрејевна Горен ко) – 2209, 2362

Мар ти нов, Л. – 2209
Мл. М. – 1954
Ни коловски, Власти мир – 2101, 2102
Њекрасов, Г. – 1722, 1727
Па вловић, На де жда – 1487
Поповски, Гли гор – 2291, 2332, 2333,
2343, 2344, 2491, 2497, 2513
Р. Т. – 2600
Реше тов, Алексан дар – 1726
Са мој лова, Д. – 1950
Син цов, Н. – 1723
Слуц ки, Борис – 1496, 1902, 1903, 1907,
1910, 2209, 2364, 2691
Ста лев, Ђорђи – 2102

Брен кова, Кристи на – 2137, 2138, 2139,
2140, 2141
Ваксма хер, М. – 1661, 1778, 1902, 1904,
1905, 1911, 2209
Ви ногра дов, Вик тор – 1909
Ви ноку ров, Евгени је – 2364

Тау бер, Екатери на – 0468
Тодоровски, Га не – 1600, 1608, 2367

Голени щев – Ку ту зов, Илья – 0468, 1687
Гру би шић, Божи дар – 2293

Хаустов, Л. – 1721
Шопов, Ацо – 0953, 1820
Шуоли нова, Евгени ја – 1810, 1966

Деве ль, Ли дия – 0494
Ду ра ков, А. – 0468

(latinica)

Жур, П. – 1724, 1725

Anonim – 0872, 0873, 0875, 0878, 1041,
1157, 1224, 1276, 1374, 1377, 1393,
1411, 1448, 1470, 1484, 1587, 1588,
1756, 1772, 1806, 1823, 1831, 1840,
1854, 1901, 1955, 1962, 1964, 1967,
1988, 1989, 1994, 1996, 2007, 2023,
2024, 2071, 1097, 2130, 2150, 2151,
2182, 2183, 2186, 2233, 2234, 2242,
2253, 2296, 2318, 2326, 2327, 2329,
2334, 2338, 2345, 2346, 2359, 2398,
2399, 2400, 2401, 2407, 2418, 2419,
2422, 2425, 2426, 2427, 2444, 2446,
2447, 2465, 2489, 2519, 2529, 2535,
2552, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577,
2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2599,
2603, 2604, 2605, 2606, 2607

За горски, Цвет ко – 2254, 2255, 2256
Зен кевич, М. – 1687
Инбер, Вера Ми хајловна – 1912, 1913, 2363
Иса а кјан, Аве тик – 2475
Ја невски, Славко – 1850
Ка хид зе, М. – 2651
Ку носки, Васил – 1354
Ку тасова, О. – 2728
Ла врин, Јан ко – 2104
Лебедева, Н. – 2292
Лу говски, В. – 2691
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________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1920–1971. ________

Acz, Jozsef – 1761
Acz, Ka roly – 1021, 1138, 1665, 2149
Albrehtova, Vera – 2471
Ba itsch, Todor – 0836
Ba kowski, S. – 0877
Ba lica, C. – 1829
Bogdan fi, Sandur – 1381
Breda, Ina – 1789
Brosz, A. – 0835, 0876
Chroscielewski, T. – 2257
Cronia, Ar turo – 2210
Da R. – 2358
Demetrović, Marko – 1003, 1004
Dren ković Bratić, Div na – 2729
Deslin, V. – 2351, 2567, 2585
Dise, Nusret – 2197, 2317
Feher, Ferenc – 1782, 1784, 1788, 1801,
1938, 2070, 2328, 2373, 2456, 2490
Feldek, Ljubomir – 2375
Flora, Radu – 2281, 2308, 2451
Foky, Istvan – 2335
Fuchs, Janinne – 2729
Gajta ni, Adem – 1887
Gaucheron, Jacques – 2330
Golia, Pavel – 0912
Gor jan, Zlat ko – 0092, 0093, 0094, 0095
Gottschalk, Herbert – 2280
Gruden, Dora – 0858, 0859, 0896, 0923,
1028
Gruden, Igo – 0863
Gusija, Hik met – 2111
Ha fiz, Ni metul lah – 2117
Hečko, Vitazoslav – 2561
Hököm, Pista – 1788
Hox ta, Rex hep – 2528
Ivanji, Ivan – 0949
J. K. – 1155
J. R. – 2187
Jasha ri, Bajram – 1963
Jubi, Zehra – 1968
Jure – 2129
K. T. – 1344, 1356
Ka lita Cirlić, X. – 0874

Kal man, Dudas – 2066
Kal mendi, A. – 2072
Klopčič, Mi le – 0854, 1095
Kolšek, Stan ka – 2259
Kra kar, Lojze – 0983, 1000, 1001, 1023,
1034, 1156, 1163, 1164, 1165, 1174,
1175, 1324, 1383, 1410, 1418, 1467,
1506, 2221, 2311, 2636
Kraskova, Zotie – 2366
Krasniqi, Mark – 1480
L. Z. – 1969, 2028
Lappenna, Emi lia – 1003, 1004
Laszlo, Gal – 1681
Laszlo, Tomas – 1809
Latak, Istvan – 2303, 2310, 2453
Lavrin, Jan ko – 2104
Lenarčič, Alojz – 2104
Majtenyi, Zoltan – 2211
Ma leš, Mi ha – 0665, 0692, 0693
Meku li, Esad – 1213, 2110, 2560
Mercan, Hasan – 2128, 2325, 2590, 2591,
2592, 2593, 2594
Mi Li – 1932
Michitch, Zoran – 1874
Mi nat ti, Ivan – 1094, 1137, 1196, 1275,
1286, 1287, 1291, 1292, 1293, 1303,
1304, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321,
1342, 1421, 1424, 1492, 1505, 1603,
1674, 2087, 2106, 2337, 2558, 2643,
2678
Moder, Jan ko – 1953
Mučaji, Pavel – 2564, 2602
Novy, Li li – 0917
Olszewska, I. – 2410
Pavček, Tone – 1579
Petrik, V. – 2559
Rab, Zsuzsa – 2211, 2245
Ra mo Su krü – 1378
Ra mous, Osvaldo – 1660, 1749, 1773, 1873
Sabonis, S. – 2476
Sal man Remziye – 2032
Sa rosi, Ka roly – 1611, 1788
Skuban, Mi kola – 1965, 2568, 2569, 2570,
2571, 2572, 2598
Stoberski, Zygmunt – 1612, 1646, 1945
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Svoboda, Jiri – 2644
Szymborska, Wislawa – 1759, 1760, 1945

V. M. – 2143
Vangeli, S. – 2652

Ša li, Severin – 2218
Šmit, Jože – 2635

Zagorski, Cvet ko – 2254, 2255, 2256
Zekeriya, Necati – 1751, 1767, 1897, 1939,
1995, 2046, 2090, 2297, 2319, 2374,
2380, 2532
Zlobec, Ci ril – 1666, 1673, 1732,
1733
Zorović, Bo – 1039

Tau fer, Veno – 2367
Tulbure, Victor – 2351, 2542, 2546, 2567,
2585, 2586, 2587
Tušiak, Juraj – 2339, 2545
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Алексан дра Вра неш

БИ БЛИОГРАФИЈА ДЕ ЛА
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Предговор
Ли терарно ствара ла штво Десан ке Макси мовић, ши роког тематског распона, богате
ли рич ности, стилске особености и из ра зи те умет нич ке вред ности, би ло је пред мет
бројних обу хват них те оретских и историјских студи ја и јед не док торске дисер та ци је,
али сасвим рет ко и не довољно на њега је скре та на па жња са временог библиографа.
Најце лови ти ји и најпот пу ни ји библиографски увид сачи њен је у док торској те зи Љуби це Ђорђевић, која обу хвата Би блиографију де ла Де санке Мак си мовић и Би блиографију
лите рату ре о де лу Де санке Мак си мовић од њених књи жевних поче та ка 1920. до 1971.
годи не. Са ма песни ки ња је у својој биографи ји упу ћеној управни ку СА НУ 22. 3. 1978.
на писа ла да је ово „најисцрп ни ја библиографи ја“. Ру ком је у ак ту, који је допу ња ван и
ис пра вљан, дода ла: „Постоји и библиографи ја Жи вора да Јова нови ћа обја вљена у субо тич ком часопису Ру ковет.“ У Библиографском оде љењу СА НУ сачу ва ни су и њени
извештаји биографско-библиографске при роде, који, можда, могу понуди ти нова драгоцена са зна ња, нарочи то о преводи ма њених књи га на стра не је зи ке, или иностра них
песа ма и при ча на српски. Ту је и траг о сарад њи са управни ком Ака деми ји не библиотеке Ми ле том Жегарцем, који је 1978. годи не, опису ју ћи ис црп но, и кроз са држинску
ано та ци ју, до та да обја вљена посебна из да ња, молио да му песни ки ња доста ви се дам
преве дених пу бли ка ци ја (Бајку о Крат ковечној на украјинском, Ми рис зе мље на грузијском и бу гарском, Зе ле ног вите за на руском, Тра жим поми лова ње на ле тонском и
пољском, Злат ног лепти ра на словач ком и Багда ли но из да ње Бајки за де цу), Бајку о
Крат ковеч ној и Злат ног лепти ра.
Жегарац од Десан ке Макси мовић том при ли ком ни је добио, али му је, уместо њих,
посла ла два њему непозната изда ња, Одказ на чешком и Избранное на руском, која у његову библиографи ју нису укљу чена с обзи ром да је она за кљу чена 1978. годи не, ка да су
се ове књи ге тек поја ви ле. „Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић“, ка ко у на помени уз њу бе ле жи Жегарац, „обу хвата њене ори ги нал не ра дове обја вљене у посебним
књи га ма, избор из превода њених де ла на дру ге јези ке и, у трећем де лу, избор из де ла
која је Десан ка Макси мовић преве ла на српскохрватски језик.“
Поновљена, реди гова на и кри тич ка изда ња поједи них ауторских де ла, чи ја је поја ва
условљена променом дру штвене кли ме, сведочења блиских са времени ка, допри не ла су
укла ња њу извесних библиографских ома шки и књи жевно-историјских заблуда, у којима је Десан ка би ла ху ма ни, ве ли коду шни ак тер. О томе доку мен това но, јасно и поу здано говори текст Вере Зоговић, су пру ге ис так ну тог књи жевни ка Ра дова на Зогови ћа,
на писан на молбу За ду жби не „Десанкa Макси мовић“:
„У дани ма оби љежавања стогодишњице рођења Десанке Макси мовић професор Сибиновић ми је рекао да је потребно оста ви ти заби љешку о преводи ма и препјеви ма Ра дова на
Зогови ћа, обја вљеним под Десан ки ним именом. Ма да не ла ко (нисам писар од за ната),
поку ша ћу да, у својству још жи вог сведока, то учи ним.
Кад је Ра дова ну, на крају 1948, речено да ви ше не дола зи у згра ду Цен трал ног комите та (гдје је ра дио као члан Агит пропа) и кад се убрзо пока за ло да ви ше ни шта неће
моћи да обја вљу је, оста ло је да нас троје (упра во те годи не роди ла нам се дјевојчи ца)
жи ви мо са мо о мојој пла ћи. Међу тим, временом је и та пла ћа поста ла попри лич но неси гурна: десе так годи на ја сам посао те гу би ла, те оби ја њем ра зних пра гова, поново
за доби ја ла. Оста ла ми је го тово у неизбриси вом сјећа њу згода кад је један особи то здушан изврши лац ди ректи ве, док сам, с дјететом у наруч ју и порци ја ма у ру ци, стаја ла пред
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њим и пона вља ла да посао нисам доби ла брач ном везом, него школском спремом, лу пио
ша ком о сто и разјарено ви као: ’Е, неш да хра ниш издајни ка, е, не-еш!’
У ова квим услови ма прискочи ла је у помоћ Десан ка (о томе ка ко је у, по Зогови ћа
најте же ври јеме, би ла једи ни при јатељ који га је редовно – један пут мјесеч но – посјећи вао, углавном је познато). Не знам ка ко је у ствари до те помоћи дошло – да ли је Радован за молио Десан ку или му је она то са ма понуди ла – тек, у изда њу Просве те годи не
1950, изи шла је књи га ки неског писца Лу Си на Истинита историја А-Кеја, коју је с руског превео Ра дован, а превод пот писа ла Десан ка. На при мјерку књи ге у на шој библио теци, на дру гој стра ни ци, нa мјесту где стоји име преводиоца, Ра дован је у првом реду
прецр тао послед њи слог -ла и ста вио -о (значи: превео!), док је доњи ред, гдје је би ло Десан ки но име, сасвим прецр тао, па се не може ни шта ни ра за знати. Слич но је учи нио и
на послед њој стра ни ци, у им пресу му, с тим што је ту оба рет ка прешарао ујед но.
Дру ги сли чан слу чај је превод Че ховљевих при повједа ка. Уред ник књи ге А. П. Чехов Приповетке, Ново поколење, 1952, био је Мари јан Јурковић (поми њем ту окол ност
с обзи ром на чи њени цу да је Мари јан био од ри јет ких писа ца који је, ма кар и с дис танце, саосјећао с Ра дова ном), па је Десан ки сва ка ко би ло лак ше да обма њу је. За ово издање Нопок се дје ли мич но користио постојећим преводи ма, уз нову редак ци ју, па је уз
сва ку та кву при повјет ку уз име преводиоца (нпр. Д. Макси мовић) стаја ло редак ци ја
Десан ка Макси мовић. Не знам да ли је неку од тих редак ци ја извршио Ра дован – сјећам се да сам преку ца ва ла Пави љон бр. 6, али не пам тим да ли је то био његов рад. А све
при повјет ке из књи ге (Ефикасне ме ре, Зиночка, У пле мићком гне зду, Супруга, Душица,
Муж, У суду, Кошмар, Гусев, Огрозд, Узбуна, Хорискиња, У прогонству, Мој живот, У ува ли),
обја вљене под Десан ки ним именом, превео је Ра дован.
У ве зи с овим за вје ре нич ким по слом, сло бод на сам да, доду ше, без консул това ња
с професором Сиби нови ћем, ис при чам о начи ну на који се овај рад од ви јао.
Трећу собу на шег двособног у трособном ста ну1 изнајми ли су удбовци. Прво – злогласна Мари ја Зе лић – неко ври јеме, пара лел но, и управник женског затвора у Забје ли,
а по том чу вени му чи тељ затворени ца на Голом отоку. Понекад би је, у одређеним временским разма ци ма, на послу у тој соби за мјењи ва ла њена сестра, да би је, за поду же,
сми јени ли, углавном по двоји ца, мла дих дрских агената. Знат но касни је, кад је стра жа
поста ла опу штени ја, у ту трећу собу, невјероват но чу ва ну и за кљу ча ва ну чак и за неколи коми нут ног на пу шта ња ра ди од ласка у ку пати ло, усе ли ла се јед на слу жбени ца Удбе
с му жем – понекад би их посјећи ва ле њи хове дви је дјевојчи це, а с њи ма је, чи ни ми се
ду же од годи не да на, као подста нар жи вје ла нека Мајда, која би редовно, кад би неко
позвонио два пут (наш сиг нал) жу ри ла, неизоставно у негли жеу да отвори врата и ваљда реког носци ра ла си ту а ци ју... У та квим услови ма, особи то от кад је от крио да је стан
озву чен (за ври јеме јед ног кречења, неопрезни молери, док су ру ча ли на степени шту,
оста ви ли су собу отворену!) Ра дован се пла шио да Десан ка не плати за своје дје лотворно при јатељство (на које, уоста лом, и по Ђи ласовим ри јечи ма, ...у државној безбед ности нису... добро гледа ли). И – довио се: за дик тат превода при премио је цедуљи цу, на
чи јој је ли јевој стра ни ис писао српска имена, а поред њих, на десној: руска имена ју нака дате при повјет ке. И та ко, док Ра дован дик ти ра, на при мјер: Вла ди мир Пе тровић, ја
ку цам Васи ли је Ан дрејевич Пустова лов; Вељко Срдић, ја ку цам Вла ди мир Платонич;
Нови ца Јевџевић, ја ку цам Ни колај Јевграфич, и слич но. Може би ти да је Ра дован и
преци јенио ли тературну ра дозна лост Удбе, али – злу не треба ло...
Трећи та кав слу чај би ли су препјеви Петнаест совјетских песникиња, Нолит, 1963,
с на зна ком: ’Зборник саста ви ла и пе сме пре ве ла Де сан ка Макси мовић’. Коли ко се
сје ћам, зборник су саста вља ли Де сан ка и Ра дован зајед но, а на помене и би љешку ’Од
1

Фебруара 1951. хитно су нас преселили у Цвијићеву улицу. (Док сам јављала телефоном да, до
сју тра, у дјечјој клиници нема мјеста – тешко се, с температуром преко 40, разбољела кћерчица
његове сестре, удовице – Радован ми саопштава: ’...моје књиге бацају на камион’.)
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саста вљача’ при премио је Ра дован. Десан ка је препјева ла из те књи ге пјесме Људ ми ле
Татја ни чеве, Верони ке Ту шнове, Јули је Дру њи не, Бе ле Ах ма дули не и Све тла не Јевсејеве, а оста ле – А. Ах матове, В. Инбер, М. Цве тајеве, А. Барто, О. Берг холц, М. Диљба зи,
М. Али гер, М. Маркарјан, С. Ка пу ти кјан и Л. Костен ко – Ра дован.
Кад је Црногорска ака деми ја нау ка и умјет ности при према ла, пост хум но, изда ње Зогови ћевих препјева (књи га је, на ви ше од 350 стра ни ца, с ис црп ним поговором В. Ка лези ћа Зоговићев избор по сродности, изи шла и заслу гом упорног за ла га ња Ј. Ми лови ћа)
за моли ла сам Десан ку за са гласност да у књи гу уђу и препјеви ра ни је обја вљени под
њеним именом. Признајем: првог тренут ка то јој ни је би ло при јат но. На и ме: у ње је би ло
јаче осјећа ње не ла год ности што ће се от кри ти да се, би ва, ки ти ла туђим перјем, од осјећа ња поноса својом племени том храброшћу која је та да могла имати озбиљних последица – и по њу! Али, приста ла је, уз договор да се пјесме уврсте јед ноставно, без ика квих
обја шњења о промјена ма ауторства. Та ко је и учи њено (Пре пјеви, 1988). За ни мљи во је,
можда, помену ти де таљ: кад смо већ поди је ли ле бла го и утврди ле ли ни је разгра ни чења,
Десан ка се, го тово од мах по поврат ку ку ћи, ја вља те лефоном: ’Изоста ви ле смо пјесме
Ли не Костенко – Ра дован је себи узео све боље песнике...’ (Слобод на сам да овдје у одбрану Ра дова на ка жем: Десан ка је до та да, поред многих пјесни ка, већ би ла обја ви ла, и да ље
обја вљи ва ла, и Ах матову, и М. Али гер, и А. Барто и још неке боље песни ке из те књи ге.
Дода ла бих: нарочи то јој је би ло ста ло да слу чајно не изоста ви мо Верони ку Ту шнову...
Пошто смо оба ви ле договор око совјетских пјесни ки ња, за моли ла сам Десан ку да
та ко посту пи мо и с Чеховљевим приповјетка ма, ако и кад за то буде при лике. Сложи ла се.
При ли ка се ја ви ла 1990. кад је Ју госла ви ја пу блик обја ви ла сабра на де ла Че хова. У пе тој,
шестој и деве тој књи зи Приповедака обја вљени су следећи Зогови ћеви преводи: Зиночка, Чланица хора, Муж, Гусев, Супруга, Мој живот. (На водим према Биобиблиографи ји
Спомени це..., ЦА НУ, Ра дован Зоговић, 1907–1986. Изда ње Ју госла ви је пу блик нисам
има ла при ли ке да ви дим.)“2
Осла њају ћи се на библиографи је Љу би це Ђорђевић, Жи вора да Јова нови ћа и Ми ле та
Жегарца, који ма прет ход ни текст Вере Зоговић предста вља дра гоцену допу ну, ре троспек тивну Српску библиографију у изда њу Народ не библио теке Срби је, као и на засебне
сери је Ју гословенског библиографског инсти ту та, библиографи ја ра дова Десан ке
Макси мовић (од 1972. до да нас) и ли терату ре о њој (од 1921) почи ва превас ход но на
ди рект ном уви ду у обја вљену гра ђу. Це лови тост, све обу хват ност и јасност, који проис ти чу из „de visu“ описи ва ња, по пра ви ли ма међу народ них стан дарда за монографске
пу бли ка ци је и при логе у збирним де ли ма и периоди ци (ISBD-m, ISBD-cp), треба да
уклоне могуће недоу ми це формал не, или са држинске при роде. Библиографи ја обу хвата
ра дове Десан ке Макси мовић обја вљи ва не од 1972. до 1998, и то ори ги нал на остварења
на српском и у преводу на стра не јези ке и њене преводе поези је и прозе стра них аутора;
и ли терату ру о жи во ту и де лу славне песни ки ње од 1920. до 1998. годи не. Као основни
прин цип разврста ва ња гра ђе на меће се хронолошки след, у са временој теори ји библиографи је често оспора ван, али утеме љен, теоретски и историјски оправдан, ту мачењи ма
Стоја на Нова кови ћа и Па вла Попови ћа. Уну тар хронолошког поштован је алфабетски
преглед имена аутора и наслова де ла. Библиографске једи ни це опремљене су са држинским ано та ци ја ма, које омогу ћа вају бољу информативност при ложених ин декса. Регистри ма су обу хва ћени наслови ори ги нал них и преведених де ла и имена аутора. Почетни и за вршни сти хови песа ма, који ма је при дру жен наслов, доносе се према изда њу
Сабраних песа ма 1985. годи не, које је За ду жби на „Десан ка Макси мовић“, у процесу
при преме кри тич ког изда ња Це локупних де ла, одабра ла као основни матери јал за текстолошка поређења, и према збирка ма ха и куа обја вљеним на кон те годи не.
2

Текст Вере Зоговић је датиран: У Београду, августа 1988. Куцан је латиничном писаћом машином
(једнострано, 4 листа и 4 реда на петом листу, на пелиру формата А4).
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Посао изра де сва ке персонал не библиографи је ни је „ласан“. Мени је био олак шан
за хва љу ју ћи дра гоценој помоћи Рад ми ле Ми ла кара и Ли ди је Ру жић, који ма сам неиз мерно за хвал на. Ви ше пу та током ра да на библиографи ји сећа ла сам се речи Ву ка Кара џи ћа: „...кад би се мисли ло на сврше так, не би још ни чему томе би ло ни почет ка, али
почи њач мисли: са мо нека се поч не, па ће свагда би ти лак ше додати и наста ви ти неголи
што изнова поче ти и начи ни ти“. Персонал на библиографи ја ва ља ло би да у гра ни ца ма
у који ма јој облик, су шти на и на мена дозвоља вају, следи по требу да де ла предста ви, ако
већ не може да их проту мачи и оцени, да узме у обзир све што је с њи ма у вези и што може
ба ци ти ма ка кве све тлости на њи хово обја шњење, ка ко би се разјаснио од нос према писцу, према среди ни и према момен ту. То је подра зу мева ло да библиографи ја треба да
обу хвати обја вљена де ла свих врста, степена значајности, њи хове одјеке, при хвата ња и
одби ја ња у свом времену, касни ја проу ча ва ња и ту мачења и ру кописну заоставшти ну.
Стога сам, наста вивши рад на библиографи ји Десан ке Макси мовић описи ма њених објављених де ла и ли терату ре о њој, као и ру кописне гра ђе сачу ва не у породи ци Ми ла кара-Пе тровић, би ла пот пу но свесна обим ности, зах тевности и озбиљности преу зе тог задат ка, који је, с обзи ром на оскуд ност времена које ми је би ло на рас пола га њу, вероват но
остао недовршен и непот пун, отворен за буду ће допу не и ис правке.
У библиографским ис тра жи ва њи ма која покри вају период од 1999. до 2011. годи не значајно су ми помогле моје мла де сарад ни це Дра га на Гру јић и Горда на Ђоковић и срдач но
им за хва љу јем.
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Библиографија де ла Десанке Максимовић
1972.
0001. Bajke za djecu i priče o djeci / pri redio Mirko Petrović ; ilustracije Mua mir Ra kić ; naslov na stra na i vinjete Husko Ba lić. – Sa rajevo : Veselin Masleša, 1972. (Mostar : Veselin Masleša). – 138 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Lastavica. Lekti ra)
Ti raž 6.000.
Са држај: Car igrača ka; Svra ka kradljivica / D. M.
0002. Ђач ко срце / Д. М. ; поговор [„Десан ка Макси мовић (При ча о де тињству песни ка)“] Мирко Пе тровић ; ди дак тич ко-ме тодич ка апарату ра Зора Медени ца ;
[илустровала Иван ка – Ида Ћи рић ; илустра ци ја на кори ца ма Ђорђе Ми ла новић ; на црт за кори це Вла дислав Лалицки]. – Београд : Мла до поколење, 1972.
(Београд : „Срби ја“). – 168 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 2. разред основне
школе; 8)
Ти раж 22.000. – Са реч ни ком ма ње познатих речи.
0003. Златокри ли леп тир ; Цар играча ка / Д. М. ; ли ковна опрема Да ни ца Русјан. –
Сарајево : Свјетлост, 1972. (Београд : „Ра ди ша Ти мотић“). – 37, [1] стр. : илустр. –
(Бамби)
Ти раж 12.000.
0004. Изабра не песме / Д. М. ; избор Угљеша Крстић ; кори це Боле Ми лора довић. –
[Београд] : Београдски изда вач ко-графич ки за вод, 1972. ([Београд : Београдски
изда вач ко-графич ки завод]). – 192 стр. ; 18 цм. – (Џеп на књи га; 6)
Ти раж 20.000. – Са бе лешком о писцу.
Са држај: Од говор са времени ку [одломак]; Песни ков бла гослов; Ду шу ми поклони; Че жња; Над жи во том 1–3; Пролет ње песме 2; Предосећа ње; Стреп ња;
Први дан љу ба ви; Нисмо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње; Срећа; Због мене; Нешто
слич но при чи; Љу бавно писмо; Разговор; Зла ноћ; Љу бав (Давног пролећа у сутон са њах, неви на); Писма из шу ме 2; Два да на у шу ми 2; Су тра дан (Ту жно је
проћи ју тром куда ју че); Зе лени ви тез; Сум ња; Свејед но ми је; Слут ња (Ма да је
око мене пролеће); Страх (Пла шим се кад помислим); Љу бавна препирка; Опомена; Од говор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви; Јед но уверење; Уте ха (Још да нас смо
зајед но); По растан ку 1–5; Каја ње (Пра во је, пра во што сад плачем); Чим се
срет немо; Сећа ње (Би ли су бла гословени сви часови). УЦВЕТА ЛЕ МИСЛИ:
Уцве та ле мисли; Песма (Не чуди се, песма, песма је ово); Бегу ни ца; Људска комеди ја; Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ни ца); Ода зва ле су се са мо пти це;
Ста ни це; Коме да се ту жим; Сун ча ње у брди ма; Ју тарња песма; На бу ри; Романса
(Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“); Судба; Без успомена; Градски љу бавни ци; На пу штена девојка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кровом); Поздрав
незна ној; Писмо; Лик на прозору; Мла дост је прошла; А и тебе то молим; На
крају би ће опет јед но исто. ЧАС ИСТОРИЈЕ: Час истори је; Моји земља ци; Сећање на за ви чај; Час земљописа (Стаја ло је нас три десет); Срби ја је ве ли ка тајна;
Срби ја се буди; Крва ва бајка; Мајке оп ту жу ју; Покаја ње; Веру јем (Моја земља
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пропасти неће); Сен поги нулог рат ни ка; Мајка ма; Жао ми је човека; Први дан
слободе; Удови ца; Беседа романти чарева. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас;
О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка
гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смртомрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској ми лости; О пти ца ма
небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се
спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За човека који је
погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би;
За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За себарске жене; За нероткиње; За чобанку која се по оцу не зове; За песникињу, земљу
старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепељу гу; О лову; За лови шта; За звери оклеветане; За богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма;
За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно
ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О бож јем суду; О пра шта њу.
0005. Pjesme za nas i o na ma / D. M. ; pri redi la Neda Bendelja ; ilustri rao Đuro Seder ; naslov nu stra nicu izradio Ma rijan Jev šovar. – 3. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1972.
(„Og njen Prica“). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Dobra knjiga“. Lektira za 6. razred
osnov ne škole; 6)
Са држај: U gosti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.
0006. Пра зни ци пу това ња / Д. М. ; насловна стра на Боле Ми лора довић. – [Београд] :
Слово љубве, 1972. (Ин ђи ја : Графи чар ; Београд : Слово љубве). – 222, [4] стр. ;
20 цм. – (Лек ти ра за 7. разред основне школе; 2)
Ти раж 3.000. – Са на поменом и бе лешком о књи зи.
Са држај: Море; Познанство са Пулом; Шу ма; Окри ла ћени човек; Геологи ја није веронау ка; Те товска мена да; Сли ке јед не прошлости. ДВА ПИСМА О БУГАРСКОЈ: Писмо Бран ков ча ни ма; Писмо умет ни ци ма; Пољска се за це љу је;
Просла ва словач ког народа; Цео свет Москви у гости ма; Сусре ти са совјетским
песни ки ња ма; Књи жевно вече Ан дреја Вознесенског; Један дан у Јасној Пољани; Двери љу ба ви; Гран чи ца с Толстојевог гроба; Тек на крају; Град ма ште и песни ка; Ба ку – град с десет цен тара; Ле тони ја; Ка пе ла све тога Блеза; Ћи ри ли ца
у Пари зу; При времени Фран цу зи; Крста шки поход жена; Честит ка Учи тељској
школи у Београ ду. У ИТА ЛИ ЈИ ЗЕМЉИ НА ДАХ НУ ЋА: Град при јатељ; Празник цвећа у Фи рен ци; У веч ном гра ду; Шет ња укроћеним Ду на вом.
0007. Ptice na česmi / D. M. ; [i lustrirao Ivan Kožarić]. – 2. izd. – Zagreb : Mladost, 1972.
(Zagreb : Vjesnik). – 128 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Na klada 4.000. – Bi lješka o piscu : str. 126. – Tu mač ma nje poznatih riječi i izraza :
str. 125.
Са држај: Čеstitka za novu godinu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knjigom bajki; Dеcеmbarska priča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pau kovo dеlo; Tr njina pod snеgom; Oluja
u šumi; Ko jе vеći; Bumbar gotovan; Paukova ljuljaška; Mačе u džеpu; Blizanci; Igranka; U gosti ma; Od kućе do školе; Obućarska zadruga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli povrtnjak; I drvеćе pri ma platu;
Nеpoznata ptica; Livada u planini; Susrеt s lisicom; U donjеm dvorištu; Pеsma zrikavaca; Vožnja; Sеoska rеka; Povratak u zavičaj; Rođеnjе; Smrt lišća; Lеptirova uspavanka; Čupavko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umrlog đaka; Dvadеsеt hiljada dеvojačkih
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ru ku; Dеca; Čеžnja u tuđini; Moji zеmljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Straži lovo
idеm; Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đa ka; Dеčja vitica u Osvjеnćimu; Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorijе; Sa dеtеtom
na livadi; Ma li vojnici; Pismo iz tamnicе; Stasaj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša ljivči na; Opustеla košnica; Sеoski potok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе
Cvеtе Andrić.
0008. Српске песни ки ње од Јефи ми је до да нас : ан тологи ја поези је / избор на пра ви ли
Стеван Ра дова новић, Слободан Рајковић. – Београд : Слово љубве, 1972. (Београд : Просве та)
Крат ки за писи о поези ји / Ми лан Богда новић, Бошко Нова ковић, Стеван Ра ичковић, Зоран Га ври ловић, Борислав Ми хај ловић – Ми хиз.
Са држај: Стреп ња; На бу ри; Предосећа ње; За песни ки њу, земљу старинску; За
нерот ки ње; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; Мора на; Земља
јесмо; Земља је сву где иста; Крва ва бајка / Д. М.
0009. Pesme. Da život bude ljubav / Mira Alečković ; priredi la [i predgovor Pesme napisa la]
D. M. ; [naslov na strana Željko Marjanović]. – Sa rajevo : Svjetlost, 1972. (Novi Sad :
Budućnost). – 157, [2] str. ; 20 cm. – (Biblioteka Školska lektira; 34)
Ti raž 8.000.
0010. Топла ду ша жене : нове књи ге : у изда њу „Гра ди не“ ускоро ће иза ћи збирка песама „Прибли жа ва ње“ : најлеп ше сти хове бу гарских песни ки ња преве ла је Д. М. //
Народ не нови не. – Ниш, 5. 2. 1972
0011. V resnici smo si tujci / D. M. // Delo. – Št. 149 (3. 6. 1972)
0012. Акваре ла ; Де те ли на са че ти ри листа / Д. М. ; илустр. М. Бербер // Весе ла свеска. – 21, 5 (1972) стр. 24
0013. Два десет срећ них годи на / Д. М // Весе ла свеска. – 20, 17 (1972) стр. 8
0014. Još jedan dan vučenja ; Ptičija sa hra na ; Zemlja jesmo ; Preoran grob / D. M. // Savremenik. – 18, Knj. 36, 7 (1972) str. 45–47
0015. Krstaški pohod žena ; O Istambu lu / D. M. // Putevi. – 18, 5 (1972) str. [241]–248
0016. Лав на са мр ти ; Сад је извесно ; Забора вљен лист Библи је / Д. М. // Кора ци. – 7,
5–6 (1972) стр. 279–280
0017. Ле тони ја / Д. М // Разви так (Ба ња Лу ка) . – 3–4 (1972) стр. 37–[42]
Пу топис.
0018. Ма ли зи дар ; Баук / Д. М. ; илустр. М. Бербер // Весела свеска. – 21, 6 (1972) стр. 24
0019. Немам ви ше времена ; Поводањ ; За лу пи ле су се врат ни це / Д. М. // Књи жевне
нови не. – 24, 427 (16. 11. 1972)
0020. Огрли ца / Д. М. // Ма ле нови не. – 17, 806 (3. 1. 1972) стр. 6
0021. Опомена / Д. М. // Змај. – 19, 3 (1972) стр. 69
0022. Песни кови за ви чаји ; Ти ши на спа ва / Д. М. // Разви так. – 1 (1972) стр. 8
0023. Послед ње новинске вести ; Ни је ви ше ва ше ; А ја се усудих / Д. М. // Пу теви. –
18, 6 (1972) стр. 400–402
0024. Прва ноћ жа лости ; Су тра дан ; Си лазите пола ко ; Ми лости ња / Д. М. // Књи жевне нови не. – 24, 406 (1. 1. 1972)
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0025. Пролеће сми луј се ; Мудра јесен / Д. М. // Од зи ви. – 1 (1972) стр. 21–22
0026. Трњи на под снегом / Д. М. ; илустр. Љу би ца Сокић // Змај. – 19, 2 (1972) стр. 33
0027. Шу ма / Д. М // Ствара ње. – 27, 7–8 (1972) стр. 661–668

1973.
0028. Ђач ко срце / Д. М. ; пред говор [„Десан ка Макси мовић (При ча о де тињству песни ка)“] Мирко Пе тровић ; ди дак тич ко-ме тодич ка апарату ра Зора Медени ца ;
[текст илустрова ла Иван ка-Ида Ђу рић ; илустра ци је за кори це Вла дислав Ла лицки]. – Београд : Нолит, 1973. (Београд : Србија). – 168 стр. : са цртежи ма ; 19 цм. –
(Лек ти ра за 2. разред основне школе; 8)
Ти раж 25.000. – Са реч ни ком ма ње познатих речи и изра за.
0029. Злат ни леп тир / Д. М. ; насловна стра на Жељко Марја новић. – [3. изд.]. – Сарајево : Весе лин Маслеша, 1973. (Мостар : Весе лин Маслеша). – 114 стр. са цр тежи ма, [2]; 20 цм. – (Ласта ви ца. Лек ти ра)
Ти раж 6.000.
Са држај: Бајка о лабуду; Цар играча ка; Патуљак Ку ку ру зовић; Злат ни леп тир;
Ма ли баук; Патуљкова тајна; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о ди вљој кру шци; Татин од ла зак у земљу снова; Први дан у земљи снова; Бу ба мара; Бу ба марин полазак; У звери ња ку; Татин сусрет са Месецом; Сусрет татин са Сун цем; Ве трови;
Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но бу ђење; Свет под језером;
Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну.
0030. Немам ви ше времена / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – Београд : Просвета, 1973. (Београд : Култу ра). – 114 стр. [2]; 19 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: Пролећ на песма; Време прошло; Немам ви ше времена; Прво смо ду го
мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бран кови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш би ти веч на;
И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња моли тва; Молитва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан (У мени је од ју трос мрач но); Зау век;
Све је по старом; Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад
одосмо; Поку шај ху мора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је
извесно; Ти ши на спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка;
Још један дан до ву чења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо 1–11; Преора ни гроб; Пти чи ја са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мрти; Уса хле реке; Сећа ња; Зми ја.
0031. Песме / Д. М. ; избор и поговор Ду шан Костић ; ди дактич ко-методич ка апаратура Пе тар С. Пешут ; [нацрт за кори це Вла дислав Ла лиц ки ; илустра ци ја на кори ца ма Бран ко Миљуш]. – Београд : Нолит, 1973. (Београд : Срби ја). – 124 стр. ;
19 цм. – (Лек ти ра за 7. разред основне школе; 2)
Ти раж 25.000. – Са реч ни ком ма ње познатих речи и изра за.
0032. Са времена поези ја / при редио Све та Лу кић ; [корице Стеван Вујков]. – 2. изд. –
Београд : Нолит, 1973. (Београд : Просве та). – 724 стр. ; 21 цм. – (Српска књижевност у књи жевној кри ти ци; 9)
Са држај: 2. део : Десан ка Макси мовић: Пое зи ја Десан ке Макси мовић / Иван
В. Ла лић : стр. 213–221.
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0033. Крва ва бајка ; Очи ма срца и ма ште / Д. М. // Ка ко се ра ђа ла ју гословенска рeволу ционарна поези ја : педесет песни ка / [прир.] Ми лорад Р. Блечић. – Ниш : Гради на, 1973. – стр. 116–117
Ауторово ка зи ва ње о настан ку песме Крва ва бајка.
0034. Lim i Drim ; Baka šaljivčina ; Šta Vatra peva / D. M. // Poleti pjesmo : izbor pjesama za djecu iz časopisa „Radost“ / uredili Gustav Krklec ... – Zagreb : Naša djeca, 1973. – str. 12–14
0035. Strepnja ; Predoseća nje ; Opomena ; A i tebe to molim ; Pokošena livada ; Seća nje na
zavičaj ; Za svrgnute ; Za one koji ne umiru na vreme ; Za jeres ; Za one koji carske drumove oru ; Za ljude koji jasno vide / D. M. // Li ri ka pjesni ka jugoslavenskih na roda /
priredio Predrag Pa lavestra. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1973. – str. 109–119
0036. Devojka u pr vomajskoj povorci / D. M. ; ilustr. Petar Fra njić // Radost. – 22, 9 (1973)
str. 8
0037. Ју тарња посе та ; А сад одосмо ; Недељна проповед ; Опору ка ; Мој свет / Д. М //
Ле топис Мати це српске. – 411, 3 (1973) стр. 239–243
0038. Ма гла / Д. М // Ма ле нови не. – 18, 903 (12. 11. 1973)
0039. Nemam više vremena ; Povodanj / D. M. // Odjek. – 26, 1 (1973) str. 14
0040. Обећа ла си да ћеш би ти веч на / Д. М. ; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. – 19, 3
(1973) стр. 65
0041. Просја ци : (из „Ле тописа Перу нових по тома ка“) / Д. М. // Багда ла. – 15, 108
(1973) стр 1
0042. Са времена естрад на песма / Д. М. // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 95
0043. Смрт ли шћа / Д. М // Ти тов пионир. – 25, 2 (1973) стр. 11
0044. Snežne pa hu ljice / D. M // Radost. – 23, 4 (1973) str. 6
0045. Stajati pred životom / D. M // Odjek. – 26, 10 (1973) str. 13
Разговор вођен са сарад ни ком листа.
0046. Честит ка / Д. М // Ти тов пионир. – 25, 4 (1973) стр. 1

1974.
0047. Antologija srpske poezije / [sastavio] Sveta Lu kić ; [uvod Sveta Lu kić ; bibliografske
bi lješke o pjesnici ma, fusnote i rječnik sastavio Vladi mir Jan ković ; napomene Sveta
Lu kić ; omot opremi la Jelena Musić]. – Zagreb : Školska knjiga, 1974. (Zagreb : Vjesnik). – 238 str. ; 20 cm. – (Biblioteka „Dobra knjiga“; kolo 1, 2)
Na klada 10.000.
0048. Dolina heroja : pjesme o Sutjesci / D. M. [i dr.] ; [izbor] Filip Radulović ; [predgovor Predrag Protić ; pogovor Branislav Perović ; likovno grafička oprema Milan Martinović]. –
Tjentište : Nacionalni park „Sutjeska“, 1974. (Banja Luka : „Glas“). – 77 str. ; 20 cm
Ti raž 1.000.
0049. Zlatni leptir / D. M. ; naslov na stra na Željko Mar ja nović. – 4. izd. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1974. (Mostar : „Veselin Masleša“). – 113 str. sa cr teži ma + [2]; 20 cm. –
(Lastavica. Lektira)
Ti raž 8.000.
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Са држај: Bajka o labudu; Car igrača ka; Patu ljak Ku ku ruzović; Zlat ni lеptir; Ma li
bauk; Patuljkova tajna; Grliči na tu žba lica; Bajka o divljoj kru šci; Tatin od lazak u zеmlju snova; Pr vi dan u zеmlji snova; Buba ma ra; Buba ma rin polazak; U zvеrinjaku;
Tatin susrеt sa Mеsеcom; Susrеt tatin sa Suncеm; Vеtrovi; Tata spasava dеcu od bolеsti; Mađioniča ri; Tati no buđеnjе; Svеt pod jеzеrom; Ako jе vеrovati mojoj ba ki;
Prstеn na morskom dnu.
0050. Избор из де ла / Д. М. ; [у избору Ива на В. Ла ли ћа ; пред говор Иван В. Ла лић ;
лепо том књи ге ба вио се Боле Милорадовић]. – Београд : Народ на књи га, 1974.
(Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 257 стр. : илустр. ; 20 цм. –
(Ју гословенски класи ци)
Ти раж 6.000. – Наслов са пред листа. – О Десан ки Макси мовић / Ве ли мир
Жи воји новић, Стеван Ра ич ковић, Бошко Пе тровић : стр. 223–243. – Хронологи ја : стр. 245–246. – Библиографи ја – збирке песа ма : стр. 247. – Ли терату ра :
стр. 249–250.
Са држај: Изабра не песме. ЗЕ ЛЕНИ ВИ ТЕЗ: Предосећа ње; Стреп ња; По растан ку 1; Шумска зве зда; Зми ја; Сеоски по ток; Зе лени су мрак; Пролет ње песме 1–2; На бу ри; Изнена ђење (Сре ла сам на пу ту мла ди ћа); Поноћ (И одједном чуд но се нешто догоди ло); На крају би ће опет јед но исто; Опомена; Зе лени
ви тез; Срећа; Змијске очи; Мрак (Мрак се родио у шу ми); Прекор; Моли тва за
љу бав; Љу бав (Давног пролећа у су тон са њах, неви на); Гостољу бље; Посла ни ца;
Богу милска песма; Моли тва очевом срцу; Бран кови на; Моји земља ци; У крају
мом; Сребрне плесачи це. ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ: Ки ша; Ствари; Син ги ду нум;
Уми ра ње љу ба ви; Два десет хи ља да девојач ких ру ку (Са свесловенског сле та у
Пра гу, 1938. г.); Ду шу ми поклони; Песник и за ви чај; Пут ник треће класе; Неко
се сећа де тињства; Крај воде; Полуде ли возар тен ка; Бран ковач ко гробље; Сеља кова смрт; Воћ ња ци. ПЕСМЕ О РОПСТВУ И СЛОБОДИ: Че жња у ту ђи ни;
Бад ња ци; Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном хлебу; Крва ва бајка; Гра ни ца;
Жао ми је човека; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Срби ја је ве ли ка тајна;
Срби ја се буди; Бе оградске ули це; МИ РИС ЗЕ МЉЕ: Кад мла дост проху ји,
шта чи ни те, пти це?; Пролеће, а ја венем; Сено; Не бој се; Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ни ца); Сун ча ње у брди ма; Небеса; Ву ков утук; Песни ков кип у
парку; Заробљеник снова; Пророк Или ја; Крсти тељ; Оборени бог; Изгна ње из
раја; Бал кански ратови; Веру јем (Ста ла сам послед њи пут пред стару сли ковни цу); Стопа; Уцве та ле мисли; Лед твоје срце на гло обу зи ма; А и тебе то молим; Неса ни ца; Деца (Двоје деце крај мене расте); Жега; Говор же ле за; Па као;
И то ме пла ши; ГОВОРИ ТИ ХО: Пра зно ју тро; Без успомена; Бу ђење пролећа; Коме да се ту жим; Има мо пасош; Куд одем да одем; Кате дра ла; Срби ја у сутону; ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О си ро тој кудељни ци; О меропаху; За себра; За сврг ну те; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За
смр томрсце; За се дам глад них годи на; О пореклу; О обореној цркви; За ка луђера; За оне који се спо ти чу преко пра га; За су жње поми лова не; За човека који
је погу био перга мен те; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За себарске жене; За нерот ки ње; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За мађиони чаре; За песме; О лову; За лови шта; За богове; Иду царским дру мови ма;
О бабунској ре чи; О јереси; За оне који царске дру мове ору; За људе који јасно
ви де; О пра шта њу. ЗА БАЧЕНИ НОВЧИЋИ: Забачени новчи ћи; Гласник; И што
је најгоре; Знам по много чему; О хи јерархи ји; Неко ко ће тек би ти ја; Не за писа на; Час пре мене; НЕ МАМ ВИ ШЕ ВРЕ МЕНА: Немам ви ше времена; За лупи ле су се врат ни це; Опору ка; Песни кови за ви чаји; Си ла зи те пола ко; Обећа ла
си да ћеш бити веч на; Ру ка; Прва ноћ жа лости; Зау век; А сад одосмо; Сад је извесно; Тајни саста нак; Земља јесмо 1–11.
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0051. Немам ви ше времена / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – 2. изда ње. – Београд : Просве та, 1974. (Београд : Култу ра). – 114 стр., [1] ; 20 цм
Ти раж 7.000.
Са држај: Пролећ на песма; Време прошло; Немам ви ше времена; Прво смо ду го
мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бран кови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш би ти веч на;
И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња моли тва; Молитва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан (У мени је од ју трос мрач но); Зау век;
Све је по старом; Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад
одосмо; Поку шај ху мора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је
извесно; Ти ши на спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка;
Још један дан до ву чења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо 1–11; Преора ни гроб; Пти чи ја са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мрти;
Уса хле реке; Сећа ња; Зми ја.
0052. Ора шчи ћи-палчи ћи / Д. М. ; илустра ци је [и] кори це Ми ха и ло Ђоковић Ти кало. – Београд : „Вук Кара џић“, 1974. (Београд : „Ра ди ша Ти мотић“). – 118 стр. : са
цр те жи ма ; 21 цм. – (Злат на грли ца)
Ти раж 3.000.
Са држај: ОРА ШЧИЋИ-ПАЛЧИЋИ: Ора шчи ћи-палчи ћи; Ма цан-Бра цан; Црвена Крести ца и Зе лени Репић; Медведова женидба; Ки ја ви ца у звери ња ку; Цар
играча ка; Патуљкова тајна; У шумској крч ми; Ве тар да ди ља. ЗЕ ЉОВ МЕЂУ ВУЦИ МА: Ново штене; Зе љов спаса ва цари ћа; Ка ко су се на ша ли ли де тлић и зец;
Међу ву ци ма; Лиси ца вас пи та ва Зе љова; Жу ћа тра га за си ном; Жу ћин син; Жућин сусрет са Хромим Зеком; Сусрет у ноћи; Ловци се ослоба ђају Зељова; Весеље
код шу мара; За што пи шем о шу ма ма.
0053. Priče iz na rod nooslobodi lačke borbe / [autori] između osta lih i D. M. ; [i lustri ra la
Ida Ći rić, Mar janca Jemec-Božić, Sava Ni kolić, Da nica Rusjan, Ljubica Sokić, Ančka
Gošnik-Gobec, Jovan Petrov, Ive Šubić, Bra nislav Jova nović, Josip Bi fel]. – Zagreb :
„Na ša djeca“ ; Beograd : „Vuk Ka radžić“ ; Skopje : Ma kedonska knjiga ; Ljublja na :
Mladinska knjiga ; Novi Sad : Forum, 1974. (Ljublja na : Mladinska knjiga). – 255 str. :
ilustr. ; 22 cm
Tiraž 3.200.
0054. Zgodbe iz na rodnoosvobodil ne borbe / [av tor ji] između osta lih i D. M. ; [i lustrira la
Ida Ći rić, Mar janca Jemec-Božić, Sava Ni kolić, Danica Rusjan, Ljubica Sokić, Ančka
Gošnik-Gobec, Jovan Petrov, Ive Šubić, Branislav Jovanović, Josip Bi fel]. – Ljublja na :
Mladinska knjiga, 1974. (Ljubljana : Mladinska knjiga). – 255 str. : ilustr. ; 22 cm
Na klada 3.200.
0055. Пролећ ни саста нак / Д. М. ; илустрова ла Босиљка Ки ћевац ; на црт кори ца Стеван Вујков. – Београд : Нолит, 1974. (Љу бља на : Де ло). – [24] стр. : са цр те жи ма
у боји ; 24 цм. – (Лек ти ра за први разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000.
0056. Шумска љуља шка / Д. М. ; ли ковна опрема Марлен ка Сту пи ца. – Сарајево : Свјетлост, 1974. (Београд : „Радиша Тимотић“). – [32] стр. : са цртежима у боји ; 22 цм. –
(Бамби)
Ти раж 2.000.
0057. Бли жи се, бли жи лето / Д. М. ; илустр. Ђорђе Ми ла новић // Полетарац. – 5 (1974)
стр. 14–15
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0058. Doživljaji su i maštanja i slutnje – a ne sa mo zbivanja // Zadarska revija. – 23, 3–4
(1974) str. 137–168
Razgovor vođen sa sa radni kom časopisa.
0059. За што плачу ку ку реци / Д. М. // Ма ле нови не. – 19, 920 (11. 3. 1974) стр. 5
0060. За што плачу ку ку реци / Д. М. // Гороцвет. – 2, 1–3 (1974) стр. 48
0061. Звезда ни зна ци ; Јерети ци / Д. М. // Књи жевне нови не. – 26, 454 (1. 1. 1974) стр. 6
Из „Ле тописа Перу нових по тома ка“.
0062. Земља је свуда иста / Д. М. // Споне. – 6, 13–14 (1974) стр. 33
0063. Na buri / D. M. // Četvr ti ju li. – 13, 616 (9. 4. 1974) str. 10
Iz „Letopisa Perunovih Potoma ka“.
0064. Немам ви ше времена ; Пра зни ци пу това ња / Д. М. // За писи из књи жевности /
Вла де та Ву ковић. – При шти на : „Јединство“, 1974
0065. Песма Београ ду / Д. М. // Књи жевне нови не. – 26, 474 (1. 11. 1974)
0066. Поклисари ; Глас преда ка ; Насу ми це иду Ра ша ни ; Кра љева моли тва ; Волос ;
Мора ни на успа ван ка / Д. М // Књи жевност. – 29, књ. 58, 3 (1974) стр. 245–248
0067. Руским песникињама / Д. М. ; илустр. Љубица Сокић // Змај. – 21, 10 (1974) стр. 235
0068. Snegovi detinjstva / D. M. // Putevi. – 20, 180 (1974) str. 16
Uz pesmu je i an keta Detinjstvo i poezija.
0069. Човек / Д. М. // Змај. – 21, 2 (1974) стр. 36
0070. Čudo u crkvi ; Mahniti ; Popac ; Raščinjeni opat / D. M. // Savremenik. – 20, knj. 39,
6 (1974) str. 499–501
Iz „Letopisa Perunovih potoma ka“.

1975.
0071. 93 [devedeset tri] priče za djecu : izbor priča za djecu iz časopisa „Radost“ / uredili Vilko Gli ha Selan, Nada Iveljić, Vojin Jelić, Gustav Krklec, Anđel ka Mar tić ; [predgovor
Nada Iveljić] ; li kov na oprema Vil ko Gli ha Selan. – Zagreb : „Naša djeca“, 1975. (Maribor : Ma riborski tisk). – 180 str. ; 23 cm
Na klada 5.000. – Bi lješke o pisci ma : str. 171–180.
Са држај: Prstеn na morskom dnu / D. M. : str. 24–26.
0072. Дочекај старост река и пла нета : поези ја о Београ ду од Константи на Фи лозофа до
да нас / [саставио] Ми лорад Р. Блечић ; [уводна реч Ми лорад Р. Блечић]. – Београд : Слово љубве, 1975. (Београд : „Слободан Јовић“). – 336 стр. : илустр. ; 21 цм
Ви ње те из ра зних извора од 16. до 19. века. – Ти раж 3.000.
Са држај: Београдске ули це. Песма Београ ду / Д. Макси мовић : стр. 107–110.
0073. Ђач ко срце / Д. М. ; поговор Мирко Пе тровић ; ди дак тич ко-ме тодич на апарату ра Зора Медени ца ; [слика на кори ца ма Ђорђе Милановић]. – Београд : Нолит,
1975. (Су боти ца : Би рографи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лекти ра за 2. разред основне школе; књ. 8)
Ти раж 15.000. – Поразговарајмо о овим песма ма и при ча ма : стр. 177–178. – Десан ка Макси мовић о себи и свом ра ду : стр. 179–180. – Десан ка Макси мовић :
стр. 181–183. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. 185–186.
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Са држај: Мај у гости ма; При ча о Ра ку Кројачу; Три патуљка; Свра ка кра дљиви ца; Ку ца у бол ни ци; Ве трова успа ван ка; Ли вад ско звон це; Горски по тоци;
У гости ма; Гра ђење гне зда; Ју тарња песма пче ла; Ку пи не; На мерник; Кр ти це;
Чисти ку кац; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зе чеви; Уобра жени ћу ран; Коке и ме да;
Пау кова љуља шка; Стари нари; Стри зибу бе; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; У доњем двори шту; Ли ји на јел ка; Ко је већи; Де те; Деца хоће звери њак; Ни шта без
жр та ва; Ка ко се некад гра ди ла ку ћа; Непоштени так ми чар; Вест; Изволи те на
из ложбу деце сли кара; Чу павко; Жму ре; Час земљописа; Новогоди шња честит ка ба ки; Сне жне па хуљи це; Честит ка за Нову годи ну; Сун чеви пода ни ци;
Бајка о Сун цу и тет ки; Месечев рођен дан; За што ку ку руз зри; Лоп та ње; Игранка; Три стршљена; Бумбар го тован; Ку цов; Пролећ ни саста нак; Фебру арски
разговори; Три побрати ма; Љу тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Горосе ча; Вечерња песма; Два листа; Иде јесен; Птич ја Нова годи на; Снежни голу би;
Гат ка о шу ми; Кћи ви ли ног коњи ца; Чоба нин пче ла; При ча о реци; Гу ји њаче;
Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Ра ђа ње пла ни на; Пролећ на при према; Шумска
дома ћи ца; Месец у шу ми; Изнена ђење; Ве тар рвач; Старке ужарке; Ђач ко срце;
Час фи зи ке; Ма ли лопов у школи; Од ку ће до школе; Размешта ње по клу па ма;
Чиоде; Говор учи те љи чин.
0074. Na šesnaesti rođendan / D. M. ; [naslov na strana Husko Balić]. – 2. izd. – Sarajevo :
„Veselin Masleša“, 1975. – 86 str. ; 20 cm. – (Lastavica lekti ra)
Ti raž 8.000.
Са држај: Na šеsnaеsti rođеndan; Prolеćna pеsma; Sa moća; Zaljubljеnost; Strеpnja;
Slut nja; Ponoć; Pokošеna livada; Pođi mo u šumе; Na pla ni ni; Srеbrnе plеsačicе;
Znam po mnogo čеmu; Prеdosеćanjе; Opomеna; Sudba; Srеća; Po rastan ku; Govori
ti ho; Stopa; Oži ljak; Čovеk; Sеćanjе na oca; Zabačеni novčići; Nad svеskom umrlog
đa ka; Dеtinjstvo; Vu kov utuk; Gostoljubljе; Bogu milska pеsma; Put nik trеćе klasе;
Sеljakova smrt; Za slugu Jеrnеja; Žao mi jе čovеka; Za vojnička groblja; Čеžnja u tuđi ni; Vеrujеm; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đa ka; Pismo iz tamnicе; Otadžbino,
tu sam; Poеzija.
0075. Немам ви ше времена / Д. М. ; [корице Еду ард Степанчић]. – 3. изд. – Београд :
Просве та, 1975. (Нови Сад : Просве та). – 114 стр. ; 20 цм
Ти раж 7.000.
Са држај: Пролећ на песма; Време прошло; Немам ви ше времена; Прво смо ду го
мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бран кови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш би ти веч на;
И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња моли тва; Молитва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан (У мени је од ју трос мрач но); Зау век;
Све је по старом; Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад
одосмо; Поку шај ху мора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је
извесно; Ти ши на спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка;
Још један дан до ву чења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо 1–11; Преора ни гроб; Пти чи ја са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мрти;
Уса хле реке; Сећа ња; Зми ја.
0076. Pjesme za nas i o na ma / D. M. ; pri redi la Neda Bendelja ; ilustri rao Đuro Seder ; naslov nu stranicu izradio Marijan Jevšovar. – 6. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1975. (Zagreb : „Og njen Prica“). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Dobra knjiga“. Lekti ra za 6. razred
osnov ne škole; 6)
Tekst delom ćiri licom, delom latinicom. – Na klada 31.000.
Са држај: U gosti ma; Pa hu ljice snežne / D. M.
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0077. Ptice na česmi / D. M. ; ilustrirao Ivan Kožarić. – 3. izd. – Zagreb : Mladost, 1975. (Zagreb : Og njen Prica). – 128 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Na klada 5.000. – Bi lješka o piscu : str. 126.
Са држај: Čеstitka za novu godinu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knjigom bajki; Dеcеmbarska priča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Paukovo dеlo; Trnjina pod snеgom; Oluja u
šumi; Ko jе vеći; Bumbar gotovan; Paukova ljuljaška; Mačе u džеpu; Blizanci; Igranka;
U gostima; Od kućе do školе; Obućarska zadruga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе;
Brbljivicе; Slikе iz bukvara; Pеčurkе; Vеsеli povrtnjak; I drvеćе prima platu; Nеpoznata
ptica; Livada u planini; Susrеt s lisicom; U donjеm dvorištu; Pеsma zrikavaca; Vožnja;
Sеoska rеka; Povratak u zavičaj; Rođеnjе; Smrt lišća; Lеptirova uspavanka; Čupavko;
Čas zеmljopisa; Nad svеskom umrlog đaka; Dvadеsеt hiljada dеvojačkih ruku; Dеca;
Čеžnja u tuđini; Moji zеmljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Stražilovo idеm; Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đaka; Dеčja vitica u Osvjеnćimu; Prolеćе u
Zagrеbu; Dеvojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na livadi; Mali vojnici; Pismo iz tamnicе; Stasaj bržе, dеtе; Gostoljubljе starog Slovеna; Baka šaljivčina;
Opustеla košnica; Sеoski potok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе Andrić.
0078. Пу тописи, мемоари, дневници, репорта же. – Сарајево : „Веселин Маслеша“, 1975. –
139 стр. ; 19 цм. – (Ласта ви ца)
Са држај: Сли ке јед не прошлости / Д. М. – стр. 38–42.
0079. Snegovi detinjstva / D. M. // Detinjstvo : poezija / priredio Vladi mir Mi lanić. – Novi
Sad : Srpska čitaonica i knjiža ra Irig, 1975. – Str. 74–76
Razmišljanja o detinjstvu D. M.
0080. Бе ле ноћи / Д. М. // Поли ти ка. – 72, 22240 (11. 9. 1975) стр. 19 (додатак за децу
бр. 1689, стр. 1)
0081. Војска под звезда ма ; Звезда на свет кови на ; Просјак на разбоји шту / Д. М. //
Књи жевне нови не. – 27, 478 (1. 1. 1975)
0082. Desan ka Mak si mović (1898) / D. M. // Sodobnost. – Št. 5 (1975) str. 404–405
0083. Дрвена црква ; Гри гов гроб / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – 151, књ. 416, 6
(1975) стр. 584–585
0084. Đački žagor i pesma ptica / D. M. // Delo. – God. 21, knj. 21, br. 5/6 (1975) str. 928–930
0085. Za one koje carske dru move oru ; Za nerot kinje ; Za ljude koji jasno vide / D. M. //
Delo. – God. 21, knj. 21, br. 1 (1975) str. 73–75
0086. Здра ви ца Норвешкој ; Бдење ; Ма гла ; Семе ; Крстови ; Кате дра ла у Тронд хајму ; Сун чева сарад ни ца ; Брда / Д. М. // Књи жевност. – 30, књ. 61, 11–12 (1975)
стр. 393–396
0087. Иде јесен / Д. М. // Ти тов пионир. – 26, 2 (1975) стр. 12
0088. Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу / Д. М. // Књи жевне нови не. – 27, 490–491 (1. 7. 1975)
Са држи сећања Д. Макси мовић, Д. Ми лачи ћа, В. Стани ћа, Д. Ређепа и Г. Тарта ље.
0089. Ka ko su pužu ukra li kuću / D. M. // Maslačak. – 3 (1975–1976) str. 3–4
0090. Ма ли баук / Д. М. // Поли ти ка. – 72, 22018 (23. 1. 1975) стр. 17 (додатак за децу
бр. 1677, стр. 1)
0091. Новогоди шње честит ке / Д. М. // Полити ка. – 71, 21997. (31. 12. 1975, 1–2. 1. 1976)
стр. 6
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0092. Прво беше Вук / Д. М. // Поли ти ка. – (26. 12. 1975)
Из речи при ли ком при ма ња на гра де.
0093. Пусти ња ково ви ђење ; Глас о пророчанству ; Ули зи це ; Страх од броја / Д. М. //
Ле топис Мати це српске. – 151, књ. 415, 2 (1975) стр. 134–139
0094. Са времена породич на дра ма / Д. М. // Борба. – (1. 1. 1975)
0095. Сли ке из бу квара / Д. М. // Поли ти ка. – 72, 22250 (4. 9. 1975) стр. 19 (додатак за
децу бр. 1688, стр. 1)
0096. Там ни ви лајет / Д. М. // Поли ти ка. – 72, 22356 (31. 12. 1975, 1–2. 1. 1976) стр. 17
0097. Хтео је да буде све ка ко ва ља / Д. М. // Књи жевне нови не. – 27, 490–491 (1. 7. 1975)
стр. 3
Текст забе ле жен у разговору с нови наром Ра дова ном Попови ћем непосред но
на кон смр ти Иве Ан дри ћа.

1976.
0098. Ђач ко срце / Д. М. ; поговор Мирко Пе тровић ; ди дак тич ко-ме тодич ка апарату ра Зора Медени ца ; [слика на кори ца ма Ђорђе Милановић]. – Београд : Нолит,
1976. (Су боти ца : Би рографи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лекти ра за 2. разред основне школе; 8)
Ти раж 20.000. – Десан ка Макси мовић о себи и свом ра ду : стр. 179–180. – Десан ка Макси мовић (при че о де тињству песни ка) : 181–183. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. 185–186.
Са држај: Мај у гости ма; При ча о Ра ку Кројачу; Три патуљка; Свра ка кра дљи ви ца;
Ку ца у бол ни ци; Ве трова успа ван ка; Ли вадско звон це; Горски по тоци; У гостима; Гра ђење гнезда; Ју тарња песма пче ла; Ку пи не; На мерник; Кр ти це; Чисти
ку кац; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Уобра жени ћу ран; Коке и меда; Пау кова
љуља шка; Стари нари; Стризибу бе; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; У доњем дворишту; Ли ји на јел ка; Ко је већи; Дете; Деца хоће звери њак; Ни шта без жрта ва; Ка ко
се некад гра ди ла ку ћа; Непоштени так ми чар; Вест; Изволи те на из ложбу деце
сликара; Чу павко; Жму ре; Час земљописа; Новогодишња честитка баки; Снежне
па хуљи це; Честит ка за Нову годи ну; Сун чеви пода ни ци; Бајка о Сун цу и тет ки;
Месечев рођен дан; За што ку ку руз зри; Лоп та ње; Игран ка; Три стршљена; Бумбар го тован; Ку цов; Пролећ ни саста нак; Фебру арски разговори; Три побратима; Љу тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Горосеча; Вечерња песма; Два
листа; Иде јесен; Птич ја Нова годи на; Сне жни голу би; Гат ка о шу ми; Кћи ви линог коњи ца; Чоба нин пче ла; При ча о реци; Гу ји њаче; Чуда у шу ми; Шумска самоћа; Ра ђа ње пла ни на; Пролећ на при према; Шумска дома ћи ца; Месец у шу ми;
Изнена ђење; Ве тар рвач; Старке ужарке; Ђач ко срце; Час фи зи ке; Ма ли лопов у
школи; Од ку ће до школе; Размешта ње по клу па ма; Чиоде; Говор учи те љи чин.
0099. Ле топис Перу нових потомака : песме / Д. М. ; [корице Стеван Вујков]. – Београд :
Нолит, 1976. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 94 стр. ; 19 цм
Ти раж 4.000.
Са држај: Перун; Пусти ња ково ви ђење; Глас о пророчанству; Царев стра жар;
Ули зи це; Глас прет ков Цару; Освајач; Страх од броја; Војсковођа; Жу па ново
при ви ђење; Насу ми це иду Ра ша ни; Ра ње ник у ту ђи ни; Поклисари; Глас преда ка; Стогоди шња ци; У Кра љевој земљи; Смрт војни ка; Ноћ; Вест о рату; Звона
у Ни ну; Ис посни кова моли тва; Краљ уочи боја; Војска под звезда ма; Звезда на
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свет кови на; Гатара; Ву кодла ци; Гробље старих богова; Просја ци; Хлебарево виђење; Слу шају богови; Волос; Мора на; Мора ни на успа ван ка; Жи ва; Просјак на
разбоји шту; Раста нак; Повратак (Ма да уз Кра ља и сам побед ник); Берачи це
би ља; Пли ма; Осека; Од лу ке Све тог Си нода; Помет ња; Скит ни це; Јере ти ци;
Свет јере ти ка; Мах ни ти; Небески зна ци; Чудо у цркви; Ве ли ки свештеник; Глас
пра деда; Глас ту ђи на; Раш чи њени нови опат; Попац; После већа ња; Послед ња
слу жба словенска; Тра ве; Сан о кру ни; Месечи на (И те давне ноћи господ ње).
0100. Песме : избор / Д. М. ; [предговор Слободан Ракитић]. – 2. допу њено изд. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1976. (Бе оград : Кул ту ра). – XXXVI, 346 стр. ;
18 цм
Ти раж 4.000. – Бе лешка о писцу у овом изда њу : стр. 337–339.
Са држај: ПРОЛЕЋ НА ПЕСМА. Из збирки Песме и Зе лени ви тез (1919–1930):
Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Поноћ
(И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Се ли це; Са моћа (Би ло би ми су ви шно
да срет нем кога год); Покошена ли ва да; Зми ја; Пођи мо у шу ме; Предосећа ње;
У зимски дан; Опомена; Судба; Прекор; Зе лени ви тез; Срећа; Молба мла дости;
Грли ца; У смрт росе; Опусте ли оклоп; У му зеју; Опусте ла кошни ца; Гостољубље; Богу милска песма; МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ. Из збирки Нове песме и Песник и
за ви чај (1930–1946): Моји земља ци; Се ља кова смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја помешати вре ле ру ке); Пут ник треће класе; Весе ла јесен; Гласови ноћи; Ћук;
Са пут ни ца; Сребрне плесачи це; Пролеће гнездо гра ди; Уте ха (Ако нисмо заједно по априлској га зи ли тра ви); Уми ра ње љу ба ви; Писмо; Нејасна песма; Ду ша;
Бегу ни ца; Вече (Спа вају овце на па ди ни брега); Неко се сећа де тињства; Сећање на оца; Глас мона хи ње; Пут ник кроз Са хару; Оти ћи ћу у пасти ре; Срби ја у
су тону; Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Веру јем (Моја земља пропасти неће); Србија се буди; Спомен на устанак; Крва ва бајка; Над свеском умрлог
ђа ка; Мајчи на ту жба ли ца; Мајка ма; Мешење хлеба; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је
човека; МИ РИС ЗЕМЉЕ. Из збирке Ми рис земље (1946–1956): Де тињство;
Снегови детињства; На пла ни ни; На Стра жи лово идем; Ју тарње облачење пти ца;
Под гнезди ма; Сун чање у брди ма; Род на година; Месечина над воћњаци ма; Су тон
на Ска дарском језеру; Небеса; Пи та ли це; Исто то са мо ма ло друк чи је; Ву ков
утук; Сено; Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, пти це; У пролеће; Пролеће, а ја
венем; Ви но пролећа 1–10; Песник у пролеће; Песни ков кип у парку; ЗА РОБЉЕНИК СНОВА. Из збирки Заробљеник снова и Говори ти хо (1956–1964):
Веру јем (Веру јем у пролеће љу ба ви и његове бу ји це); Сли кар Лу ка; Оборени бог;
Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва ле су се са мо пти це; Лик на прозору; Виоли не Чајковскога; Љу бавна препирка; Лед твоје срце на гло обу зи ма; На морској оба ли; Тајна
(Као да сам негде у пра шу ми); Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Сла ма у димња ку; Же лезно сун це; Говор же леза; Па као; Коме да се ту жим; Пеша ци; Има мо
пасоше; Куда одем да одем; А и тебе то молим; Не бој се; Ска мењена шу ма; Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Песнич ко вече; ТРА ЖИМ
ПОМИ ЛОВА ЊЕ. Из збирке Тра жим поми лова ње (1963–1964): Проглас; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За војнич ка гробља; За послед ње
да не; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; О хи јерархи ји; За жир; За ка лу ђера; За на ивне; За оне који се споти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За свадбе без вен ча ња;
За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу,
земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче;
За за вид ни ке; За песме; За пепељу гу; За звери оклевета не; За оне који царске друмове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О пра шта њу; Песме обја вљене ван збирки (1965–1975): Забачени
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нов чи ћи; Сан ја ну арских ноћи; Знам по много чему; Час пре мене; Неза писа на;
Неко ко ће тек би ти ја; Гласник; И што је најгоре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни
ви лајет; Грача ни ца; Са времена естрад на песма; Песни ково ви ђење; НЕМАМ
ВИ ШЕ ВРЕМЕНА. Из збирке Немам ви ше времена (1969–1973): Немам ви ше
времена; За лу пи ле су се врат ни це; Опору ка; Песни кови за ви чаји; Ру ка; Пот пу но
са ма; Обећа ла си да ћеш би ти веч на; Земља је сву где иста; Све је по старом; А сад
одосмо; Земља јесмо 1–11; Преоран гроб; Лиси чи на смрт; ЛЕТОПИС ПЕРУНОВИХ ПОТОМА КА. Из збирке Ле топис Перу нових по тома ка (1969–1975):
Глас прет ков цару; Царев стра жар; Насу ми це иду Ра ша ни; Ноћ; Звона у Ни ну;
Хлебарево ви ђење; Војска под звезда ма; Звездана светковина; Просјаци; Морана;
Мора ни на успа ван ка; Помет ња; Јере ти ци; Раш чи њени нови опат; Са вет јерети ка; Чудо у цркви; Послед ња слу жба словенска.
0101. Песме / Д. М. ; избор и поговор Ду шан Костић ; ди дак тич ко-ме тодич ка апарату ра Пе тар С. Пешут ; [слика на кори ца ма Бран ко Миљуш]. – Београд : Нолит,
1976. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 130 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 7. разред ОШ;
књ. 12)
Ти раж 10.000. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. [131].
0102. Песме / Д. М. ; [уредник поновљеног изда ња Мари ја Стојиљковић ; избор Стеван Ра ич ковић ; на црт за кори це Вера Божич ковић-Поповић]. – Поновљено издање. – Београд : Просве та, 1976. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки завод). – 81 стр. ; 19 цм
Ти раж 4.000. – Наслов пред говора : Моји сусре ти са Ма жу ра ни ћевим епом. –
Бе лешка о писцу од при ређи вача. – Реч ник : стр. 77–82.
0103. Песме из Норвешке / Д. М. ; ли ковни при лози Божи дар Прода новић. – Београд :
Просве та, 1976. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 80 стр. :
илустр. ; 25 цм
Ти раж 5.000. – Песник и изда вач обја вљу ју ову књи гу поводом от кри ва ња спомени ка у Ослу изги нулим ју гословенским интернирци ма по немач ким логори ма
у Норвешкој у Дру гом светском рату.
Са држај: Здравица Норвешкој = Hilsen til Norge; Бдење; Брда; Магла; Сун чева сарад ница; Бу ра код Нарвика; Пловећи континент; Григов гроб; Катедра ла у Трондхајму; Дрвена црква; Саветовање; Жеђ; Глад; Смрт на пу чини; Терет тежи од човека; Смрт у леду; Оглашени, изиђите; И триста је много; Крвави крст; Свици сведоци;
Непознати; Триста седам десета поноћ; Крстови; Сенке; Српска кућа.
0104. Пролећ ни саста нак / Д. М. ; илустрова ла Босиљка Ки ћевац ; на црт кори ца Стеван Вујков. – Београд : Нолит, 1976. (Љу бља на : Де ло). – [24] стр. : са цр те жи ма
у боји ; 24 цм. – (Лек ти ра за први разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000.
0105. Жи вео је у себи / Д. М. // Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу : успомене са времени ка /
[прир.] Ра дован Поповић. – Београд : Слобода, 1976. – Стр. 72–75
Вари јан та текста: Хтео је да буде све ка ко ва ља, обја вљеног у Књи жевним новина ма 1975.
0106. Београдске ули це / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22646 (21. 10. 1976) стр. 18 (додатак
за децу бр. 1725, стр. 1)
0107. Ви ђење / Д. М. // Багда ла. – 18, 211 (1976) стр. 1
0108. Де тињство у Бран кови ни : кад сам би ла ђак / Д. М. ; забе ле жио Дам њан Морачић // Поли ти ка. – 73, 22507 (3. 6. 1976)
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0109. Deca / D. M. ; ilustr. Danica Rusjan // Radost. – 26, 5 (1976) str. 6
0110. Дон Ки хот / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22715 (31. 12. 1976)
0111. Жму ра / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22507 (3. 6. 1976)
0112. Зми ја мла дожења ; Заборав / Д. М. // Књи жевна реч. – 5, 56 (11. 5. 1976) стр. 1
0113. Ис куство / Д. М. // Књи жевне нови не. – 28, 520 (1. 10. 1976)
0114. Јули на Са ви / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22475 (30. 4, 1. и 2. 5. 1976) стр. 18
0115. Ми хољско ле то / Д. М. // Стремљења. – 17, 6 (1976) стр. 785
0116. Новогоди шње честит ке / Д. М. // Рад. – 32, 52 (24. 12. 1976)
0117. Pa rada / D. M. // Radost. – 26, 4 (1976) str. 10
0118. Преступ на годи на / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22411 (26. 2. 1976)
0119. Српска кућа ; Пловећи континент ; Бу ра код Норвика / Д. М. // Књи жевност. – 31,
књ. 63, 7–8 (1976) стр. 556–557
0120. Strepnja ; Za svadbe bez venčanja ; Nemam više vremena ; Čas pre mene / D. M. // Ona
pod svojim nebom : Zbor nik sačinjen od radova učesnica Pr vog susreta žena pisaca
Jugoslavije odr žanog 1. mar ta 1976. – Leskovac : Kon ferencija za društvenu aktiv nost
žena, 1976. – Str. 7–9
0121. Sudbina ; Misao ponornica ; Deveti val ; Među planetama / D. M. // Savremenik. – 22,
knj. 43, 11 (1976) str. 372–373
0122. Честит ка за нову годи ну / Д. М. // Поли ти ка. – 73, 22714 (30. 12. 1976)

1977.
0123. Бајке за децу / Д. М. ; [цртежи Гру ји ца Лазаревић]. – Кру шевац : Багда ла, 1977.
(Кру шевац : Багда ла). – 97 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Ма ла библио тека „Врт детињства“)
Ти раж 3.000. – Избор из Пра девојчи це и Крат ковеч не. – Пред говор : стр. 5–9.
Са држај: КРАТ КОВЕЧ НА: Омла ди ни ис под три да на забра њено; Рачун џи ја;
Крат ковеч ни но школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Свадба; Зи ма на
ви ру Воденог Цве та. ПРА ДЕВОЈ ЧИ ЦА: Веће Пећи не; При јатељство с породицом шим пан за; Пра девојчи ца се игра лу та ка; Ирваси; Гоњење ирваса; Још један
Бу ков грах.
0124. Де те у торби / Д. М. ; [насловна стра на и илустра ци је Ве ли мир Матејић]. – Пришти на : Јединство, 1977. (Ниш : Просве та). – 134 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Библиотека „Јединство“; 124)
Ти раж 4.000.
Са држај: Дете у торби; Велика ученица; Неустра шив; Страх (Не знам шта је дечку
Саши); Чма ва ло; Живко лењивко; Анино знање; Гата линка; Црвене бубе; Луткин
на мештај; Бршљан цирку зан; Песма за Ду ша на; Жму ра; Пара да; Зи дао дим кулу;
Деч ји сан; Бе лези крај пу та; Над ме та ње; Богато де тињство; Необич но школова ње; Подиг ни на небо очи; Мај; Са ма је у соби ба ка; Та ко је при ча ла моја ба ка;
Бајка о тврдогла вој зми ји; Ба ка ша љив чи на; Неустра ши ва ба ка; Неспора зум;
Најбоља ма ма; Размешта ње ђа ка по клу па ма; Robek Uge; Чиоде; За гонет на торба;
Сви ци; Пешак; Бе ле ноћи; Поздрав из Норвешке; Преступ на годи на; Трену так
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ћу та ња. (1919–1930): Ново тех нич ко от кри ће; Кревети за сели це; Баук; Роди ле су
бун деве; Ма ли зи дар; Акваре ла; Де те ли на с че ти ри листа; На јесењем тргу; Тата
терет њак; За лу та ли; Петао га ћан; Ду гору ка тета; Ђурђевак; Шу то телен це; Трпеза на води; Фјорд сли кар; Нешто ла ко – Штам парске грешке 1–2; Ве ли ки раз лог;
Помодар Ра де; Помодарка; Лек ци ја ши; Знал ци јези ка; Са времена ба ка; Дарежљи ви тата; Наш учитељ првог разреда; Стра не речи; Над мета ње пи ја ни ца; Зи ма
на Шари; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта деца у све ту слу шају; Сеоски биоскоп; Ба лет у сеоском двори шту; Рат; Људско срце; Писа ле су нови не; Ђа ци добротвори (Посвећено Норвежан ки Кари Мјел де и њеним школским дру гови ма).
0125. Немам ви ше времена / Д. М. ; [корице Едуард Степанчић]. – Београд : Просве та,
1977. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 114 стр. ; 20 цм
Ти раж 4.000.
Са држај: Пролећ на песма; Време прошло; Немам ви ше времена; Прво смо ду го
мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бран кови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш би ти веч на;
И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња моли тва; Молитва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан (У мени је од ју трос мрач но); Зау век;
Све је по старом; Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад
одосмо; Поку шај ху мора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је
извесно; Ти ши на спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка;
Још један дан до ву чења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо 1–11; Преора ни гроб; Пти чи ја са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мрти;
Уса хле реке; Сећа ња; Зми ја.
0126. Пјесме / Д. М. ; [приредила и поговор на писа ла Босиљка Пу шић ; Насловна страна Велибор Ра доњић ; портрет писца Драгољуб Брајовић]. – Титоград : Републички за вод за уна пређи ва ње школства, 1977. (Це ти ње : Обод). – 98 стр. ; 20 цм. –
(Школска лек ти ра за 7. разред основне школе)
Ти раж 2.500. – Стр. 93–94 : Би љешка о Десан ки Макси мовић и њеној поези ји /
Босиљка Пу шић.
0127. Kr vava Bajka / D. M. // Dosta su svetu jedne Šu ma rice : Zbor nik poema o Kragujevačkom oktobru / [prir.] Đorđe Paunović. – Kragujevac : Spomen park „Kragujevački
oktobar“, 1977. – Str. 13–14
0128. Ko hoće da doživi čudo / D. M. // Radost. – 27, 3 (1977) str. 2
0129. Kr vava bajka ; Odazva le su se sa mo ptice ; Za one koji carske dru move oru ; A i tebe to
molim / D. M. // Delo. – God. 23, knj. 23, br. 7 (1977) str. 28–31
0130. Кри лати нов чић / Д. М. // Поли ти ка. – 74, 23074 (31. 12. 1977)
0131. Немам про тиво трова / Д. М. // Књи жевне нови не. – 29, 548 (1. 12. 1977)
0132. Ни коли Тесли / Д. М. // Борба. – 56, 118 (30. 4. 1977) стр. 14
0133. Njeno veličanstvo misao ; Osuđena misao ; Noćna misao / D. M. // Savremenik. – 23,
knj. 46, 12 (1977) str. 423–424
0134. O Ra kiću / D. M. // Savremenik. – 23, 45, 4 (4. 1977) str. 336–337
An keta Pesnici o Ra kiću.
0135. Обећа ла си да ћеш би ти веч на / Д. М. // Поли ти ка. – 74, 22775 (3. 3. 1977) стр. 23
(додатак за децу бр. 1743, стр. 1)
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0136. Парк Готфри да Ке лера / Д. М. // Књи жевне нови не. – 29, 530 (1. 3. 1977) стр. 8
0137. Песма ; Бајка о тврдогла вој зми ји ; Трену так ћу та ња ; Неустра ши ва ба ка ; Зи дао
дим кулу ; Пара да / Д. М. // Јединство. – 33, 163 (13. 10. 1977) стр. 12
0138. Pesnici / D. M. // Radost. – 27, 7 (1977) str. 20
0139. Првак / Д. М. // Поли ти ка. – 74, 22962 (8. 9. 1977)
0140. Свра ка кра дљи ви ца / Д. М. // Побједа. – 33, 4150 (30. 6. 1977) стр. 12
0141. Спомен на уста нак / Д. М. // Поли ти ка. – 74, 22941 (7. 7. 1977) стр. 23 (додатак
за децу бр. 1759, стр. 1)
0142. Сребрне плесачи це / Д. М. // Поли ти ка. – 74, 23072 (29. 12. 1977) стр. 23 (додатак за децу, стр. 1)
0143. Сусрет са Дени кеном / Д. М. // Књи жевне нови не. – (ја ну ар 1977)
Из књи ге „Сним ци из Швајцарске“.
0144. Сусрет са Дени кеном / Д. М. // Књи жевна реч. – 6, 73 (25. 2. 1977) стр. 7
Из књи ге „Сним ци из Швајцарске“.
0145. У све ту ли ковних умет ности : Уместо Хен ри Му ра ; Га лери ја ; Из ложба кари кату ра / Д. М. // Стремљења. – 18, 3 (1977) стр. 297–306
0146. Цар играча ка / Д. М. // Побједа. – 33, 4206 (25. 8. 1977)

1978.
0147. Ан тологи ја српског песни штва : 13–20. век / саста вио Миодраг Па вловић ; [предговор Миодраг Па вловић ; фриз на кори ца ма Све тозар Са му ровић ; ли ковна
опрема Стојан Милеуснић]. – 4. изд. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1978.
(Београд : Нови да ни). – XC, 296 стр. ; 22 цм
Ти раж 5.000. – На помене : стр. 279–286.
Са држај: Поноћ; На бу ри / Д. М.
0148. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт
кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – Београд : Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и
наставна средства, 1978. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). –
60 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. 61.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0149. Десан ка Макси мовић : жи вот, песма, кри ти ке / Д. М. ; [припремио и жи во топис на писао Ми лорад Р. Блечић ; избор Ра де Војводић, Зоран Га ври ловић ; лепотом књиге ба вио се Боле Милорадовић]. – Београд : Слово љубве, 1978. – 238 стр. :
илустр. ; 29 цм
Књи га посвећена осам десе тогоди шњи ци жи во та и ра да Десан ке Макси мовић.
Са држај: Десан ка Макси мовић о себи; Сећа ње на за ви чај; Љу бомора; Сећа ње на
оца; Провин ци јал ци; Срби ја је ве ли ка тајна; Шумска љуља шка; Зи дао дим кулу;
Помодарка; Пара да; Сун цобра ни; Прстен на морском дну; ПЕСМЕ. На бу ри.
Песме (1924) и Зе лени ви тез (1930): Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Предосећа ње; Зе лени ви тез; Срећа; Зми ја; Веру јем. Песник и за ви чај (1946): Уста ни ци
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(Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Веру јем (Моја земља пропасти неће); Срби ја
се буди; Крва ва бајка; Спомен на уста нак; Мајка ма; Жао ми је човека; НА СТРАЖИ ЛОВО ИДЕМ: Мирис земље (1955): Детињство; На Стрaжилово идем; Ву ков
утук; Пролеће, а ја венем; Песни ков кип у парку; БАЈ КА О КОВАЧУ. Заробљеник снова (1960): Бајка о ковачу; А и тебе то молим; Не бој се; О ПРА ШТА ЊУ.
Тра жим поми лова ње (1964): Проглас; За себра; За земљу куда војска прође; За
војнич ка гробља; За јерес; За ва жне; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко
пра га; О ка менова њу; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За исмеваче; О пра шта њу; Забачени нов чи ћи (Песме обја вљене ван збирки): Забачени
новчи ћи; Грача ни ца; ЗЕМЉА ЈЕСМО. Немам ви ше времена (1973): Немам ви ше
времена; Прво смо ду го мисли ли; Мој свет; Опору ка; Поводањ; Обећа ла си да ћеш
бити веч на; Ру ка; Земља је сву где иста; Поку шај ху мора; Земља јесмо 1–11; Уса хле
реке; Насу ми це иду Ра ша ни. Ле топис Перу нових по тома ка (1976): Насу ми це
иду Ра ша ни; Војска под звезда ма; Сви ци и сведоци. Песме из Норвешке (1976):
Гри гов гроб; Терет те жи од човека; Смрт у леду; Сви ци сведоци; САСТАН ЦИ
У СНУ (Песме обја вљене 1977. и 1978): Њено вели чанство мисао; Осуђена мисао;
Ноћ на мисао; Дарови; Ни чи ја земља; Постепено; Додир; При зра ци; Састан ци
у сну; Црна певи ца; Са моћа (Од ју тра ходам); Чардак ни на небу ни на земљи.
0150. Ђач ко срце / Д. М. ; поговор Мирко Пе тровић ; ди дак тич ко-ме тодич на апарату ра Зора Медени ца ; [слика на кори ца ма Ђорђе Милановић]. – Београд : Нолит,
1978. (Су боти ца : Би рографи ка). – 190 стр. ; 17 цм. – (Лекти ра за 2. разред основне школе; 8)
Ти раж 20.000. – Десан ка Макси мовић о себи и свом ра ду : стр. 179–180. – Десанка Макси мовић (при че о де тињству песни ка) : стр. 181–183. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. 185–186.
Са држај: Мај у гости ма; При ча о Ра ку Кројачу; Три патуљка; Свра ка кра дљи ви ца;
Ку ца у бол ни ци; Ве трова успа ван ка; Ли вадско звон це; Горски по тоци; У гостима; Гра ђење гнезда; Ју тарња песма пче ла; Ку пи не; На мерник; Кр ти це; Чисти
ку кац; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Уобра жени ћу ран; Коке и меда; Пау кова
љуља шка; Стари нари; Стризибу бе; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; У доњем дворишту; Ли ји на јел ка; Ко је већи; Дете; Деца хоће звери њак; Ни шта без жрта ва; Ка ко
се некад гра ди ла ку ћа; Непоштени так ми чар; Вест; Изволи те на из ложбу деце
сли кара; Чу павко; Жму ре; Час земљописа; Новогоди шња честит ка ба ки; Снежне
па хуљи це; Честит ка за Нову годи ну; Сун чеви пода ни ци; Бајка о Сун цу и тет ки;
Месечев рођен дан; За што ку ку руз зри; Лоп та ње; Игран ка; Три стршљена; Бумбар го тован; Ку цов; Пролећ ни саста нак; Фебру арски разговори; Три побратима; Љу тић; Ки ша на ли ва ди; Два пи та ња; Мраз; Горосеча; Вечерња песма; Два
листа; Иде јесен; Птич ја Нова годи на; Сне жни голу би; Гат ка о шу ми; Кћи ви линог коњи ца; Чоба нин пче ла; При ча о реци; Гу ји њаче; Чуда у шу ми; Шумска самоћа; Ра ђа ње пла ни на; Пролећ на при према; Шумска дома ћи ца; Месец у шу ми;
Изнена ђење; Ве тар рвач; Старке ужарке; Ђач ко срце; Час фи зи ке; Ма ли лопов у
школи; Од ку ће до школе; Размешта ње по клу па ма; Чиоде; Говор учи те љи чин.
0151. Zlatni leptir : priče / D. M. ; [predgovor, metodički tekst i bilješke o piscu Amira Idrizbegović ; naslov na strana i ilustracije Željko Marjanović]. – 5. izd. – Sa rajevo : „Veselin
Masleša“, 1978. – 113 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Lastavica. Lekti ra)
Са држај: Bajka o labudu; Car igračaka; Patuljak Kukuruzović; Zlatni lеptir; Mali bauk;
Patuljkova tajna; Grličina tužbalica; Bajka o divljoj krušci; Tatin odlazak u zеmlju snova;
Pr vi dan u zеmlji snova; Bubamara; Bubamarin polazak; U zvеrinjaku; Tatin susrеt sa
Mеsеcom; Susrеt tatin sa Suncеm; Vеtrovi; Tata spasava dеcu od bolеsti; Mađioničari;
Tatino buđеnjе; Svеt pod jеzеrom; Ako jе vеrovati mojoj baki; Prstеn na morskom dnu.
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0152. Изабра не песме / Д. М. – 2. џеп но изд. – Београд : Београдски изда вач ко-графички за вод, 1978. – 187 стр. ; 18 цм. – (Џеп на књи га Београдског изда вач ко-графичког за вода : бе ле тристи ка; 155)
Са држај: Од говор са вре мени ку [одломак]; Пе сни ков бла гослов. ДУ ШУ МИ
ПОКЛОНИ: Ду шу ми поклони; Че жња; Над жи во том 1–3; Пролет ње песме 2;
Предосећа ње; Стреп ња; Први дан љу ба ви; Нисмо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње;
Срећа; Због мене; Нешто слич но при чи; Љу бавно писмо; Разговор; Зла ноћ;
Љу бав (Давног пролећа у су тон са њах, неви на); Писма из шу ме 2; Два да на у
шу ми 2; Су тра дан (Ту жно је проћи ју тром куда ју че); Зе лени ви тез; Сум ња;
Свејед но ми је; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Страх (Пла шим се кад помислим); Љу бавна препирка; Опомена; Од говор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви;
Јед но уверење; Уте ха (Још да нас смо зајед но); По растан ку 1–5; Каја ње (Пра во
је, пра во што сад плачем); Чим се срет не мо; Се ћа ње (Би ли су бла гословени
сви часови). УЦВЕТА ЛЕ МИСЛИ: Уцве та ле мисли; Пе сма (Не чуди се, пе сма,
песма је ово); Бегу ни ца; Људска коме ди ја; Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ни ца); Ода зва ле су се са мо пти це; Ста ни це; Коме да се ту жим; Сун ча ње у
брди ма; Ју тарња пе сма; На бу ри; Романса (Гарси ји Лорки за пе сму „Не верна
жена“); Судба; Без успомена; Градски љу бавни ци; На пу штена девојка (Онај
под чи јим сам хте ла да жи вим кровом); Поздрав не зна ној; Писмо; Лик на прозору; Мла дост је прошла; А и тебе то молим; На крају би ће опет јед но исто.
ЧАС ИСТОРИ ЈЕ: Час истори је; Моји земља ци; Сећа ње на за ви чај; Час земљописа (Стаја ло је нас три десет); Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Крва ва
бајка; Мајке оп ту жу ју; Покаја ње; Веру јем (Моја земља пропасти неће); Сен
поги нулог рат ни ка; Мајка ма; Жао ми је човека; Први дан слободе; Удови ца;
Беседа роман ти чарева. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу;
О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра;
За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне
који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За важне; За се дам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имовини; За жир; О обореној цркви; О ол тару; О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се
спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За човека који је
погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би;
За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За
себарске жене; За нерот ки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни ки њу,
земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре;
За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За Пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери
оклеве та не; За богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пија ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе
који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О бож јем суду;
О пра шта њу.
0153. Izbor iz savremene jugoslovenske poezije / [priredio Slobodan Kalezić ; naslov na strana Velibor Radonjić]. – Titograd : Republički zavod za unapređenje školstva, 1978.
(Cetinje : Obod). – 197 str. ; 21 cm. – (Školska lekti ra za 8. razred osnov ne škole)
Ti raž 1.000. – Bi lješke o pjesnici ma : str. 183–192.
Са држај: Nеbеsa; Poru ka; Za pеsnikinju, zеmlju sta rinsku / D. M. : str. 14–16.
0154. Jugoslavija da nas / [glav ni i odgovor ni ured nici Drago Zdu nić i Da ni lo Ka lezić ; tekstovi..., pjesme D. M.]. – Zagreb : Spek tar ; Beograd : Uniapublik, 1978. (Ljublja na :
Delo). – 350 str. : ilustr. u boji ; 31 cm
Tiska no dvostubačno. – Na klada 2.700.
300

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

0155. Na šesnaesti rođendan / D. M. – 3. izd. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1978. – 86 str. ;
20 cm. – (Lastavica lektira)
Са држај: Na šеsnaеsti rođеndan; Prolеćna pеsma; Sa moća; Zaljubljеnost; Strеpnja;
Slutnja; Ponoć; Pokošеna livada; Pođimo u šumе; Na planini; Srеbrnе plеsačicе; Znam
po mnogo čеmu; Prеdosеćanjе; Opomеna; Sudba; Srеća; Po rastan ku; Govori ti ho;
Stopa; Oži ljak; Čovеk; Sеćanjе na oca; Zabačеni novčići; Nad svеskom umrlog đa ka;
Dеtinjstvo; Vukov utuk; Gostoljubljе; Bogumilska pеsma; Putnik trеćе klasе; Sеljakova
smrt; Za slugu Jеrnеja; Žao mi jе čovеka; Za vojnička groblja; Čеžnja u tuđini; Vеrujеm;
Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đaka; Pismo iz tamnicе; Otadžbino, tu sam; Poеzija.
0156. Песме и за писи из народ ноослободи лач ког рата / избор и поговор Пе тар Гудељ ;
илустра ци је Мом чи ло Антоновић ; [нацрт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – 3. изд. –
Београд : Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1978. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 6.
разред основне школе; 1)
Ти раж 20.000. – Белешке о писци ма : стр. 111–113. – Реч ник ма ње познатих речи :
стр. 115–121.
Са држај: Спомен на уста нак; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка / Д. М.
0157. Поздрав за ви чају / Д. М., Отон Жу пан чич, Густав Крклец, Коста Ра цин ; избор
и поговор Воја Марја новић ; [дидак тичко-ме тодич ки текст Вера Макси мовић ;
илустра ци је Бран ко Н. Ми љуш ; на црт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – Београд :
Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1978 [1979] (Београд :
Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 122 стр. ; 18 цм. – (Лекти ра за 7. разред
основне школе; 3)
Ти раж 20.000. – Бе лешке о песни ци ма : стр. 119–120.
0158. Ptice na česmi / D. M. ; [i lustri rao Ivan Kožarić]. – 4. izd. – Zagreb : Mladost, 1978.
(Zagreb : Vjesnik). – 128 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Naklada 5.000. – Bilješka o piscu : str. 126. – Tumač manje poznatih riječi i izraza : str. 125.
Са држај: Čеstitka za novu godinu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knjigom bajki; Dеcеmbarska priča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pau kovo dеlo; Tr njina pod snеgom; Oluja
u šumi; Ko jе vеći; Bumbar gotovan; Paukova ljuljaška; Mačе u džеpu; Blizanci; Igran ka;
U gosti ma; Od kućе do školе; Obućarska zadruga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе;
Brbljivicе; Slikе iz bukvara; Pеčurkе; Vеsеli povrtnjak; I drvеćе prima platu; Nеpoznata
ptica; Livada u planini; Susrеt s lisicom; U donjеm dvorištu; Pеsma zri kavaca; Vožnja;
Sеoska rеka; Povratak u zavičaj; Rođеnjе; Smrt lišća; Lеptirova uspavan ka; Čupavko;
Čas zеmljopisa; Nad svеskom umrlog đa ka; Dvadеsеt hi ljada dеvojačkih ru ku; Dеca;
Čеžnja u tuđini; Moji zеmljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Straži lovo idеm; Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đa ka; Dеčja vitica u Osvjеnćimu; Prolеćе u
Zagrеbu; Dеvojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na livadi; Ma li vojnici; Pismo iz tamnicе; Stasaj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša ljivčina;
Opustеla košnica; Sеoski potok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе Andrić.
0159. Сним ци из Швајцарске : пу тописи / Д. М. ; [опрема књи ге Лен ка Кнежевић]. –
Београд : Слово љубве, 1978. (Београд : Просвета). – 155 стр. ; 21 цм. – (Пу тописи)
Ти раж 2.000.
Са држај: Упозна ва ње с Ци ри хом; Ци ри шки зоолошки врт; Ци рих у из лози ма;
Privat; Наш је сто посто; Срећ не ку пови не; Утак ми ца; Уни верзи тетске збирке;
Играч ке; Га лери је; Уместо Хен ри ја Му ра; Из ложба кари кату ра; Парк Готфри да
Ке лера; Вожња у доли ни Букса; Језера; Сусрет с Дени кеном; Мис хор тен зи ја;
Рајнин водопад; Богат дан; Едел кич; Породич но ски ја ли ште; Не срећ но се ло
Гол дау; Црна богороди ца; Пут у Ен га дин; Сним ци из Берна; Фран цуски дух.
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0160. Соци јал на међу рат на ли ри ка ; Ли ри ка НОБ / избор, пред говор и при ређи ва ње
Бла гоје Јастребић ; [ликовно обли кова ње Добри ло Николић]. – Београд : Просве та : Нолит : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1978. (Београд : Београдски изда вач ко графич ки за вод). – 248 стр. ; 19 цм. – (Лек ти ра за 1. годи ну заједнич ких основа сред њег усмереног обра зова ња)
Ти раж 20.000. – Бе лешке о песни ци ма: стр. 239–[244]. – На помена: стр. [245].
0161. Сусре ти : изабра не народ не при че и при че Десан ке Макси мовић, Еле Пероци,
Нандера Мароја, Ју раја Тушјака и Лазе Лазића / избор и поговор Слободан Ж. Марковић ; илустра ци је Алексан дар Хецл ; ди дактич ко-ме тодич ки текст Зора Медени ца ; [насловна стра на Бран ко Н. Миљуш]. – Београд : Нолит : Просве та : За вод
за уџбени ке и наставна средства, 1978. (Београд : Београдски изда вач ко-графички за вод). – 83 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лекти ра за 3. разред основне школе)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње познатих речи и изра за : стр. 81.
0162. Beleške o autoru i knjizi / D. M. // Tebi, moja Dolores / Saša Božović. – Beograd : „Četvr ti jul“, 1978
Ti raž 3.000.
0163. Немам ви ше времена / Д. М. // Песни ци Дисовог пролећа / избор и бе лешке о
песни ци ма Ми ла дин М. Ву коса вљевић. – Чачак : Градска библио тека, 1978. –
Стр. 61–73
Са држај: ПЕСМЕ: Зми ја; Мој свет; Ра дост; Састан ци у сну; За нерот ки ње; За
оне који царске дру мове ору; За људе који јасно ви де; Немам ви ше времена; Послови су за вршени.
0164. Predgovor / D. M. // Pod nebom planine / Olivera Topalović. – Beograd, 1978. – Str. 3
Tiraž 2.000. – Biogra fija.
0165. Svetlo prostranstvo še ni bilo pričarano : ob pesnikovi stoletnici rojstva : Zaprege pri pevajanju Otona Župančiča v srbohr vaščino / D. M. // Delo (Ljublja na) . – 20, 151 (1. 7.
1978) str. 24
0166. Бајка о извору / Д. М. // Поли ти ка. – 75, 23271 (20. 7. 1978) стр. 24 (додатак за
децу стр. 3)
0167. Дарови ; Ни чи ја земља ; Постепено ; Додир ; Призра ци ; Састан ци у сну ; Разговор у гра њу ; Послови су за вршени / Д. М. // Књи жевност. – 33, књ. 65, 2 (1978)
стр. 168–171
0168. Де ла Десан ке Макси мовић : [избор песама] / Д. М. // Глас деце Подри ња (Шабац) . – 25, бр. 740 (1. 7. 1978) стр. 1
0169. Иде јесен / Д. М. // Ти тов пионир. – 29, 1 (1978) стр. 12
0170. Ју тро после бдења / Д. М. // Поли ти ка. – 75, 23433 (31. 12. 1978, 1. и 2. 1. 1979)
стр. 13
0171. Na buri ; Kad mladost prohuji, šta činite ptice? / D. M. // Delo. – God. 24, knj. 24, br. 11
(1978) str. 140–141
0172. Најбоља ма ма / Д. М. // Јединство. – 33, 285 (9. 3. 1978)
0173. Најбоља ма ма / Д. М. // Јединство за децу (При шти на) . – 17, 59 (9. 3. 1978) [није
па ги нован додатак]
0174. Непознати ; Пти це на чесми ; Обећа ла си да ћеш бити веч на ; Књи ге разбибри ге /
Д. М. ; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. – 25, 5 (1978) стр. 134–135
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0175. Опомена / Д. М. // Поли ти ка. – 75, 23140 (9. 3. 1978) стр. 23 (додатак за децу
стр. 1)
0176. Опору ка / Д. М. // Јединство. – 33, 345 (20. 5. 1978) стр. 10
0177. Ни коли Те сли / Д. М. // За ви чај [Ревија Мати це исељеника] (Бе оград). – 26,
бр. 210 (март 1978) стр. 24
Са држај: Песни ци и при зву ци : За пис из Аустра ли је / Алексан дар Са ша Пе тровић. За писи о пу ту ју гословенске де лега ци је књи жевни ка у Аустра ли ју, у чи јем
је саста ву би ла Д. М.
0178. Пролећ на песма / Д. М. ; илустр. Љу би ца Сокић // Змај. – 25, 8–9 (1978) стр. 193
0179. Ра дост / Д. М. // Књи жевне нови не. – 30, 552–553 (1. 2. 1978)
0180. Sa drugih konti nenata / D. M. // Pute vi (Ba nja Lu ka) . – 24, br. 4 (maj–ju ni 1978)
str. 277–282
Са држај: Trеšnjе nеrotkinjе; Rеka Potomak u Vašingtonu; Gradsko grobljе u Vašingtonu; Ponoćni Toronto; U Atomskoj pеćini; Na Kavkaz nе trеba u podnе ići; Nikoli Tеsli.
0181. Црна певи ца ; Са моћа ; Чардак ни на небу ни на земљи / Д. М. // Ле топис Матице српске. – 165, књ. 421, 3 (1978) стр. 301–302
0182. Сеп тембарска песма / Д. М. // Поли ти ка. – 75, 23320 (7. 9. 1978) стр. 24 (додатак за децу стр. 3)
0183. У гостима / Д. М. // Политика. – 75, 23208 (18. 5. 1978) стр. 23 (додатак за децу стр. 1)

1979.
0184. Ка ко се ра ђа ла ју гословенска револу ционарна пое зи ја / Ми лорад Р. Бле чић ;
[увод на реч Ми ло рад Р. Бле чић ; омот Гра ди мир Пе тровић ; ви ње те Вик тор
Б. Шећеровски]. – 2. проширено изд. – Београд : Београдски изда вачко-графички
за вод, 1979 [1980] (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 438 стр. :
илустр. ; 23 цм
Ти раж 2.000. – Засту пљени су Д. М. и др. – Бе лешке о аутори ма : стр. 413–428. –
Бе лешка о писцу : стр. 429–430.
0185. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт
кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – 3. изд. – Бе оград : Нолит : Про све та : За вод за
уџбени ке и наставна средства, 1979 [1980] (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. разред основне
школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0186. Бајке / Д. М. ; избор Петар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт
кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – 2. изд. – Београд : Нолит : Просвета : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1979. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки завод). – 60 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лекти ра за 1. разред основне школе; 4)
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
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0187. Жу бор жи во та : лек ти ра за српскохрватски од носно хрватскосрпски као језик
дру штвене среди не за 8. разред основног вас пи та ња и обра зова ња / Д. М. и др. ;
[приредио Јован Јерковић ; насловна стра на и илустра ци је Бошко Шево]. – Нови
Сад : Завод за издавање уџбеника, 1979. (Нови Сад : Будућност). – 182 стр. : илустр. ;
20 цм. – (Школска лек ти ра; 8)
Текст де лом ћи ри ли цом де лом лати ни цом. – Ти раж 7.000. – Бе лешке о ауторима : стр. 166–179 (Десан ка Макси мовић : стр. 169).
Са држај: Жао ми је човека; И триста је много; Стреп ња; Човек / Д. М.
0188. На пе тибору језеро : брза ли це, ређа ли це, за гонет ке / Д. М. ; сли ке Ра досла ва Зечеви ћа. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Народ на књи га, 1979.
(Љу бља на : Мла динска књи га). – [20] стр. : илустр. у боји ; 20 цм
0189. Нешто шу шну : избор ша љивих народ них при ча / Д. М. ; слике Јелена Гру ји чић. –
Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Народ на књи га, 1979. (Љу бљана : Мла динска књи га). – [16] стр. : илустр. у боји ; 29 цм
0190. Ни чи ја земља / Д. М. – Београд : Слово љубве, 1979. – 92 стр. ; 20 цм. – (Са времена поези ја)
Са држај: Ни чи ја земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Међу плане та ма; При ви ђење; Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење; Црна певи ца; Дарови;
Састан ци у сну; Са моћа; Два сна да вљени ка; Постепено; Судби на; Сан; Немам
про тиво трова; Моли тва за оклоп; По требно ми је; Сун це ме са мо ни је изневери ло; Миољско ле то; Ра дост; Мисао понорни ца; Неман; Осу ђена мисао; Ноћ на
мисао; Ус крсло сећа ње; У неса ни ци; На пусти те моје мисли; Ра ђа ње песме; Водени чар; Песник; Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис о ратови ма; За пис о
жеђи за жи во том; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; Послед ње путова ње; Послед њи да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу; Сун ча ни часовник; Људско срце; Заборав; Дон Ки хот; Кад оду на ших мајки мајке; При зра ци;
Гојкови ца; По топљени брод; Боја зан; И овде; Моги ле времена; Разговор у грању; Рекви јем; Лирски родослов; Послови су за вршени.
0191. O nji ma se priča / D. M. [i dr.] ; priredio Čedo Va riola ; [i lustrovao Antun Mezdić ;
naslov nu stranicu izradio Marijan Jevšovar]. – 11. neizmenjeno izd. – Zagreb : „Školska
knjiga“, 1979. (Zagreb : Gra fički zavod Hr vatske). – 54 str. : ilustr. u boji ; 20 cm. –
(„Dobra knjiga“ : lekti ra za III razred osnov ne škole; sv. 4)
Na klada 35.000.
0192. Патуљак Ку ку ру зовић ; Бајка о пу теви ма / Д. М. ; сли ке Ја не за Солеа ; [избор
Та ње Кра гу јевић-Вујић]. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Народ на књи га, 1979. – [24] стр. : илустр. ; 29 цм. – (Библиотека „1001 ра дост“ : сликовни це за децу стари јег пред школског узраста; 9)
0193. Песме и за писи из народ ноослободи лач ког рата / избор и поговор Пе тар Гудељ ;
илустра ци је Мом чи ло Антоновић ; [нацрт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – 2. изд. –
Београд : Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1979. (Београд : Београдски издавачко-графички за вод). – 123 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лек тира за 6. разред основне школе; 1)
Ти раж 20.000. – Поговор : стр. 107–110. – Бе лешке о писци ма : стр. 111–113. –
Реч ник ма ње познатих речи : стр. 115–121.
Са држај: Спомен на уста нак; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка / Д. М.
0194. Пјесме за дјецу / [аутори] Јован Јова новић Змај, Отон Жу пан чич, Д. М., Гри гор
Витез, Драган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђерковић, Јован Чађеновић ; илустровао
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Славко Шћепановић]. – Ти тоград : Репу блич ки за вод за уна пређење школства,
1979. (Це ти ње : Обод). – 64 стр. : илустр. у боји ; 24 цм. – (Школ ска лек ти ра за
2. разред основне школе)
Ти раж 3.000.
Са држај: стр. 31–44: ДЕСАН КА МАКСИ МОВИЋ: Пјесме за дјецу (избор); Честит ка за нову годи ну; Вевери це; Бумбар готован; Скрет ни чар; Чу павко; Пла нинари; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму ре.
0195. Pjesme za nas i o na ma / D. M. ; priredi la Neda Bendelja ; [i lustrirao Đuro Seder ; naslov nu stranicu izradio Marijan Jevšovar]. – 9. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1979. (Zagreb : „Og njen Prica“). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Dobra knjiga“. Lektira za 4. razred
osnov ne škole; 6)
Na klada 30.000. – Tekst latinicom i ći ri licom.
Са држај: U gosti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.
0196. Priče iz na rodnooslobodi lačke borbe / [autori] između osta lih i D. M. ; [i lustri ra la Ida
Ći rić, Mar janca Jemec-Božić, Sava Ni kolić, Danica Rusjan, Ljubica Sokić, Ančka Gošnik-Gobec, Jovan Petrov, Ive Šubić, Branislav Jovanović, Josip Bi fel]. – 2. izd. – Zagreb : „Naša djeca“; Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. (Ljubljana : Mladinska knjiga). –
255 str. : ilustr. u boji ; 23 cm
Na klada 5.000.
0197. Тако је прича ла мени моја бака : избор из бајки / Д. М. ; [приредио Павле Илић ; илустра ције Ђерђ Борош]. – Нови Сад : За вод за издавање уџбеника, 1979. – 51 стр. :
илустр. у боји ; 20 цм. – (Лектира за 1. разред основног васпитања и образовања)
Поговор „О Десан ки Макси мовић“ : стр. 49–51.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0198. Tako je pričala meni moja baka : izbor iz bajki / D. M. ; [ilustracije Đerđ Boroš]. – Novi
Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1979. – 51 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Lektira za 1. razred
osnov nog vaspitanja i obrazovanja)
Са држај: Car igračaka; Riba vozarica; Bajka o putеvima; Oraščići-palčići; Bajka o izvoru; Bajka o labudu; Ma li bauk.
0199. Шумска љуља шка / Д. М. ; [ликовна опрема Марлен ка Ступица]. – Сарајево :
Свјетлост, 1979. (Београд : Ра ди ша Ти мотић). – [32] стр. : илустр. у боји ; 23 цм. –
(Бамби)
Ти раж 8.000.
0200. Šumska ljuljaška / D. M. – Sarajevo : Svjetlost, 1979. – [32] str. : ilustr. ; 23 cm. – (Bambi)
0201. За пис о деци ; За пис о ратови ма ; За пис о добру и о злу ; Са пут ни ци / Д. М. // Она
под својим небом : књи жевни клуб „Глу бочи ца“. – Лесковац : Оп штинска конферен ци ја ССРН – Сек ци ја за дру штвену ак тивност жена, 1979. – Стр. 7–10
0202. Јован ка Хрва ћа нин и Кристи на Брен кова / Д. М. – Београд : „Вук Кара џић“, 1979.
(Београд : Култу ра). – Стр. 5–[7]. – (Библио тека „Злат на грли ца“)
0203. Крвава бајка / Д. М. // Како се рађа ла ју гословенска раволу ционарна поезија / прир.
Ми лорад Р. Блечић. – 2. проширено изд. – Београд : БИГЗ, 1979. – Стр. 207–211
Очи ма срца и ма ште [казивање Д. М. о настан ку песме Крва ва бајка].
0204. Пошла кока на па зар : народ на песма / прир. Д. М. ; сли ке Ра доми ра Стеви ћа. –
Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Народ на књи га, 1979. – [24]
стр. : илустр. у боји ; 29 цм
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0205. Viđeno u snu / D. M. // Savremenik. – 25, knj. 49, 4 (1979) str. 267–270
0206. Висибаба / Д. М. // Ти тов пионир. – 29, 7 (1979) стр. 8
0207. Де те у торби ; Живко лењивко ; Пара да ; Неспора зум ; Зна ци јези ка ; Са времена
ба ка / Д. М. // Класје. – 1, 1 (1979) стр. 5–7
0208. Љу би чи це / Д. М. // Ти тов пионир. – 29, 7 (1979) стр. 12–13
0209. Моли тва за оклоп / Д. М. // Књи жевна реч. – 8, 120 (10. 4. 1979) стр. 1
0210. Опомена / Д. М. ; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. – 26, 3 (1979) стр. 65
0211. Песник ; Сан ; Тобож за децу / Д. М. // Гра ди на. – 14, 5 (1979) стр. 5–6
0212. Послед ње коначи ште ; Месец ; Зимски пра зник / Д. М. // Пу теви. – 25, 5–6
(1979) стр. 13–14
0213. По топљени брод ; И овде ; Месец ; Послед ње коначи ште / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – 155, књ. 423, 5 (1979) стр. 755–757
0214. Ра ђа ње песме ; Водени чар ; Новембарска слут ња ; По требно ми је / Д. М. //
Књи жевне нови не. – 31, 577 (24. 2. 1979)
0215. Snežne pa hu ljice / D. M. // Zmaj. – 26, 10 (1979) str. 242
0216. Трешње нерот ки ње ; Поноћ ни Торон то / Д. М. // Књи жевне нови не. – 31, 594
(24. 11. 1979)
0217. Човеков дом / Д. М. // Глас СА НУ – Одељење јези ка и књи жевности. – 314, књ. 10,
(1979) стр. 19–20

1980.
0218. Сабра не песме Десан ке Макси мовић. Књ. 1 / Д. М. – Београд : Нолит, 1980. (Субо ти ца : Би рографи ка). – 418 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са држај: Песме; Зе лени ви тез; Гозба на ли ва ди; Нове песме
0219. Сабра не песме Десан ке Макси мовић. Књ. 2 / Д. М. – Београд : Нолит, 1980. (Субо ти ца : Би рографи ка). – 404 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са држај: Песник и за ви чај; Ослобођење Цве те Ан дрић; Отаџби на у првомајској поворци; Отаџби но, ту сам.
0220. Сабра не песме Десан ке Макси мовић. Књ. 3 / Д. М. – Београд : Нолит, 1980. (Субо ти ца : Би рографи ка). – 339 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са држај: Пролеће у За гребу; Ми рис земље; Заробљеник снова; Говори ти хо;
Тра жим поми лова ње.
0221. Сабра не песме Десан ке Макси мовић. Књ. 4 / Д. М. – Београд : Нолит, 1980. (Субо ти ца : Би рографи ка). – 337 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000. – Библиографи ја ра дова Десан ке Макси мовић : стр. 277–280. – Библиографи ја ра дова о Десан ки Макси мовић (избор) : стр. 283–286. – Избор из
кри ти ка / Ве ли мир Жи воји новић Мас у ка, Ми лан Богда новић, Ми лан Ка шанин, Ве либор Гли горић, Бошко Нова ковић, Борислав Ми хајловић, Па вле Зорић,
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Стеван Ра ич ковић, Иван В. Ла лић, Дра ган М. Јеремић, Ни кола Ми лошевић,
Ни кола Кољевић, Зоран Га ври ловић : стр. 289–332.
Са држај: Немам ви ше времена; Ле топис Перу нових по тома ка; Песме из Норвешке; Ни чи ја земља.
0222. Сабра не песме Десан ке Макси мовић. Књ. 5 / Д. М. – Београд : Нолит, 1980. (Суботи ца : Би рографи ка). – 507 стр. ; 20 цм
Ти раж 8.000.
Са држај: Песме за децу: Река помоћ ни ца; Ве трова успа ван ка; Пролећ ни састанак; Росна ру ковет; Шумска љуља шка; Чудо у пољу; Сун чеви пода ни ци; Пти це
на чесми; Злат ни леп тир; Де те у торби.
0223. AN TOLOGIJA i komenta ri savremene jugoslovenske misaone poezije / Vito Marković ; [biobibliografske podatke pripremio Vlada Janković ; cr teži i vinjete Todor Stevanović ; korice Voja Milić ; oprema Miša Popović]. – Beograd : Grafos, 1980. (Beograd :
Kultura). – 359 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Biblioteka „Ljudi“)
Tiraž 2.000. – Bibliografski podaci o pesnici ma : str. 345–358.
Са држај: Str. 33–36 : Dеsanka Mak si mović.
0224. Бајке / Д. М. ; избор Петар Цветковић ; илустрације Владислав Ла лицки. – [4. изд.]. –
Београд : Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1980. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. –
(Лек ти ра за 1. разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0225. Весе ла ан тологи ја / [овај избор извршио је] Ми лен ко Матиц ки ; илустровао
Слободан Ми лић. – Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод : Просве та,
1980. – 157 стр. : илустр. ; 21 цм. – („Злат на књи га“ ве ли ка илустрова на сери ја :
коло 5; свеска 21)
Ти раж 10.000.
Са држај: Преступ на годи на / Д. М.
0226. Десан ка / [Д. М.]. – Ва љево : „Ми лић Ра кић“, 1980. (Ва љево : „Ми лић Ра кић“). –
30 лист. : факсим. ; 23 цм. – (Песниковом ру ком писано : Десанка Максимовић; св. 1)
Ти раж 5.000.
Са држај: Веру јем; Знам по много чему; Зми ја; Од исте твари; Веру јем у атоме;
Ледено агрегат но ста ње; Разговор у гра њу; Земља јесмо 11; Лиси чи на смрт; Покошена ли ва да; Цвет и људи; Пас за ви ја; Чардак ни на небу ни на земљи; Међу
пла не та ма; Зми ја мла дожења; Послови су за вршени.
0227. Zlatni leptir : priče / D. M. ; [predgovor, metodički tekst i bilješke o piscu Amira Idrizbegović ; ilustracije Željko Marjanović]. – [6. izd.]. – Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1980.
(Beograd : Novi dani). – 109 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Biblioteka Lastavica. Lektira)
Tiraž 8.000. – Predstavlja mo vam knjigu Zlatni leptir : str. 9–10. – Razgovor o djelu :
str. 105–107. – Bi lješka o piscu : str. 108.
Са држај: Zlatni lеptir; Car igračaka; Patuljak Kukuruzović; Patuljkova tajna; Bajka o labudu; Ako jе vеrovati mojoj baki; Bajka o divljoj krušci; Mali bauk; Tata u zеmlji snova.
0228. Златокри ли леп тир ; Цар играча ка / Д. М. ; [ликовна опрема Да ни ца Русјан]. –
Сарајево : Свјетлост, 1980. (Београд : „Радиша Тимотић“). – 37 стр. : илустр. у боји ;
23 цм. – (Бамби)
Ти раж 7.000.
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0229. Изабране песме / Д. М. ; [избор Угљеша Крстић]. – 3. изд. доштампано. – Београд :
Београдски изда вач ко-графич ки за вод, 1980. – 187 стр. ; 20 цм. – (Џеп на књи га
Београдског изда вач ко-графич ког за вода : бе ле тристи ка; 155)
Са држај: Песни ков бла гослов. ДУ ШУ МИ ПОКЛОНИ: Ду шу ми поклони; Чежња; Над жи во том 1–3; Пролет ње песме 2; Предосећа ње; Стреп ња; Први дан
љу ба ви; Нисмо ми кри ви; Ки ша; Пи та ње; Срећа; Због мене; Нешто слич но
при чи; Љу бавно писмо; Разговор; Зла ноћ; Љу бав (Давног пролећа у су тон сањах, неви на); Писма из шу ме 2; Два да на у шу ми 2; Су тра дан (Ту жно је проћи
ју тром куда ју че); Зе лени ви тез; Сум ња; Свејед но ми је; Слут ња (Ма да је око
мене пролеће); Страх (Пла шим се кад помислим); Љу бавна препирка; Опомена; Од говор; Се ли це; Уми ра ње љу ба ви; Јед но уверење; Уте ха (Још да нас смо
зајед но); По растан ку 1–5; Каја ње (Пра во је, пра во што сад плачем); Чим се
срет немо; Сећа ње (Би ли су бла гословени сви часови). УЦВЕТА ЛЕ МИСЛИ:
Уцве та ле мисли; Песма (Не чуди се, песма, песма је ово); Бегу ни ца; Људска коме ди ја; Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ни ца); Ода зва ле су се са мо пти це;
Ста ни це; Коме да се ту жим; Сун ча ње у брди ма; Ју тарња песма; На бу ри; Романса (Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“); Судба; Без успомена; Градски
љу бавни ци; На пу штена девојка (Онај под чи јим сам хте ла да жи вим кровом);
Поздрав не зна ној; Писмо; Лик на прозору; Мла дост је прошла; А и тебе то молим; На крају би ће опет јед но исто. ЧАС ИСТОРИ ЈЕ: Час истори је; Моји земља ци; Сећа ње на за ви чај; Час земљописа (Стаја ло је нас три десет); Срби ја је
ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Крва ва бајка; Мајке оп ту жу ју; Покаја ње; Веру јем
(Моја земља пропасти неће); Сен поги нулог рат ни ка; Мајка ма; Жао ми је човека; Први дан слободе; Удови ца; Бесе да роман ти чарева. ТРА ЖИМ ПОМИЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбе глом ро бу; О ме ропа ху; За се бра; За сврг ну те; За зе мљу куда војска прође;
О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес;
За послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За се дам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару;
О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За сужње поми лова не; За човека који је погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене;
За погу бљена љу бавна писма; За себарске жене; За нерот ки ње; За чобан ку која
се по оцу не зове; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време;
За апокрифе; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За Пепе љугу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За богове; Иду царским дру мом;
О бабунској ре чи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За
врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О бож јем суду; О пра шта њу.
0230. Izabra ne pjesme / D. M. ; pri redio Ivo Za lar ; [i lu strovao Đu ro Seder ; nacrt za naslov nu stra nu Boris Dogan]. – 12. izd. – Zagreb : Škol ska knjiga, 1980. (Ča kovec :
Zrinski). – 101 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Dobra knjiga : Lek ti ra za sed mi razred osnov ne
škole)
Na klada 10.000. – Sli ka autora. – Desan ka Mak si mović: 1898 : str. 5–7. – Bi lješke :
94–99.
Са држај: Str. 9–47 : DESAN KA MAK SI MOVIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra;
Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri
pobratima; Ptičija nova godina; Gorski potoci; Bеla vrana; Bumbar gotovan; Gorosеča;
Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginu loj dеvojci; Nad knjigom bajki.
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0231. Ју гословенска ли ри ка између два рата / [изабрао и при редио Христо Георги јевски ; пред говор Христо Георги јевски ; на црт за кори це Стеван Вујков]. – Београд : Рад, 1980. (Београд : Просве та). – 222 стр. ; 17 цм. – (Библио тека „Дом и
школа“ / уред ник Дра ган Ла ки ћевић)
Преводиоци : Д. М., Роксан да Његуш, Иван Ива њи, Ристо Васи левски, Г. Ја њушевић, Д. Позна новић. – Ти раж 10.000. – Хронологи ја : стр. 187–203. – Бе лешке
о песни ци ма : стр. 205–216. – Са држи песме Д. М. и дру гих песни ка.
0232. Književ nici o Titu : izbor / [izbor Mladen Oljača i Čedo Radović ; predgovor Mladen
Oljača ; pogovor i beleške o pisci ma Čedo Radović]. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“,
1980. (Beograd : „Srbija“). – 159 str. ; 20 cm. – (Biblioteka „Ars“ : Lekti ra)
Tiraž 5.000. – Iz sadžaja: Prijatelj dece / Desan ka Mak si mović. – Literatura : str. 159.
0233. Песме : избор / Д. М. ; избор Слободан Ра китић. – 3. изд. – Београд : Српска књижевна за дру га, 1980. – XXXVI, 345 стр. ; 19 цм
Ти раж 5.000. – Бе лешка о писцу и овом изда њу : стр. 337–[339].
Са држај: ПРОЛЕЋ НА ПЕСМА. Из збирки Песме и Зе лени ви тез (1919–1930):
Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Поноћ
(И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Се ли це; Са моћа (Би ло би ми су ви шно
да срет нем кога год); Покошена ли ва да; Зми ја; Пођи мо у шу ме; Предосећа ње;
У зимски дан; Опомена; Судба; Прекор; Зе лени ви тез; Срећа; Молба мла дости;
Грли ца; У смрт росе; Опустели оклоп; У му зеју; Опустела кошни ца; Гостољу бље;
Богу милска песма; МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ. Из збирки Нове песме и Песник и за ви чај
(1930–1946): Моји земља ци; Се ља кова смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја помешати вре ле ру ке); Пут ник треће класе; Весе ла јесен; Гласови ноћи; Ћук; Са путни ца; Сребрне плесачи це; Пролеће гнездо гра ди; Уте ха (Ако нисмо зајед но по
априлској га зи ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Писмо; Нејасна песма; Ду ша; Бегу ница; Вече (Спа вају овце на па ди ни брега); Неко се сећа де тињства; Сећа ње на оца;
Глас мона хи ње; Пут ник кроз са хару; Оти ћи ћу у пасти ре; Срби ја у су тону; Устани ци (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Веру јем (Моја земља пропасти неће);
Срби ја се буди; Спомен на уста нак; Крва ва бајка; Над свеском умрлог ђа ка; Мајчи на ту жба ли ца; Мајка ма; Чежња у туђи ни; Жао ми је човека; МИ РИС ЗЕМЉЕ.
Из збирке Ми рис земље (1946–1956): Де тињство; Снегови де тињства; На плани ни; На Стра жи лово идем; Ју тарње облачење пти ца; Под гнезди ма; Сун ча ње у
брди ма; Род на годи на; Месечи на над воћ ња ци ма; Су тон на Ска дарском језеру;
Небеса; Пи та ли це; Исто то са мо ма ло друк чи је; Ву ков утук; Сено; Кад мла дост
проху ји, шта чи ни те, пти це; У пролеће; Пролеће, а ја венем; Ви но пролећа 1–10;
Песник у пролеће; Песни ков кип у парку; ЗА РОБЉЕНИК СНОВА. Из збирки
Заробљеник снова и Говори ти хо (1956–1964): Веру јем (Веру јем у пролеће љу бави и његове бу ји це); Сли кар Лу ка; Оборени бог; Ра ђа ње љу ба ви; Ода зва ле су се
са мо пти це; Лик на прозору; Виоли не Чајковскога; Љу бавна препирка; Лед твоје
срце на гло обу зи ма; На морској оба ли; Тајна (Као да сам негде у пра шу ми); Бајка
о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Сла ма у дим ња ку; Железно сун це; Говор железа;
Па као; Коме да се ту жим; Пеша ци; Куда одем да одем; А и тебе то молим; Не бој
се; Ска мењена шу ма; Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши;
Песнич ко вече; ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ. Из збирке Тра жим поми лова ње
(1963–1964): Проглас; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За војнич ка гробља; За послед ње да не; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу;
О женидби си на; О државној имови ни; О хи јерархи ји; За жир; За ка лу ђера; За
на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми ловане; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма;
За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време;
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За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепељу гу; За звери оклеве та не; За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе
који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О пра шта њу; Песме обја вљене ван збирки (1965–1975): Забачени нов чи ћи; Сан ја ну арских ноћи; Знам по
много чему; Час пре мене; Неза писа на; Неко ко ће тек би ти ја; Гласник; И што
је најгоре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни ви лајет; Грача ни ца; Са времена естрад на
песма; Песни ково ви ђење; Немам ви ше времена. Из збирке Немам ви ше времена
(1969–1973): Немам ви ше времена; За лу пи ле су се врат ни це; Опору ка; Песни кови за ви чаји; Ру ка; Пот пу но са ма; Обећа ла си да ћеш би ти веч на; Земља је сву где
иста; Све је по старом; А сад одосмо; Земља јесмо 1–11; Преоран гроб; Лиси чи на
смрт; ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА. Из збирке Ле топис Перу нових
по тома ка (1969–1975): Глас прет ков цару; Царев стра жар; Насу ми це иду Ра ша ни;
Ноћ; Звона у Ни ну; Хлебарево ви ђење; Војска под звезда ма; Звезда на свет ковина; Просја ци; Мора на; Мора ни на успа ван ка; Помет ња; Јере ти ци; Раш чи њени
нови опат; Са вет јере ти ка; Чудо у цркви; Послед ња слу жба словенска.
0234. Песме и за писи из народ ноослободи лач ког рата / избор и поговор Пе тар Гудељ ;
илустра ци је Мом чи ло Антоновић ; [нацрт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – 3. изд. –
Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Нолит : Просве та, 1980. (Београд : Бе оградски из да вач ко-графич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за
6. разред основне школе; 1)
Ти раж 20.000. – Реч ник ма ње познатих речи : стр. 115–121. – Бе лешке о писцима : стр. 111–113.
Са држај: Спомен на уста нак; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка / Д. М.
0235. Пјесме за дјецу / [аутори] Јован Јова новић Змај, Отон Жу пан чич, Д. М., Гри гор
Ви тез, Дра ган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђерковић, Јован Ча ђеновић ; илустровао Славко Шћепановић]. – 2. изд. – Ти тоград : Репу блич ки за вод за уна пређење
школства, 1980. (Це ти ње : Обод). – 64 стр. : илустр. у боји ; 24 цм. – (Школска
лек ти ра за 2. разред основне школе)
Ти раж 3.000.
Са држај: Стр. 31–44 : ДЕСАН КА МАКСИ МОВИЋ: Пјесме за дјецу (избор);
Честит ка за нову годи ну; Вевери це; Бумбар готован; Скрет ни чар; Чу павко; Плани нари; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму ре.
0236. Pjesme za nas i o na ma / D. M. ; priredi la Neda Bendelja ; [i lustrirao Đuro Seder ; naslov nu stranicu izradio Marijan Jevšovar]. – 9. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1980. (Zagreb : „Og njen Prica“). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Dobra knjiga“. Lektira za 4. razred
osnov ne škole; 6)
Na klada 32.000. – Tekst latinicom i ći ri licom.
Са држај: U gosti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.
0237. По е зи ја народ ноослободи лач ке борбе / из бор и пред говор Стојан Ђорђић ;
[нацрт за кори це Стеван Вујков]. – Бе оград : Рад, 1980. (Бе оград : Просве та). –
218 стр. ; 17 цм. – (Библио тека „Дом и школа“ / уред ник Дра ган Ла ки ћевић)
Ти раж 10.000. – Са држи песме Д. М. и дру гих песни ка.
0238. Поздрав за ви чају / Д. М., Отон Жу пан чич, Густав Крклец, Коста Ра цин ; избор
и поговор Воја Марја новић ; [дидак тичко-ме тодич ки текст Вера Макси мовић ;
илустра ци је Бран ко Н. Ми љуш ; на црт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – Београд :
Нолит : Просве та : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1980. (Београд : Београдски из да вач ко-графич ки за вод). – 122 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 7. раз ред
основне школе; 3)
Ти раж 20.000. – Поговор : стр. 117–118.
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0239. При лози наста ви књи жевности / Ву ка шин Ста ниса вљевић. – Горњи Ми ла новац : „Деч је нови не“, 1980. (Кра гу јевац : „Ни кола Ни колић“). – 317 стр. ; 24 цм
Ти раж 5.000. – Са држи текстове Д. М. и дру гих аутора.
0240. Ptice na česmi / D. M. ; [i lustrirao Ivan Kožarić]. – 5. izd. – Zagreb : Mladost, 1980.
(Zagreb : Vjesnik). – 128 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Na klada 1.000. – Bi lješka o piscu : str. 126. – Tu mač ma nje poznatih riječi i izraza :
str. 125.
Са држај: Čеstitka za novu godi nu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knjigom bajki; Dеcеmbarska priča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Pau kovo dеlo; Tr njina pod snеgom; Oluja
u šumi; Ko jе vеći; Bumbar gotovan; Paukova ljuljaška; Mačе u džеpu; Blizanci; Igranka; U gosti ma; Od kućе do školе; Obućarska zadruga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli povrt njak; I drvеćе pri ma platu;
Nеpoznata ptica; Livada u pla ni ni; Susrеt s lisicom; U donjеm dvori štu; Pеsma zrikavaca; Vožnja; Sеoska rеka; Povratak u zavičaj; Rođеnjе; Smrt lišća; Lеptirova uspavanka; Čupavko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umrlog đaka; Dvadеsеt hiljada dеvojačkih ru ku; Dеca; Čеžnja u tuđini; Moji zеmljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Straži lovo
idеm; Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đa ka; Dеčja vitica u Osvjеnći mu; Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorijе; Sa dеtеtom
na livadi; Ma li vojnici; Pismo iz tamnicе; Stasaj bržе, dеtе; Gostoljubljе sta rog Slovеna; Ba ka ša ljivči na; Opustеla košnica; Sеoski potok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе
Cvеtе Andrić.
0241. Хајде да растемо : поези ја за децу пред школског узраста / прир. Ми ла на Перишић, Злата Ви дачек ; [уводне напомене Ми лана Перишић ; пред говор Ми лана Пери шић ; илустра ци је погла вља и кори це изра дио Божи дар Арежи на Ариш]. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1980. (Ниш : Просве та). – 185 стр. :
илустр. ; 24 цм
Ти раж 3.000. – Ли терату ра : стр. 173–174.
Са држај: У сну деца расту; Лут ке рачу нају; Ра дуј се, ра дуј се, де те; Ма ли чу вар;
Јаре и ву ци; Шумска љуља шка; Кос и нос; Зеч је ухо; Хва лиса ви зечић; Ве трова
успа ван ка; У гости ма; Ли вадско звон це; Ку пи не; Реки ни рођа ци; Дим; Хва лиса ва пат ка; Брза ли ца / Д. М.
0242. Beleška o delu na zaštitnom omotu / D. M., Jara Ribnikar // Tebi, moja Dolores / Saša
Božović ; [recenzent D. M.]. – 3. dopunjeno izd. – Beograd : „Četvr ti jul“, 1980
0243. Beleška o delu na zaštitnom omotu / D. M., Jara Ribnikar // Tebi, moja Dolores / Saša
Božović ; [recenzent D. M.]. – 4. izd. – Beograd : „Četvr ti jul“, 1980
0244. Јован ка Хрва ћа нин и Кристи на Брен кова / Д. М. // Пти це ме буде / Јован ка Хрва ћанин, Кристина Бренкова ; приреди ла Д. М. – Београд : „Вук Караџић“, 1980. –
Стр. 5–7. – (Библио тека „Злат на грли ца“)
0245. Pozdrav poeziji [predgovor] / D. M. // Domovino noćas sam te sanjao ; sti hovi pesnika koji žive izvan domovine / izbor Nikola Korbutovski. – Kruševac : Bagdala, 1980. –
Str. 5
0246. [Избор песама] : Сећа ња на за ви чај / Д. М. // Ва љевски гим на зи јал ци : књи жевни ци, умет ни ци, науч ни ци : 1870–1980. – Ва љево : Гим на зи ја у Ва љеву, 1980. –
Стр. 10–17
Са држај: Моји земља ци, Род на Годи на; Весе ли бран ковински Поврт њак; Час
земљописа; Рат на ноћ у за ви чају; Разговор са за ви чајним ка меном; Разговор са
бран ковинским цве том; Барска пру га; На шег оца мајка; Так ми чење.
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0247. Барска пру га / Д. М. // Ти тов пионир. – 30, 6 (1980) стр. 13
0248. Од исте твари ; Веру јем у атоме ; Над разби јеном сакси јом ; Око за око ; Од већ
брзо ; Успа ван ка цвећу ; Ледено агрегат но ста ње / Д. М. // Књи жевност. – 35,
књ. 69, 5 (1980) стр. 778–780
0249. Вест / Д. М. // Полити ка. – 77, 23877 (27. 3. 1980) стр. 21 (додатак за децу бр. 1897,
стр. 1)
0250. Вест / Д. М. // Борба. – 58, 163 (15. 6. 1980)
0251. На Кавказ не треба у по дана ићи ; Пећински сликар ; У атомској пећини / Д. М. //
Стиг. – 10, 41 (1980) стр. 3–5
0252. Нисам кра љи ца при роде / Д. М. // Стремљења. – 21, 4 (1980) стр. 7–8
0253. Песма Београ ду / Д. М. // Поли ти ка. – 77, 24078 (16. 10. 1980) стр. 20 (додатак
за децу бр. 1924, стр. 3)
0254. Pismo Desan ke Mak si mović jugoslovenskom festiva lu djeteta / D. M. // Šibenski list
(Šibenik). – (8. 3. 1980) str. 4
0255. Prolećna seta ; Pas zavija ; Vidovito ; Svetlo ruho ; Doviđenja / D. M. // Savremenik. –
26, knj. 51 (1980) str. 5–7
0256. Ра ђа ње цве та ; Маслач ци ; Наслеђе / Д. М. // Пу теви. – 26, 4 (1980) стр. 13–15
0257. [Članak o poeziji i li ku Duška Radovića] / D. M. // Detinjstvo (Novi Sad) . – 6, br. 3
(jesen 1980) str. 52–54

1981.
0258. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт
корица Бранко Н. Миљуш]. – [5. изд.]. – Београд : Нолит : Просвета : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1981. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки завод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лекти ра за 1. разред основне школе; 4)
Ти раж 40.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0259. Izabrane pjesme / priredio Ivo Zalar ; [ilustrovao Đuro Seder]. – 13. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1981. – 101 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Dobra knjiga : Lektira za sedmi razred osnovne škole)
Са држај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе;
Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra; Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm;
Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri pobrati ma; Ptičija nova godina; Gorski
potoci; Bеla vra na; Bumbar gotovan; Gorosеča; Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginuloj dеvojci; Nad knjigom bajki / D. M. : str. 9–47.
0260. Knji žev nici o Titu : izbor / [izbor Mladen Oljača i Čedo Radović ; predgovor Mladen
Oljača ; pogovor i beleške Čedo Radović ; naslov na strana Mi livoje Onković]. – Sa rajevo : Svjetlost, 1981. (Novi Sad : Budućnost). – 165 str. ; 20 cm. – (Lektira za srednje
i usmereno obrazovanje)
Tiraž 8.000. – Iz sadžaja: Prijatelj dece / Desan ka Mak si mović.
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0261. Ко хоће да дожи ви чудо : песме и при че / Д. М. ; избор и поговор Дра ган Лу кић ;
[цртежи и ви ње те Јеврем Милановић]. – Бе оград : Српска књи жевна за дру га,
1981. (Београд : Слободан Јовић). – 133 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Књи га за децу и
одрасле; 11)
Ти раж 5.000. – И на крају, о песни ку : стр. 131–132.
Са држај: БАЈ КА О КРАТ КОВЕЧ НОЈ: Ка ко је наста ла бајка коју имате у овој
књи зи; Пи шчева моли тва на заравни; Омла ди ни ис под три да на забра њено; Рачун џи ја; Побеђени ве тар ухода; Поп ци хлебари; Свадбени дарови; Ду гин мост;
Крат ковеч ни но школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Гласни ков полазак; Гласни ков сусрет са воденим цветом; Свадба. И ДРУ ГА ЧУДА: Леп дан; Ко је
већи; Пролећ ни саста нак; Кр ти це; Три побрати ма; Ако је веровати мојој ба ки;
У гости ма; Игран ка; Вожња; Лут ке рачу нају; Ба ка; Бајка о ди вљој кру шци; Коло;
Страх; Хва лиса ва пат ка; Зеч је ухо; Облак; Ли вадско звон це; Хва лиса ви зечеви;
Бајка о извору; Бли жи се, бли жи ле то; Стари нари; Лим и Дрим; Пљусак; И дрвеће при ма плату; Ма ли баук; Вечерња песма; Смрт ли шћа; Децембарска при ча;
Бајка о лабуду.
0262. Ma ma : izbor deč jeg pesništva / D. M. – Novi Sad : Ćir pa nov, 1981. – 54 str. ; 19,5 cm
Са држај: Obеćala si da ćеš biti vеčna; Nеko sе sеća dеtinjstva; Izložba dеcе sli ka ra.
0263. Od zmaja do viteza : izbor i tu mačenje jugoslovenske poezije za djecu / Nasi ha Kapidžić-Hadžić. – 2. izmenjeno izd. – Sa rajevo : Svjetlost, 1981. (Sa rajevo : Svjetlost). –
284 str. ; 20 cm. – (Nastav na biblioteka / Republički prosvjetno-pedagoški zavod; 41)
Tiraž 20.000. – Str. 3–8 : Predgovor / Juraj Marek. – Bilješke o piscima : str. 279–284. –
Sadr ži pjesme D. M. i drugih autora.
0264. Pesma 1941. / [priredio] Tode Čolak. – Valjevo : „Milan Rakić“, 1981. (Valjevo : „Milan
Rakić“). – 175 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Posebna izdanja / urednik Miloš Jev tić; knj. 1)
Ti raž 2.000.
0265. Песме и за писи из народ ноослободи лач ког рата / избор и поговор Пе тар Гудељ ;
илустра ци је Мом чи ло Антоновић ; [дидактичко-ме тодич ки текст Весел ка Бањац ; на црт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – [4. изд.]. – Београд : Нолит : Просве та :
Завод за уџбенике и наставна средства, 1981. (Београд : Београдски издавачко-графич ки за вод). – 123 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лекти ра за 6. разред основне школе; 1)
Ти раж 20.000. – Поговор : стр. 107–110. – Белешке о писци ма : стр. 111–113. – Речник ма ње познатих речи : стр. 115–121.
Са држај: Спомен на уста нак; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка / Д. М.
0266. Песник и пролеће : песме / Д. М. – Бу ку решт : Критерион, 1981. – 124 стр. ; 17 цм. –
(Ма ла библио тека)
Стр. 5–9 : О Десан ки Макси мовић у лич ном углу / Славко Веснић.
Са држај: Пролећ на песма; Че жња; Стреп ња; Девојач ка молба; Предосећа ње;
Јед но уверење; Сели це; У зимски дан; На ша тајна; Опомена; Лирска проти ву речност; Срећа; Песни ково ис куство; Горски по ток; Сеп тембар; Ти ши на; Љу бав;
Ожи љак; Ни ко не зна; Глас мона хи ње; Оти ћи ћу у пасти ре; Пут ник треће класе;
Сећа ње на за ви чај; Се ља кова здра ви ца; Песма крај извора; Сватовска песма;
Моји земља ци; Неко се сећа де тињства; Уста ни ци; Спомен на уста нак; Крва ва
бајка; Мешење хлеба; Песник и пролеће; Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, птице?; Крај је лету; Сено; Јесен; Не бој се; Сун ча ње у брди ма; На пла ни ни; На Стражи лово идем; Ву ков утук; Песник и за ви чај; Поези ја; Зи ма у за ви чају; Ра њеник
у туђи ни; Гатара; Ву кодла ци; После већа ња; О меропа ху; За себра; За жир; За оне
који се споти чу преко пра га; За на ивне; За себарске жене; За песни ки њу, земљу
старинску; За пепе љу гу.
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0267. Pjesme za nas i o nama / D. M. ; priredila Neda Bendelja ; [ilustrirao Ljubo Ivančić ; naslov nu stranicu izradio Marijan Jevšovar]. – 11. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1981. (Zagreb : „Og njen Prica“). – 62 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Dobra knjiga“. Lektira za 4. razred
osnov ne škole; 6)
Tekst dijelom ćiri licom, dijelom latinicom. – Na klada 25.000.
Са држај: U gosti ma; Pahuljicе snеžnе / D. M.
0268. Сусре ти : изабра не народ не при че и при че Де сан ке Макси мовић, Еле Пе роци, Нан дера Мароја, Ју раја Туш ја ка и Ла зе Ла зи ћа / избор и поговор Слободан
Ж. Марковић ; илустра ци је Алексан дар Хецл ; [дидак тичко-ме тодич ки текст
Зора Медени ца ; кори це Бран ко Н. Миљуш]. – Београд : Нолит : Просве та : Завод за уџбени ке и наставна средства, 1981. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 83 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 2. раз ред основ не
школе)
Ти раж 40.000. – Стр. 75–78 : Разговор о при ча ма. – Стр. 79–80 : Поговор. – Речник ма ње познатих речи и изра за : стр. 81.
0269. Deca su mir no rasla pod njegovim okri ljem / D. M. // Tito pisci ma, pisci Titu / pri redi li Radomir Andrić, Ljubivoje Ršu mović. – Beograd : Književ ne novine ; Sombor :
„Zagreb“, 1981. – str. 234
Izjava D. M. povodom smr ti Josipa Broza Tita.
0270. Београдске улице / Д. М. ; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. – 28, 10 (1981) стр. 225
0271. Ви дови то / Д. М. // Борба. – 356 (31. 12. 1981) стр. 9
0272. Kiša / D. M. // Radost. – 30, 8 (1981) str 15
0273. Livad sko zvonce ; Proleć ni šatori ; April ska pesma ; U gosti ma ; Ko hoće da doživi
čudo ; Povratak u zavičaj / D. M. // Oslobođenje. – (13. 5. 1981) str. 25
0274. На Одисејевој стени / Д. М. // Поли ти ка. – 78, 24480 (28. 11. 1981) стр. 5
0275. Prepirka / D. M. // Radost. – 30, 9 (1981) str. 14
0276. Сеп тембарска песма / Д. М. // Поли ти ка. – 78, 24394 (3. 9. 1981) стр. 11 (додатак за децу бр. 1968, стр. 1)
0277. Термоме тар крви ; Предосећа ње ; Нерот ки ње / Д. М. // Песнич ке нови не. – 5,
5–6 (9. 1981) стр. 1–2
0278. У ста кленој ба шти ; Ду ша цве та ; Цвет и људи ; Науч но саслу ша ње ; Ба карна ружа ; Цвет ни старач ки дом ; Маслач ци / Д. М. // На ше ствара ње. – 28, 3–4 (1981)
стр. 20–22 и 51–52
0279. Цвет но чудо / Д. М. // Поли ти ка. – 78, 24216 (7. 3. 1981) стр. 7
0280. Če žnja za zavi čajem ; Nad knji gom bajki / D. M. // Oslobo đe nje. – (13. 5. 1981)
str. 24

1982.
0281. Сабра не песме. Књ. 1 / Д. М. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1982. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 415 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са држај: Песме; Зе лени ви тез; Гозба на ли ва ди; Нове песме.
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0282. Сабра не песме. Књ. 2 / Д. М. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1982. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 404 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са држај: Песник и за ви чај; Ослобођење Цве те Ан дрић; Отаџби на у првомајској поворци; Отаџби но, ту сам.
0283. Сабра не песме. Књ. 3 / Д. М. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1982. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 338 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са држај: Пролеће у За гребу; Ми рис земље; Заробљеник снова; Говори ти хо;
Тра жим поми лова ње.
0284. Сабра не песме. Књ. 4 / Д. М. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1982. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 336 стр. ; 20 цм
Тираж 10.000. – Ка лендар песникова жи вота : стр. 271–280. – Библиографија ра дова Десанке Макси мовић : стр. 277–280. – Библиографија ра дова о Десанки Максимовић : избор : стр. 283–286. – Избор из критика / Велимир Живојиновић Масу ка,
Ми лан Богда новић, Ми лан Ка ша нин, Велибор Гли горић, Бошко Нова ковић, Борислав Ми хајловић, Павле Зорић, Стеван Раичковић, Иван В. Ла лић, Драган М. Јеремић, Ни кола Ми лошевић, Ни кола Кољевић, Зоран Га ври ловић : стр. 289–332.
Са држај: Немам ви ше времена; Ле топис Перу нових по тома ка; Песме из Норвешке; Ни чи ја земља.
0285. Сабра не песме. Књ. 5 / Д. М. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1982. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 506 стр. ; 20 цм
Ти раж 10.000.
Са држај: Песме за децу: Река помоћ ни ца; Ве трова успа ван ка; Пролећ ни састанак; Росна ру ковет; Шумска љуља шка; Чудо у пољу; Сун чеви пода ни ци; Пти це
на чесми; Злат ни леп тир; Де те у торби.
0286. Koza ra to div no čudo : zna menik Književ nih susreta na Koza ri. – Prijedor : Nacionalni park „Kozara“, 1982. (Nova Gradiška : „M. Gembarovski“). – 82 str. : ilustr. ; 20 cm
Ti raž 3.000. – Zastupljeni su D. M. i drugi autori.
0287. XX međuna rodna književ na mani festacija Sa rajevski dani poezije = Sa rajevo’s Poetry
Days = Tage der Poesie in Sa rajevo = Les Journées poetiques de Sa rajevo : 11–18 maja
1982. – Sa rajevo : Udruženje književ ni ka Bosne i Hercegovine, Podružnica književni ka grada, 1982. (Novi Sad : Budućnost). – 51 str. ; 21 cm
Ti raž 500. – Str. 5–7 : Hu ma nistička žudnja svijeta / Miodrag Bogićević. – Zastupljeni su D. M. i drugi autori.
0288. Izabrane pjesme / D. M. ; priredio Ivo Za lar ; [i lustrovao Đuro Seder]. – 14. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1982. – 101 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Dobra knjiga : Lektira za sedmi
razred osnov ne škole)
Sli ka autora. – Desan ka Mak si mović : 1898 : str. 5–7. – Bi lješke : str. 94–99.
Са држај: Str. 9–47: DESAN KA MAK SI MOVIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra;
Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri
pobratima; Ptičija nova godina; Gorski potoci; Bеla vrana; Bumbar gotovan; Gorosеča;
Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginu loj dеvojci; Nad knjigom bajki.
0289. Izabrane pjesme / D. M. ; priredio Ivo Za lar ; [i lustrovao Đuro Seder]. – 15. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1982. – 101 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Dobra knjiga : Lektira za sedmi
razred osnov ne škole)
Desan ka Mak si mović: 1898 : str. 5–7. – Bi lješke : str. 94–99.
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Са држај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе;
Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra; Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm;
Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri pobrati ma; Ptičija nova godina; Gorski
potoci; Bеla vra na; Bumbar gotovan; Gorosеča; Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginuloj dеvojci; Nad knjigom bajki / D. M. : str. 9–17.
0290. Не оста вљај ме ни кад са му : љу бавне песме Десан ке Макси мовић / при редио Брани мир Жи воји новић ; [ову књи гу илу ми ни рао је Раст ко Ћирић]. – Београд : Вајат, 1982. (Београд : „Слободан Јовић“). – 139 стр. : илустр. ; 16 цм. – (Тра га ње за
Еури ди ком : љу бавна поези ја свих народа и времена; 1)
Ти раж 3.000. – Стр. 129 : На помена при ређи вача / Б. Ж.
Са држај: ВЕЧЕРАС БИХ НЕКОГ УГЛЕДА ЛА РА ДО: У зимски дан; Стреп ња.
И ЗНА ДОХ ДА ЋЕШ БИТИ МИ ДРАГ: Пролећна песма; Чежња; Судба; На бу ри;
Девојач ка молба 1; Предосећа ње; Жена. НЕ МЕРИМ ВИ ШЕ ВРЕМЕ НА САТЕ:
Први дан љу ба ви; Срећа; Љу бав; Чека ње; Ки ша; Нешто слич но при чи; Ду шу ми
поклони; Због мене; Моли тва за љу бав; Ју тро; *** (Од мене до њега може се са мо
мостом ду ге); Песма голу ба; Градски љу бавни ци; Љу бавно писмо; Разговор; Милошта; Опомена; Пи та ње; На од мори шту 5; На од мори шту 6; Пођи мо у шу ме;
Јед но уверење; Ис пу њење. ХВА ЛА ТИ ЗА ОВАЈ ЧАС БОЛА ПРЕПУН: Наставак; Речи; Зе лени ви тез; Сум ња; Јед на смрт; Са моћа; Нејасна песма; Бол но пробу ђење; Љу бавна песма; Уми ра ње љу ба ви. УСПОМЕНЕ, ЗЕ ЛЕНЕ И МИРНЕ
КАО СМРТ: По растан ку 1–5; Су тра дан; Сећа ње; На ша тајна; Од говор; Пролеће је опет; Заборав; Девојко; Јесење ју тро; Две моли тве (За њега/За мене; Вечерњи снови 1–4; Јесен; Вечерњи при звук; Бе ли цвет; Заборав; Коли ко ли ца имаш
ти?; Чека ње; Успомене; Су тра дан; Ду ша; Кућа у зори; Уте ха; На пу штена девојка;
Људска коме ди ја; Чим се срет немо. НА НИ ЧИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ: Тајни саста нак;
Међу пла не та ма; По топљени брод; И овде; Зми ја мла дожења; Хит на посе та;
Дарови; Постепено; Рекви јем; Разговор у гра њу; Без успомена. ПЕСНИ КОВ
БЛА ГОСЛОВ: Љу бав; Песни ков бла гослов.
0291. Песме / Д. М. ; [избор и пред говор Љи ља на Шоп ; на црт за кори це Стеван Вујков]. – Београд : Рад, 1982. (Београд : Просвета). – 186 стр., [1] слика аутора ; 17 цм. –
(Библио тека Дом и школа)
Ти раж 10.000. – Стр. 5–20 : Од слут ње до ни чи је земље / Љи ља на Шоп.
Са држај: НЕМИ РИ И СЛУТ ЊЕ: Зми ја; Сребрне плесачи це; Пролет ње песме;
Над жи во том; Крај је ле ту; Зе лени су мрак; Су тон; Љу бав; Лирска оаза; Немир;
Се ли це; На бу ри; Паук; Јесен; Слут ња; Поноћ; На крају би ће опет јед но исто;
Са моћа; При ча о песни ку; Та ква сам ја; Речи; Посла ни ца; Ту га; Заточење; Богу милска песма; Изми рење; У смрт росе; Над реч ним кори том; Уса мљен крст;
Ћук; Мр тва ти ца. ЛИРСКИ ЗА ПИСИ: Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Тајна; ...
(Од мене до њега може се са мо мостом ду ге); ... (Ни ко не зна да смо би ли исти
по ток нераздвојни); Чека ње; Охолост; Ожи љак. СРБИ ЈА ЈЕ ВЕ ЛИ КА ТАЈ НА:
Срби ја је ве ли ка тајна; Бран кови на; Сећа ње на за ви чај; Моли тва очевом срцу;
Весе ла јесен; Слут ња; Ли шће; Глас мона хи ње; Се ља кова смрт; Че жња у ту ђи ни;
Кри лата земља; Жао ми је човека; Повратак; Писмо; Вра ћа ње ми ру. УСА МЉЕНИ КОВА ПЕСМА: Бачени ка мен; Ду ша; Нејасна песма; Уса мљени кова песма;
Ореол; Ствари; Па као; Коме да се ту жим; Песма. ПОД ЗВЕ ЗДА МА: Војска под
звезда ма; Звезда на свет кови на; Волос; Катедра ла у Тронд хајму; Дрвена црква.
ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: За војнич ка гробља; За јерес; За ка лу ђере; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За ал кохоле; О ка менова њу; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За нерот ки ње; За песни ки њу,
земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче;
За зве ри окле ве та не; За оне који царске дру мове ору; За људе који јасно ви де;
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За ла жи изговорене из ми лосрђа. ПРЕДЕ ЛИ НИ ЧИ ЈЕ ЗЕ МЉЕ: Мла дост је
прошла; Прво смо ду го мисли ли; Не бој се; А и тебе то молим; Немам ви ше времена; Мој свет; Опору ка; Ру ка; Наслеђе; Моли тва пред сан; Прва ноћ жа лости;
Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је извесно; Ни чи ја земља;
Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење; Немам про тиво трова; Моли тва за оклоп;
Мисао понорни ца; Неман; За пис о ратови ма; За пис о жеђи за жи во том; Упозорење; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу; Сун ча ни часовник; Људско срце;
При зра ци; Гојкови ца; По топљени брод; Боја зан; Земља јесмо.
0292. Пјесме за дјецу / [аутори] Јован Јова новић Змај, Отон Жу пан чич, Д. М., Гри гор
Ви тез, Дра ган Лу кић ; [приредили Ву ка ле Ђерковић, Јован Ча ђеновић ; илустровао Славко Шћепановић]. – [4. изд.]. – Титоград : Репу блич ки за вод за уна пређење школства, 1982. (Цети ње : Обод). – 64 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Школска лектира за 2. разред основне школе)
Ти раж 3.000.
Са држај: Пјесме за дјецу (избор); Честит ка за нову годи ну; Вевери це; Бумбар
го тован; Скрет ни чар; Чу павко; Пла ни нари; Кр ти це; Пуж; Кос и нос; Жму ре /
Д. М. : стр. 31–44.
0293. Reči sti hom okovane : (izabrane pjesme) / D. M. ; [izbor i pogovor Duško Arežina]. –
Zagreb : Mladost, 1982. – 306 str. ; 22 cm. – (Biblioteka Zlatno slovo)
Riječi okova ne sti hom (bi lješke uz poeziju Desan ke Mak si mović) : str. 297–300.
Са држај: 1919–1935. PESME: Čеžnja; Dušu mi pokloni; Kiša; LJubavno pismo; Molba
mladosti; Na buri; Nad životom; Nеšto slično ljubav noj priči; Nismo mi krivi; Opomеna; Pitanjе; Pođi mo u šumе; Pokošеna livada; Ponoć; Prеdosеćanjе; Prolеtnjе pеsmе;
Pr vi dan ljubavi; Sa moća; Sеlicе; Slutnja; Strеpnja; Sutradan; U zimski dan; Zla noć;
Zmija. ZELENI VITEZ: Bogu milska pеsma; Dva da na u šumi; Gostoljubljе; Grlica;
LJubav; Opustеla košnica; Opustеli oklop; Pisma iz šumе; Prеkor; Razgovor; Samoća;
Srеća; Sudba; U muzеju 1; U smrt rosе; Zbog mеnе; Zеlеni vitеz. 1936–1954. NOVE
PESME: Bеgunica; Ćuk; Duša; Glas monahinjе; Glasovi noći; Lišćе; Moji zеmljaci;
Nеjasna pеsma; Otići ću u pastirе; Saputnica; Sеćanjе na oca; Srеbrnе plеsačicе; Utеha;
Vеčе; Vеsеla jеsеn. PESNIK I ZAVIČAJ: Čеžnja u tuđini; Kr vava bajka; Majčina tužbalica; Majka ma; Mеšеnjе hlеba; Nad svеskom umrlog đa ka; Nеko sе sеća dеtinjstva;
Pеsnikov blagoslov; Pismo; Putnik kroz Sa ha ru; Putnik trеćе klasе; Sеlja kova smrt;
Srbija jе jеdna vеlika tajna; Srbija sе budi; Umiranjе ljubavi; Ustanici; Vеrujеm; Žao mi
jе čovеka. 1955–1981. MI RIS ZEMLJE: Dеtinjstvo; Isto to samo ma lo drukčijе; Jutarnjе oblačеnjе ptica; Kad mladost prohuji, šta činitе, pticе; Mеsеčina nad voćnjacima; Na
planini; Na Stražilovo idеm; Nеbеsa; Nе boj sе; Pеsnikov kip u parku; Pitalicе; Prolеćе,
a ja vеnеm; Rodna godina; Sеno; Sunčanjе u brdi ma; U prolеćе; Vino prolеća; Vu kov
utuk. ZA ROBLJENIK SNOVA: A i tеbе to molim; Bajka o kovaču; Dogodilo sе svе bar
po trеći put; Govor žеlеza; I to mе plaši; Ku mova sla ma u dimnja ku; Lеd tvojе srcе
naglo obuzi ma; Lik na prozoru; Na morskoj oba li; Oborеni bog; Odazvalе su sе sa mo
pticе; Pa kao; Pеsničko vеčе; Rađanjе ljubavi; Skamеnjеna šu ma; Sli kar Lu ka; Srbija u
sutonu; Tajna; Vеrujеm; Zmiju ljak; Žеlеzno suncе. GOVORI TI HO: Ima mo pasoš;
Komе da sе tužim; Kud odеm da odеm; LJubav na prеpirka; Pеšaci; Snеgovi dеtinjstva;
Suton na Skadarskom jеzеru; Violinе Čajkovskog. TRA ŽIM POMILOVA NJE: Proglas;
Za sеbra; Za svrgnutе; Za zеmlju kuda vojska prođе; Za vojnička groblja; Za poslеdnjе
danе; Za važnе; Za sеdam gladnih godina; O porеklu; O žеnidbi sina; O držav noj imovini; O hijеrarhiji; Za žir; Za kaluđеra; Za naivnе; Za onе koji sе spotiču prеko praga; Za
pastvu srca; Za sužnjе pomilovanе; Za svadbе bеz vеnčanja; Za Marijе Magdalеnе; Za
pogubljеna ljubav na pisma; Za nеrotkinjе; Za pеsnikinju, zеmlju starinsku; Za onе koji
nе umiru na vrеmе; Za mađioničarе; Za ismеvačе; Za zavidnikе; Za pеsmе; Za pеpеljugu; Za zvеri oklеvеtanе; Za onе koji carskе drumovе oru; Za vrlinе u manе promеtnutе;
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Za ljudе koji jasno vidе; Za laži izgovorеnе iz mi losrđa; O prašta nju. NEMAM VIŠE
VREMENA: A sad odosmo; Lisičina smrt; Nеmam višе vrеmеna; Obеćala si da ćеš biti
vеčna; Oporu ka; Pеsnikovi zavičaji; Pot puno sa ma; Prеoran grob; Ru ka; Svе jе po
sta rom; Zalupilе su sе vratnicе; Zеmlja jеsmo; Zеmlja jе svugdе ista. LETOPIS PERU NOVIH POTOMA KA: Carеv stražar; Čudo u crkvi; Glas prеtkov ca ru; Hlеba rеvo viđеnjе; Jеrеtici; Mora na; Mora nina uspavan ka; Nasumicе idu Raša ni; Noć; Pomеtnja; Poslеdnja služba slovеnska; Prosjaci; Raščinjеni novi opat; Savеt jеrеtika;
Vojska pod zvеzdama; Zvеzdana svеtkovina; Zvona u Ni nu. Pjеsmе iz van zbirki: Čas
prе mеnе; Glasnik; Gračanica; I što jе najgorе; Nеko ko ćе tеk biti ja; Nеzapisana;
Objavitе jеdnom na vеlika zvona; Pеsnik i prolеćе; Pеsnikovo viđеnjе; Rađanjе sunca
u Gagri; San januarskih noći; Tamni vilajеt; Zabačеni novčići; Znam po mnogo čеmu.
0294. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор из бајки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ;
насловна стра на и илустра ци је Ђерђ Борош]. – 2. изд. – Нови Сад : За вод за издавање уџбеника, 1982. (Суботица : Бирографика). – 51 стр. : илустр. у боји ; 20 цм. –
(Лек ти ра за 1. разред основног вас пи та ња и обра зова ња)
Ти раж 10.000. – О Десан ки Макси мовић : стр. 49–51.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0295. Tito piscima pisci Titu / priredili Radomir Andrić, Ljubivoje Ršumović ; [likov ni urednik Dobri lo Nikolić]. – 3. izd. – Beograd : Književ ne novine, 1982. (Bor : Ba kar). –
298 str., [7] str. tabli : ilustr. ; 24 cm
Ti raž 5.000.
Са држај: Str. 224: Na rod osеća vrеdnost čovеka; str. 234 : Dеca su mir no rasla pod
njеgovim okriljеm / D. M.
0296. Desan ka Mak si mović [izbor pesa ma i beleška o piscu] / priredi li Ivan Zvonar i Katica
Pšak // „Kurirček“ u Va raždinu : Zbor nik Festiva la „Kurirček“ / priredi li Ivan Zvonar i Katica Pšak. – Va raždin : SIZ u oblasti kulture općine Va raždin ; Ma ribor : Festival „Kurirček“, 1982. – str. 109–117
Са држај: Otvori pola ko dеtinju sobu; Pеsma o poginu loj dеvojci; Štamparskе grеškе.
0297. Ко је на мене пресуд но ути цао / Д. М. // Разговори са са времени ци ма : ко је на
вас пресуд но ути цао и за што / Дра гослав Ада мовић. – Бе оград : При вред на
штам па, 1982. – Стр. 208–210
0298. На бу ри ; Срећа ; Дарови ; За Мари је Магда лене ; Предосећа ње ; Пролећ на песма / Д. М. // Српско љу бавно песни штво / при редио Ра дослав Војводић. – Београд : При вред на штам па, 1982. – Стр. 154–160
0299. Учи те љи ца / Д. М. // Ау, што је школа згод на / при редио Вла ди мир Ми ларић. –
Нови Сад : Ћирпа нов, 1982
0300. За пис о ратови ма / Д. М. // Бра зда (Би је љи на). – 27, (25. 11. 1982)
0301. Иза шти та поези је / Д. М. // Књи жевне нови не. – 642 (18. 2. 1982) стр. 2
0302. Као отац који си нови ма оста вља ду го течену имови ну : (о Крле жи) / Д. М. //
Књи жевне нови не. – Год. 34, бр. 639 (7. 1. 1982) стр. 6
0303. Књи жевни ка лен дар / Д. М. ; [избор песа ма Десан ке Макси мовић при преми ла
Ми ли ца Димовски] // Невен (Нови Сад) . – Бр. 110 (14. 5. 1982) стр. 14–15
Крат ка биографи ја аутора песа ма.
Са држај: Пролеће гнездо гра ди; Се ли це; Зе лени ви тез; За себра; Судба; У зимски дан.
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0304. На шег оца мајка ; Засад / Д. М. // Кора ци. – 17, 3–4 (1982) стр. 158
0305. Pešča ni sat ; Promrzla livada ; Ter mometar kr vi ; Doviđenja ; Varljive svjetlosti ; Zmija u moru trave ; Ku kuta ; Tajna ; Sunce i smrt / D. M. // Savremenik. – 28, knj. 55, 3
(1982) str. 188–192
0306. Разговор са за ви чајним ка меном ; Разговор са бран ковинским цве том / Д. М. //
Жи вот. – 31, књ. 60, 3–4 (1982) стр. 238–239
0307. Фести вал је прошао / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – 158, књ. 429, 3 (1982)
стр. 393–394
0308. Ha lucinacija slu ha ; Bojazan ; Fata morga na ; Obma ne ; Nema ni kog ; Dan poseta ; Ne
treba se nadati, treba sa hraniti ; Moj sabesednik je govorio ; Od iste tva ri ; Ledeno
agregatno stanje ; Snoviđenje ; Sutvorac / D. M. // Savremenik. – 28, knj. 56, 12 (1982)
str. 538–544
0309. Хи рург / Д. М. // Борба. – 158, 179 (10. 4. 1982) стр. 10
0310. Хи рург ; Кли нич ка смрт ; Ренд генски сни мак ; Жега ; Безгрешно зачеће ; Као хипик ; За ви чајни храст / Д. М. // Књи жевност. – 37, књ. 73, 4–5 (1982) стр. 432–435

1983.
0311. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – [7. изд.]. – Београд : Нолит : Просве та : За вод
за уџбени ке и наставна средства, 1983. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. раз ред основне
школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0312. Ве трова успа ван ка : песме за децу / Д. М. ; [илустрације и ли ковна опрема Љуби ша Љ. Луцић]. – Зрења нин : Народ на библио тека „Жарко Зрења нин“, 1983.
(Зрења нин : Будућ ност). – 67 стр. : илустр. ; 20 цм
Ти раж 3.000. – Из рецен зи је на кори ца ма / Си мо Цу цић.
Са држај: ВЕТРОВА УСПА ВАН КА: Коло; Страх; Хва лиса ва пат ка; Уобра жени
ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је ухо; Облак; При према за зиму; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе; Мора се јести. РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА: Река; Деда чека уну чи ће; Поди вља ла река; Омла дин ци спаса вају
децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца. ЗЛАТ НИ ЛЕПТИР: Злат ни леп тир.
0313. Жи ве играч ке / Д. М. ; илустровао Марко Крсма новић ; [избор из књи жевног
ствара ла штва Десан ке Макси мовић за децу сачи ни ла Мари ја Стојиљковић]. –
Београд : Просвета, 1983. (Београд : БИГЗ). – 159 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Библиотека Злат на књи га. Ве ли ка илустрова на сери ја; коло 5; св. 24)
Са држај: Лут кин на мештај; Бе лези крај пу та; Подиг ни на небо очи; Жи ве играчке; Месечева ша ла; Најбоља ма ма; Градско де те; Страх; Живко лењивко; Бе ле
ноћи; Ани но зна ње; Људско срце; Рат; Та ко је при ча ла моја ба ка; Ора шчи ћи-палчи ћи; Над мета ње; Мај; Ветар да ди ља; Бршљан цирку зан; Robek Uge; Чиоде; Свици; Песма за Ду ша на; Медведова женидба; Пешак; Ђа ци добро твори; Из ложба
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деце сли кара; При ча о реци; Пау ково де ло; Шумска дома ћи ца; Штам парске
грешке; Патуљкова тајна; Сеоски биоскоп; Ба лет у сеоском двори шту; Изненађење; У шумској крч ми; Пра девојчи ца.
0314. Zlatni leptir : priče / D. M. ; [predgovor, metodički tekst i bilješke o piscu Amira Idrizbegović ; naslov na strana i ilustracije Željko Marjanović]. – [7. izd.]. – Sa rajevo : „Veselin
Masleša“, 1983. (Beograd : Novi dani). – 109 str. : ilustr. u boji ; 20 cm. – (Lastavica.
Lektira)
Ti raž 8.000. – Predstavlja mo vam knjigu Zlatni leptir : str. 9–10. – Bi lješka o piscu :
str. 108.
Са држај: Zlatni lеptir; Car igrača ka; Patu ljak Ku kuruzović; Patuljkova tajna; Bajka o
labudu; Ako jе vеrovati mojoj ba ki; Bajka o divljoj krušci; Ma li bauk; Tata u zеmlji
snova.
0315. Izabra ne pesme / D. M. ; [pri redio Uglješa Krstić ; li kov na oprema Rade Rančić]. –
4. dopunjeno izd. – Beograd : BIGZ, 1983. (Ljubljana : Tiskarna Slovenija). – 197 str. ;
20 cm. – (Biblioteka Džepna knjiga BIGZ-a : Beletristi ka)
0316. Izabra ne pjesme / D. M. ; pri redio Ivo Za lar ; ilustrovao Đuro Seder ; nacrt za naslovnu stranu Boris Dogan. – 15. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1983. (Čakovec : Zrinjski). –
101 str. ; 17 cm. – (Dobra knjiga / urednik Asja Petronić. Lektira za sedmi razred osnovne škole)
Na klada 11.000. – Bi lješka o pesni kinji : str. 5–7. – Bi lješke : str. 94–99.
Са држај: Str. 9–47: DESAN KA MAK SI MOVIĆ: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе; Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra;
Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm; Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri
pobratima; Ptičija nova godina; Gorski potoci; Bеla vrana; Bumbar gotovan; Gorosеča;
Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginu loj dеvojci; Nad knjigom bajki.
0317. Међа ши сећа ња / Д. М. ; [поговор Ми лош И. Бандић]. – Сарајево : Весе лин Маслеша, 1983. (Ба ња Лу ка : Глас). – 103 стр. ; 20 цм. – (Ма ла библио тека поези је)
Ти раж 1.000. – О аутору : стр. 85. – Стр. 87–103 : При зори и промене на жи вотно-ствара лач ком пу ту / Ми лош И. Бан дић.
Са држај: Разговор са за ви чајним ка меном; Разговор са бран ковинским цве том;
Бран ковинско ју тро; Бези мена сеоска река; Власте линство; Кавга; Чурга; Чи ча
Јан ко; Трешњекра ди ца; Просидба моје будуће мајке; Сли ка из пра дедовске собе;
Барска пру га; На шег оца мајка; Бит ка у кован лу ку; Дедовски требник; Чи таони ца на та ва ну; Поноћ на моли тва; Просја ци на сајму; Гатара; Народ на кле тва;
Шу ма на же зи; За ла зак сун ца за Ме двед ни ком; Уснуло је зеро; Непогода; Новембарска слут ња; Ис повест Његошу; Пору ка; „Ћуд је женска смешна рабо та“;
Ђу ри на ку ћа у Ска дарли ји; Ју тарња посе та; Иси дора у ореолу иња; Иси дорин
врт; Бор на Брачу; „И цврчи цврчи цврчак“; Бла го теби; „Још би нам могла деси ти
се љу бав“; Ни коли Тесли; Фести вал у Стру ги; Писмо с Мље та; Мртве ду ше; У туђи ни; Река По томак у Ва шинг тону; Градско гробље у Ва шинг тону; Поноћ ни
Торон то; Непознат говорник у Хајд парку; Јереван; Арарат; У Атонској пећи ни;
Пла жа у за ли ву Бату ми; На Кавказ не треба у по да на ићи; Ка мена библио тека;
Пећински сли кар; Дрвена црква; Гри гов гроб; Коа ла у рачва ма дрве та; Трешње
нерот ки ње; На Одисејевој стени.
0318. Песме и за писи из народ ноослободи лач ког рата / избор и поговор Пе тар Гудељ ;
илустра ци је Мом чи ло Ан тоновић. – 5. изд. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства : Нолит : Просве та, 1983. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 123 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 6. разред основне школе; 1)
Са држај: Спомен на уста нак; Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка / Д. М.
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0319. Пје сме : из бор / Д. М. ; [приредио Звони мир Диклић]. – Сараје во : „Ве се лин
Маслеша“, 1983. (Нови Сад : Будућ ност). – 222 стр. ; 20 цм. – (Библио тека Арс.
Лек ти ра)
Стр. 5–22 : Ли ри ка Десан ке Макси мовић. – Избор из кри ти ка : стр. 175–211. –
Би љешка о писцу : стр. 213–215. – Библиографи ја : стр. 215. – На помена при ређи вача : стр. 217.
Са држај: ИЗВОРИШТА ЖИ ВОТА: Песни кови за ви чаји; Прољећа љу ба ви; Пролећ на песма; На бу ри; Предосећа ње; Слут ња; Стреп ња; Се ли це; Срећа; Зе лени
ви тез; Судба; Прекор; Опомена; Нејасна песма; Пођи мо у шу ме; У зимски дан;
У пролеће; Уте ха; Уми ра ње љу ба ви; Пролеће, а ја венем; Са моћа; Сребрни крајоли ци; Пролеће гнездо гра ди; Покошена ли ва да; Са пут ни ца; У смрт росе; Зми ја;
Весе ла јесен; Сребрне плесачи це; Вече. МОЈА ЗЕМЉА: Сећа ње на за ви чај; Гостољу бље; Богу милска песма; Веру јем; Жао ми је човека; Насу ми це иду Ра шани; Звезда на свет кови на; Уста ни ци; На Стра жи лово идем; Моји земља ци; Путник треће класе; Ву ков утук; Бајка о ковачу; Крва ва бајка; Над свеском умрлог
ђа ка; Спомен на уста нак; Срби ја се буди; Срби ја у су тону; Мајка ма; Пи та ли це;
Ли шће. РА ДОСТ ПРА ШТА ЊА: Веру јем; Проглас; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; За ка лу ђера; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству
срца; За су жње поми лова не; За свадбе без вен ча ња; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О пра шта њу.
КОМЕ ДА СЕ ТУ ЖИМ: Ода зва ле су се са мо пти це; Кад мла дост проху ји, шта
чи ни те, пти це; Бегу ни ца; Глас мона хи ње; Мајчи на ту жба ли ца; Догоди ло се све
бар по трећи пут; Има мо пасош; Коме да се ту жим; Пеша ци; Знам по много чему;
Оти ћи ћу у пасти ре. СЈЕЋА ЊА, СНОВИ И ВИЂЕЊА: Сено; Обећа ла си да ћеш
би ти веч на; Неко се сећа детињства; Сећа ње на оца; Писмо; Пут ник кроз Са хару;
Лик на прозору; Све је по старом; На морској оба ли; Ра ђа ње љу ба ви; Виоли не
Чајковског; Говор железа; Оборени бог; Тајна; Забачени новчи ћи; И то ме пла ши;
А и тебе то молим; Куд одем да одем; Не бој се; Песни ково ви ђење; Песни ков
бла гослов; Песни ков кип у парку; Опору ка.
0320. Prsten na morskom dnu / D. M. ; [izbor Ljubica Veselinović ; ilustrova li Predrag Joler,
Alek sandar Pedović, Mi lin ko Buiša]. – Novi Sad : Radnički univerzitet „Radivoj Ćirpanov“, 1983. (Bečej : „Proleter“). – 46 str. : ilustr. ; 15 cm
Ti raž 1.000.
0321. Слово о љу ба ви / Д. М. ; [поговор Дра ган М. Јеремић ; ли ковно решење кори ца
Небојша Митрић]. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1983. (Београд : Култура). – 126 стр. ; 21 цм. – (Са временик. Нова сери ја; 38)
Ти раж 5.000. – Стр. 109–[127] : Класич ни песник Десан ка Макси мовић / Драган М. Јеремић.
Са држај: ОБМА НЕ: На мерник; Тајна; Иза штита поезије; Слово о љуба ви; Обмане; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја слу ха; Дру жи ћу се са
сун цем; Варљи ве све тлости; На води; Ети ке та за ви но; Пролећ на вр тогла ви ца;
Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак; Најед ном сам пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се на дати; Боја зан; Дан
посе те; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој сабесед ник је
говорио. АПОКРИФИ О НЕМУ ШТИ МА: Безгрешно зачеће; Чароли ја; Женик
и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо; Ба карна ру жа;
Коренак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Црне су зе; Бу ђење тра ве; Зми ја у мору траве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ван ка
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цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсекти; Богомољке; Кук ци леши нари;
По том ци; Цвет ни старач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми риси; Све је од мене веће.
ПЕШЧА НИ САТ: Пешча ни сат 1,2; Треба са хра ни ти; Термоме тар крви; Уз пастирску ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ле дено агрегат но ста ње; Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном сакси јом; Хи рург; Ренд генски сни мак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Кра дљивци пролећа; Опрости;
За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Трка; Дови ђења; Све тло ру хо;
Засад; Ис ку шење; Копач бу нара; Моцар тов рекви јем; Ка кве то има ве зе.
0322. Сусре ти : изабра не народ не при че и при че Десан ке Макси мовић, Еле Пероци,
Нандера Мароја, Ју раја Тушјака и Лазе Лазића / избор и поговор Слободан Ж. Марковић ; илустра ци је Алексан дар Хецл ; [дидактичко-методич ки текст Зора Медени ца ; кори це Бран ко Н. Миљуш]. – [8. изд.]. – Београд : Нолит : Просвета : За вод
за уџбенике и наставна средства, 1983. (Београд : Београдски издавачко-графич ки
за вод). – 83 стр. : илустр. у боји ; 19 цм. – (Лекти ра за 2. разред основне школе; 2)
Тираж 20.000. – Преводиоци са словеначког На да Станић, са ма ђарског Карло
Пиокер, са словачког Ју рај Тушјак. – Речник мање познатих речи и израза : стр. 81.
0323. Сусре ти : изабра не народ не при че и при че Десан ке Макси мовић, Еле Пероци,
Нандера Мароја, Ју раја Тушјака и Лазе Лазића / избор и поговор Слободан Ж. Марковић ; илустра ци је Алексан дар Хецл ; [дидактичко-методич ки текст Зора Медени ца ; кори це Бран ко Н. Миљуш]. – 9. изд. – Београд : Нолит : Просве та : За вод
за уџбени ке и наставна средства, 1983. (Љу бља на : „Људска пра ви ца“). – 83 стр. :
илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за основну школу; 2. разред; 2)
Ти раж 20.000. – Разговор о при ча ма / Зоран Медени ца : стр. 75–78. – Реч ник
ма ње познатих речи : стр. 81.
0324. Бајка о уста нич кој пу шци / Д. М. // Поли ти ка. – 80, 25053 (7. 7. 1983) стр. 11 (додатак за децу бр. 2062, стр. 1)
0325. Девојке у првомајској поворци ; Два десет хи ља да девојач ких ру ку ; У гости ма /
Д. М. ; илустр. Алексан дар Грбић // Змај. – 30, 5 (1983) стр. 131
0326. Дозив / Д. М. // Поли ти ка. – 80, 25229 (31. 12. 1983)
0327. За љу бљени враг ; Све товид ; Дух поези је ; Па добра нац ; Разру шена црква ; Сусрет ; Неуспех / Д. М. // Књи жевна реч. – 12, 223–224 (25. 12. 1983)
0328. Zmaj : „Cucu, rode, pa rode...“ / D. M. // Detinjstvo. – 9, 1–2 (1983) str. 87
O Zmajevoj pesmi „Majka peva detetu“.
0329. Из беседе при доде љи ва њу Злат ног вен ца Стру ге / Д. М. // НИН. – (4. 9. 1983)
стр. 30–31
0330. Ис куство / Д. М. // Књи жевне нови не. – 35, 668 (7. 4. 1983)
0331. Ка кве то има ве зе ; Слово о љу ба ви / Д. М. // Ле топис Ма ти це српске. – 159,
књ. 431, 1 (1983) стр. 3–6
0332. Међа ши сећа ња / Д. М. // Књи жевност. – 38, књ. 75, 1/2 (1983) стр. 5–9
0333. Мраз / Д. М. // Ти тов пионир. – 33, 6–7 (1983) стр. 17
0334. Немам ви ше времена / Д. М. // Рад. – 9 (4. 3. 1983) стр. 21
0335. Ni koli Tesli / D. M. // Zmaj. – 30, 10 (1983) str. 242
0336. Опомена / Д. М. // Гороцвет. – 4, 4 (1983) стр. 40
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0337. Писма са Мље та ; Шу ма на жези ; Непогода ; Уснуло језеро / Д. М. // Стиг. – 13,
50 (1983) стр. 12–14
0338. Поноћ ни Торон то ; Градско гробље у Ва шинг тону ; Трешње нерот ки ње ; Непознат говорник у Хајд-парку / Д. М. // Жи вот. – 32, књ. 63, 3–4 (1983) стр. 219–221
0339. Прстен на морском дну ; Девојке у првомајској поворци ; Два десет хи ља да девојач ких ру ку ; У гости ма / Д. М. ; илустр. Алексан дар Грбић // Змај. – 30, 5 (мај
1983) стр. 130–131
0340. Свра ка кра дљи ви ца / Д. М. // Побједа. – 39, 6151 (20. 1. 1983)
0341. Цар играча ка / Д. М. // Побједа. – 39, 6179 (17. 2. 1983)

1984.
0342. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; [нацрт
кори ца Бран ко Н. Миљуш]. – [8. изд.]. – Београд : Нолит : Просве та : За вод за
уџбени ке и наставна средства, 1984. (Љу бља на : Људска пра ви ца). – 54 стр. :
илустр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0343. Златокри ли лептир ; Цар играчака / Д. М. ; [ликовна опрема Даница Русјан]. – Сарајево : Свје тлост, 1984. (Београд : Ра ди ша Ти мо тић). – 37 стр. : илустр. у боји ;
22 цм. – (Бамби. Лек ти ра)
Ти раж 8.000.
0344. Izabrane pesme / D. M. ; priredio Ivo Zlatar ; [i lustrirao Đuro Seder]. – 16 izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1984. (Ča kovec : Zrinjski). – 101 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Dobra
knjiga : lekti ra za 7. razred osnov ne škole)
Sli ka autora. – Desan ka Mak si mović : 1898 : str. 5–7. – Bi lješke : str. 94–99.
0345. Ми ха и лу Ла ли ћу у почаст : зборник ра дова / [уредник Ра доња Вешовић]. – Титоград : Црногорска ака деми ја нау ка и умјет ности, 1984. (Београд : „Просвета“). – 309 стр. ; 25 цм
Наслов на руском језику : В чест Ми хаи ла Ла ли ћа : сборник работ. – Тираж 1.000.
Са држај: Шта ли те спречи / Д. М.
0346. Поздрав за ви чају / Д. М., Отон Жу пан чич, Густав Крклец, Коста Ра цин ; избор
и поговор Воја Марја новић ; [дидак тичко-ме тодич ки текст Вера Макси мовић ;
илустра ције Бранко Н. Ми љуш ; нацрт корица Бранко Н. Миљуш]. – Београд : Нолит : Просвета : За вод за уџбенике и наставна средства, 1984. (Љубљана : Мла динска књи га). – 122 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 7. разред основне школе; 3)
Ти раж 20.000. – Препеви са словенач ког Тоде Чолак, Стан ко Тома шић, Вла димир Ста ни ми ровић, Д. М., Густав Крклец, Трифун Ђу кић. – Стр. 113–116 : Разговор о песма ма / Вера Макси мовић. – Бе лешке о песни ци ма : стр. 119–120.
0347. Priča sta rog ka mena / D. M. ; [i lustrira la Biserka Ba retić ; izbor iz knjige „Pisma iz šume“ priredio Dalibor Cvitan]. – 1. izd. u ovoj biblioteci. – Zagreb : Mladost, 1984. (Zagreb : Vjesnik). – 139 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Vjeverica / urednik Vjera Barić)
Na klada 3.000. – Sadr ži i sti hove. – Bi lješka o piscu : str. 139.
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Са држај: RASPE VA NE PRIČE: Splav vodеnog du ha; Priča sta rog kamеna; Macan-Bracan; Uklеta ptica; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora ščići-palčići; Mеdvеdova
žеnidba. DEČJA SOBA: Dеčja soba. ČOBA NIN PČE LA: Čoba nin pčеla; Mеsеčеv
rođеndan; Kijavica u zvеrinjaku. AKO JE VEROVATI MOJOJ BA KI: Ma li Bauk;
Priča o lordu Fordu; Car igrača ka. PISMA IZ ŠU ME: Dobri duh Dim; U šumskoj
krč mi. KRAT KOVEČNA: Ka ko jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladi ni
ispod tri da na zabranjеno; Popci hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino
stra šno otkrićе. MEDVEDOVA ŽENIDBA: Ka ko su pu žu ukra li kuću; Događaj u
Zoološkom vr tu. ĐAČKO SRCE: Ni šta bеz žr tava. PATULJ KOVA TAJ NA: U susrеt
prolеću; Mеsеčеva ša la.
0348. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор из бајки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ;
насловна стра на и илустра ци је Ђерђ Борош]. – 3. изд. – Нови Сад : За вод за издава ње уџбеника, 1984. (Суботица : Бирографика). – 51 стр. : илустр. у боји ; 20 цм. –
(Школска лек ти ра за 1. разред основне школе; 2)
Ти раж 10.000.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0349. Трену так у за ви чају / Д. М. ; цртежи Предраг Дра говић. – [Крушевац] : Багда ла,
[1984]. – [16] стр. : илустр. ; 20 цм. – (Са времена поези ја)
Ти раж 500.
0350. Beleška o delu na zaštitnom omotu / D. M., Jara Ribnikar // Tebi, moja Dolores / Saša
Božović ; [recenzent D. M.]. – 7. izd. – Beograd : „Četvr ti jul“, 1984
0351. Десан ка Макси мовић / Д. М. ; [забележио Дам њан Морачић] // Кад сам био ђак :
сећа ња на ших лич ности / Дам њан Морачић. – Београд : Народ на књи га ; Горњи
Ми ла новац : Деч је нови не, 1984. – Стр. [177]–180
0352. Izložba gra fi ka, Na rodni muzej Zaječar, januar 1984 / Veli mir Matejić ; [tekst Pavle
Vasić, Alek sandar Bogojević, D. M.]. – Zaječar : Na rodni muzej, 1984. (Novi Sad :
„Mašinac“). – [8] str. : ilustr. ; 24 cm
Tiraž 300.
0353. Гости / Д. М. ; илустр. Ђорђе Горбу нов // Змај. – 31, 1 (1984) стр. 2–3
0354. Децембарска при ча / Д. М. // Ма ле нови не. – 29, 1332 (2. 1. 1984) стр. 6
0355. За ва жне / Д. М. // Црвени крст (Београд). – 37, 6–7 (1984) стр. 5
0356. За себра / Д. М. // Борба. – (7. 9. 1984) стр. 7
0357. Javite kad se radost desi : knjige imaju svoj život : poru ka D. M. / D. M. // Ma liša. –
(decembar 1984) str. 8
0358. Књи ге имају свој жи вот : пору ка Д. М. // Поли ти ка. – (17. 10. 1984)
0359. Ma li vojnici / D. M. ; ilustr. Mi ha i lo Pisa njuk // Zmaj. – 31, 12 (1984) str. 289
0360. Ма ли војни ци / Д. М. // Поли ти ка. – 81, 25579 (20. 12. 1984) „Поли ти ка за децу“
(додатак), год. 55, бр. 2137
0361. На гра да : рекли су ... про текле неде ље / Д. М. // Поли ти ка. – (9. 9. 1984) стр. 5
0362. Непоновљив сан ; Ни је за децу ; Богоја вљење ; Сам сам цит ; На растан ку ; Жа љење за мла дошћу / Д. М. // Гра ди на. – 19, 5–6 (1984) стр. 5–7
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0363. Ни је за децу ; На растан ку ; Жа љење за мла дошћу / Д. М. // Народ не нови не. –
30. 4, 1. и 2. 5. 1984. – стр. 8
Песма На растан ку је овде први пут штам па на.
0364. Песме / Д. М. // Мостоград ња (Београд). – Бр. 230 (9. 1984) стр. 10
0365. Пору ка : од ломак из Песме, ци клус Мо ти ви из Његоша, 1951 / Д. М. // Недељна
борба. – (8–9. 9. 1984) стр. 12
0366. Првак / Д. М. // Поли ти ка. – 81, 25469 (30. 8. 1984) „Поли ти ка за децу“ (додатак), год. 55, бр. 2122
0367. Prolećna pesma / D. M. // Imotska krajina. – 15, 316 (1. 3. 1984) str. 1
0368. Прониц љи ве суди је / Д. М. // Глас Подри ња. – 31, (1. 3. 1984)
0369. Пти чи ја нова годи на (песма) / Д. М. // На вип (Земун). – (24. 12. 1984) стр. 8
0370. Са времена естрад на песма / Д. М. // На ше нови не. – (4. 1. 1984) стр. 10
0371. Са времена естрад на песма / Д. М. // Поли ти ка. – (9. 9. 1984)
0372. Сајам књи га ; Пау ци ; Стреп ња / Д. М. // Нин. – (4. 3. 1984) стр. 27–28
0373. Слут ња смр ти / Д. М. // Песнич ке нови не. – 8, 1–3 (1984) стр. 34
0374. Слут ња смр ти ; При зи ва ње / Д. М. // Књи жевна реч. – 12, 227 (10. 2. 1984) стр. 9
0375. Српска ку ћа / Д. М. // Народ не нови не. – (18. 10. 1984) стр. 15
0376. Термоме тар крви ; Копач бу нара / Д. М. // Јединство. – 40, 52 (3. 3. 1984)
0377. Цар играча ка / Д. М. // Побједа. – 40, 6766 (4. 10. 1984)
0378. Шта ли те спречи : из књи ге „Ми ха и лу Ла ли ћу у почаст“ / Д. М. // Поли ти ка. –
(6. 10. 1984) стр. 9
0379. Шта ту чекаш ; Портрет ; Без са говорни ка ; Болесник ; Нека оста не мут но ; Снежна вечерња ви зи ја ; Исто се дога ђа и у мени ; Међу градски те лефонски разговор / Д. М. // Књи жевност. – 39, књ. 78, 6–7 (1984) стр. 886–890

1984/85.
0380. Учењак и говедар / Д. М. – Кра гу јевац : Све тлост, шк. год. 1984/85 (Кра љево :
Слово, 1984). – 6, [3] стр. : илустр. сли ка ма деце. – (Библио тека Са зве жђе деч јих
искри)
Са држај: Дола зак учења ков у за ви чај; Раста нак са Инсти ту том; Говедар; Пола
сан, пола ја ва; За љу бљени цвет; Трнова ру жа; Цвеће уз му зи ку расте; Пророчица; Мра ви пи ја ни це; Косидба; Ми риси; Земља је прохода ла; Бе лорепи на смрт;
Говедар је остао без вршња ка; Нестао као при вид.

1985.
0381. Поези ја и проза за децу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 1, Врт де тињства : песме / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић ; илустра ци ја на за штит ном омо ту
Џоја Ра и ковић ; ли ковно-графич ка опрема Ра де Ран чић. – Београд : Београдски
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изда вач ко-графич ки за вод ; При шти на : Јединство, 1985. (Београд : Београдски
изда вач ко-графич ки за вод). – 182. стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.
0382. Поези ја и проза за децу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 2, Крат ковеч на и дру ге
бајке / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић ; илустра ци ја на за штит ном омо ту
Џоја Ра и ковић ; ли ковно-графич ка опрема Ра де Ран чић. – Београд : Београдски
изда вач ко-графич ки за вод ; При шти на : Јединство, 1985. (Београд : Београдски
изда вач ко-графич ки за вод). – 140 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.
0383. Поези ја и проза за децу и омла ди ну у че ти ри књи ге. Књ. 3, Ако је веровати мојој
ба ки : при че и бајке / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић ; илустра ци ја на заштит ном омо ту Џоја Ра и ковић ; ли ковно-графич ка опрема Ра де Ран чић. – Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод ; При шти на : Јединство, 1985. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 155 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000.
0384. Поези ја и проза за децу и омла ди ну у чети ри књи ге. Књ. 4 / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић ; илустра ци ја на за штит ном омо ту Џоја Ра и ковић ; ли ковно-графич ка опрема Ра де Ран чић. – Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод ;
Приштина : Јединство, 1985. (Београд : Београдски издавачко-графички за вод). –
283 стр. ; 21 цм
Ти раж 5.000. – Десан ка Макси мовић, песник веч ног де тињства / Слободан Раки тић : стр. 267–[284]. – На помена при ређи вача : стр. [285].
0385. Десан ка / [Д. М.]. – [2. изд.]. – Ва љево : „Ми лан Ра кић“, 1985. (Ва љево : „Ми лан
Ра кић“). – 30 лист. ; 23 цм. – (Песни ковом ру ком писа но; св. 1)
Са држај: Веру јем; Знам по много чему; Зми ја; Од исте твари; Веру јем у атоме;
Ледено агрегат но ста ње; Разговор у гра њу; Земља јесмо 11; Лиси чи на смрт; Покошена ли ва да; Цвет и људи; Пас за ви ја; Чардак ни на небу ни на земљи; Међу
пла не та ма; Зми ја мла дожења; Послови су за вршени.
0386. Izabrane pesme / D. M. ; [priredio Uglješa Krstić ; korice Vu kosava Šibalić]. – 5. dopunjeno izd. – Beograd : Beogradski izdavačko-gra fički zavod, 1985. (Beograd : Beogradski izdavačko-gra fički zavod). – 231 str. ; 18 cm. – (Džepna knjiga : Beletristi ka)
Ti raž 25.000.
Са држај: Pеsnikov blagoslov. DUŠU MI POKLONI: Žеna; Dušu mi pokloni; Čеžnja;
Nad životom 1–3; Prolеtnjе pеsmе 2; Prеdosеćanjе; Strеpnja; Kiša; Srеća; Zbog mеnе;
Razgovor; Zla noć; LJubav (Dav nog prolеća u suton sanjah, nеvina); Dva dana u šumi 2;
Zеlеni vitеz; Sum nja; Slut nja (Mada jе oko mеnе prolеćе); Strah (Pla šim sе kad pomislim); Opomеna; Odgovor; Umiranjе ljubavi; Utеha (Još danas smo zajеdno); Po
rastan ku 1–2; Pokošеna livada; Zmija; Kajanjе (Pravo jе, pravo što sad plačеm);
Sеćanjе; Čim sе srеtnеmo. UCVETA LE MISLI: Ucvеtalе misli; Bеgunica; LJudska
komеdija; Odazvalе su sе sa mo pticе; Komе da sе tu žim; Sunčanjе u brdi ma; Jutar nja
pеsma; Na buri; Bеz uspomеna; Gradski ljubav nici; Napuštеna dеvojka (Onaj pod čijim sam htеla da živim krovom); Pozdrav nеznanoj; Lik na prozoru; Nеjasna pеsma;
Mladost jе prošla; A i tеbе to molim; Na kraju bićе opеt jеdno isto. NEMAM VIŠE
VREMENA: Vrеmе prošlo; Nеmam višе vrеmеna; Moj svеt; Oporu ka; Povodanj;
Pot puno sa ma; Ru ka; Naslеđе; Pr va noć ža losti; Sutradan; Zauvеk; Svе jе po sta rom;
Zеmlja jе svugdе ista; Vino iz domovinе; A ja sе nе usudih; Poruka; Putovanjе. NIČIJA
ZEMLJA: Ničija zеmlja; Priviđеnjе; Zmija mladožеnja; Dva sna davljеnika; Molitva
za oklop; Potrеbno mi jе; Nеman; U nеsanici; Objavitе jеdnom na vеlika zvona; Poslеdnji dani; LJudsko srcе; Kad odu naših majki majkе; Gojkovica; Poslovi su završеni.
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PESME IZ NORVEŠKE: Bdеnjе; Magla; Grigov grob; Katеdrala u Trondhajmu; Drvеna crkva; Žеđ; Glad; Smrt na pučini; Smrt u lеdu; Sеnkе. SLOVO O LJU BAVI: Slovo
o ljubavi; Stazе niču i zatiru sе; Ha lucinacija slu ha; Družiću sе sa suncеm; Etikеta za
vino; Najеdnom sam prolеćеm opijеna; Nе trеba sе nadati; Sutvorac; Čarolija; Prolеćna sеta; Podzеmni alhеmičari; Bolеsnici; Pеščani sat; Vеrujеm u atomе; Rеndgеnski
sni mak; Klinička smrt; Svеtlo ru ho; Kopač buna ra. LETOPIS PERU NOVIH POTOMA KA: Pеrun; Osvajač; Županovo priviđеnjе; Poklisa ri; Noć; Isposni kova molitva;
Kralj uoči boja; Slušaju bogovi; Morana; Živa; Rastanak; Plima; Osеka; Odlukе Svеtog
Sinoda; Jеrеtici; Mah niti; Čudo u crkvi; Glas prеdaka; Glas tuđina; Poslеdnja služba
slovеnska; San o kruni. TRA ŽIM POMI LOVA NJE: Proglas; O carskom sеlu; O sirotoj kudеljnici; O odbеglom robu; O mеropahu; Za sеbra; Za svrgnutе; Za zеmlju kuda
vojska prođе; O vojni ku; Za vojnička groblja; Za onе koji su hrabri sa mo kad ginu; Za
jеrеs; Za važnе; O porеklu; O žеnidbi sina; O carskoj mi losti; Za kaluđеra; Za sužnjе
pomilovanе; O kamеnovanju; Za svadbе bеz vеnčanja; Za sеbarskе žеnе; Za nеrotkinjе; Za apokrifе; Za bogovе; O pija nica ma; Za onе koji carskе drumovе oru; Za vrlinе
u manе promеtnutе; Za laži izgovorеnе iz mi losrđa; O praštanju. ČAS ISTORIJE:
Grača nica; Vu kov utuk; Pеsnik i zabičaj; Čas zеmljopisa (Staja lo jе nas tridеsеt); Moji
zеmljaci; Čas istorijе; Srbija jе vеlika tajna; Poru ka osvajaču; Srbija sе budi; Otadžbino, tu sam; Kr vava bajka; Majkе optužuju; Pokajanjе; Vеrujеm (Moja zеmlja propasti
nеćе); Sеn poginulog ratnika; Majkama; Žao mi jе čovеka; Pr vi dan slobodе; Udovica;
Patriotski razgovor sa Srbi ma; Bеsеda romantičarеva.
0387. Izabrane pjesme / D. M. ; priredio Ivo Za lar ; [i lustrovao Đuro Seder ; nacrt za naslovnu stra nu Boris Dogan]. – 17. izd. – Zagreb : Školska knjiga, 1985. (Ča kovec : Zrinjski). – 101 str. ; 17 cm. – (Dobra knjiga : Lekti ra za sed mi razred osnov ne škole)
Na klada 8.000. – Desan ka Mak si mović: 1898 : str. 5–7. – Bi lješke : str. 94–99.
Са држај: Sеptеmbarska pеsma; Vеst; Skrеtničar; Knjigе razbibrigе; Od kućе do školе;
Brbljivicе; Ći ri lica; Izložba dеcе sli ka ra; Govor učitеljicin; Susrеt tatin sa suncеm;
Čas zеmljopisa; Čеstitka za novu godinu; Tri pobrati ma; Ptičija nova godina; Gorski
potoci; Bеla vra na; Bumbar gotovan; Gorosеča; Svitac; Ma li vojnici; Pеsma o poginuloj dеvojci; Nad knjigom bajki / D. M. : str. 9–47.
0388. Песме : избор / Д. М. ; [предговор Слободан Ракитић]. – 4. изд. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1985. (Београд : Култу ра). – XXXVI II, 345 стр. ; 19 цм
Ти раж 5.000.
Са држај: ПРОЛЕЋ НА ПЕСМА. Из збирки Песме и Зе лени ви тез (1919–1930):
Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Поноћ
(И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Се ли це; Са моћа (Би ло би ми су ви шно
да срет нем кога год); Покошена ли ва да; Зми ја; Пођи мо у шу ме; Предосећа ње;
У зимски дан; Опомена; Судба; Прекор; Зе лени ви тез; Срећа; Молба мла дости;
Грли ца; У смрт росе; Опусте ли оклоп; У му зеју; Опусте ла кошни ца; Гостољубље; Богу милска песма; МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ. Из збирки Нове песме и Песник и
за ви чај (1930–1946): Моји земља ци; Се ља кова смрт; Ли шће (Са ли шћем за ви чаја помешати вре ле ру ке); Пут ник треће класе; Весе ла јесен; Гласови ноћи; Ћук;
Са пут ни ца; Сребрне плесачи це; Пролеће гнездо гра ди; Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској га зи ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Писмо; Нејасна песма; Ду ша;
Бегу ни ца; Вече (Спа вају овце на па ди ни брега); Неко се сећа де тињства; Сећање на оца; Глас мона хи ње; Пут ник кроз са хару; Оти ћи ћу у пасти ре; Срби ја у сутону; Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Веру јем (Моја земља пропасти неће); Срби ја се буди; Спомен на уста нак; Крва ва бајка; Над свеском умрлог
ђа ка; Мајчи на ту жба ли ца; Мајка ма; Чежња у туђи ни; Жао ми је човека; МИРИС
ЗЕМЉЕ. Из збирке Ми рис земље (1946–1956): Де тињство; Снегови де тињства;
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На пла ни ни; На Стра жи лово идем; Ју тарње облачење пти ца; Под гнезди ма;
Сун ча ње у брди ма; Род на годи на; Месечи на над воћ ња ци ма; Су тон на Ска дарском језеру; Небеса; Пи та ли це; Исто то са мо ма ло друк чи је; Ву ков утук; Сено;
Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, пти це; У пролеће; Пролеће, а ја венем; Ви но
пролећа 1–10; Песник у пролеће; Песни ков кип у парку; ЗА РОБЉЕНИК СНОВА. Из збирки Заробљеник снова и Говори ти хо (1956–1964): Веру јем (Веру јем
у пролеће љу ба ви и његове бу ји це); Сли кар Лу ка; Оборени бог; Ра ђа ње љу ба ви;
Ода зва ле су се са мо пти це; Лик на прозору; Виоли не Чајковскога; Љу бавна
препирка; Лед твоје срце на гло обу зи ма; На морској оба ли; Тајна (Као да сам
негде у пра шу ми); Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Сла ма у дим ња ку; Железно сун це; Говор же леза; Па као; Коме да се ту жим; Пеша ци; Куда одем да
одем; А и тебе то молим; Не бој се; Ска мењена шу ма; Зми јуљак; Догоди ло се све
бар по трећи пут; И то ме пла ши; Песнич ко вече; ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ.
Из збирке Тра жим поми лова ње (1963–1964): Проглас; За себра; За сврг ну те; За
земљу куда војска прође; За војнич ка гробља; За послед ње да не; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; О хи јерархи ји; За жир; За ка лу ђера; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За
паству срца; За су жње поми лова не; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке;
За песме; За пепе љу гу; За звери оклеве та не; За оне који царске дру мове ору; За
врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О пра шта њу; Песме обја вљене ван збирки (1965–1975): Забачени новчи ћи;
Сан ја ну арских ноћи; Знам по много чему; Час пре мене; Неза писа на; Неко ко
ће тек би ти ја; Гласник; И што је најгоре; Ра ђа ње сун ца у Га гри; Там ни ви лајет;
Грача ни ца; Са времена естрад на песма; Песни ково ви ђење; НЕМАМ ВИ ШЕ
ВРЕМЕНА. Из збирке Немам ви ше времена (1969–1973): Немам ви ше времена;
За лу пи ле су се врат ни це; Опору ка; Песни кови за ви чаји; Ру ка; Пот пу но са ма;
Обећа ла си да ћеш би ти веч на; Земља је сву где иста; Све је по старом; А сад одосмо; Земља јесмо 1–11; Преоран гроб; Лиси чи на смрт; ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА. Из збирке Ле топис Перу нових по тома ка (1969–1975): Глас
прет ков цару; Царев стра жар; Насу ми це иду Ра ша ни; Ноћ; Звона у Ни ну; Хлебарево ви ђење; Војска под звезда ма; Звезда на свет кови на; Просја ци; Мора на;
Мора ни на успа ван ка; Помет ња; Јере ти ци; Раш чи њени нови опат; Са вет јерети ка; Чудо у цркви; Послед ња слу жба словенска.
0389. Priča starog ka mena : bajke / D. M. ; [i lustri ra la Biserka Baretić]. – [2. izd. u ovoj biblioteci]. – Zagreb : Mladost, 1985. (Zagreb : Vjesnik). – 138 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Izbor iz knjige „Pisma iz šu me“ pri redio Da libor Cvitan. – Ti raž 5.000. – Bi lješka o piscu : str. 136.
Са држај: RASPE VA NE PRIČE: Splav vodеnog du ha; Priča sta rog kamеna; Macan-Bracan; Uklеta ptica; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Oraščići-palčići; Mеdvеdova
žеnidba. DEČJA SOBA: Dеčja soba. ČOBA NIN PČELA: Čobanin pčеla; Mеsеčеv
rođеndan; Kijavica u zvеrinjaku. AKO JE VEROVATI MOJOJ BA KI: Ma li Bauk; Priča o lordu Fordu; Car igrača ka. PISMA IZ ŠU ME: Dobri duh Dim; U šumskoj krč mi.
KRATKOVEČNA: Ka ko jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladini ispod tri
da na zabranjеno; Popci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino strašno
otkrićе. MEDVEDOVA ŽENIDBA: Kako su pužu ukrali kuću; Događaj u Zoološkom
vr tu. ĐAČKO SRCE: Ništa bеz žr tava. PATULJ KOVA TAJ NA: U susrеt prolеću;
Mеsеčеva ša la.
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0390. Црвена Крести ца и Зе лени Репић / Д. М. ; избор Ми лош Божа новић, Наси ха
Ка пи џић-Ха џић, Иви ца Ва ња Рорић ; [илустровао Ха мид Луковац]. – Сарајево :
Весе лин Маслеша, 1985. (Нови Сад : Форум). – 21 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библио тека Ласта ви ца : Ма ла школа. коло 2)
Ти раж 10.000.
Са држај: Црвена Крести ца и Зе лени Репић; Лут ка, пајац и мачак; Прстен на
морском дну.
0391. Жа ли ће га цео народ / Д. М. – Београд : [Радован Поповић], 1985. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод)
0392. Na bu ri ; Za nerot ki nje ; Nemam vi še vremena / D. M. // Među javom i med snom :
Antologija srpske poezije XX veka / [pri redio] Vuk Kr njević. – Beograd : Knji žev ne
novine, 1985. – Str. 183–185
0393. Ва шар / Д. М. // Јединство. – 41, 221 (19. 9. 1985)
0394. Decembarska priča / D. M. ; ilustr. Alek sandar Grbić // Zmaj. – 32, 12 (1985) str. 289
0395. Жао ми је човека / Д. М. // Стремљења. – 25, 3 (1985) стр. 6
0396. [Избор сти хова Десан ке Максимовић] / Д. М. // Ју госла ви ја : Илустрова на реви ја (Београд) . – Свеске 1–2 (1985) стр. 33–35
Часопис издат на шест јези ка. – При ложена рад на биографи ја.
Са држај: За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; Крва ва бајка;
Стреп ња.
0397. На бу ри ; Срби ја се буди ; Мој свет / Д. М. // Вјесник. – 1, (1985) стр. 3–7
0398. Његош је увјек са својим : из бесједе Д. М. // При морске нови не. – (13. 7. 1985)
стр. 8
0399. [Песме и приповетке] / Д. М. // Венац. – Бр. 130, 3 (3. 1985) стр. 3–42
Аутограф песме Веру јем на полеђи ни насл. стра не. – Текст Д. М. прожет кри тика ма: Стева на Ра ич кови ћа, Па вла Зари ћа, Бран ка Јова нови ћа, Ан ту на Барца,
Ми ла на Ка ша ни на, Ве ли ми ра Жи воји нови ћа, Ве либора Гли гори ћа, Алексан дра
Пе трова, Ми лоша И. Бан ди ћа, Ми ла на Богда нови ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Зора на
Га ври лови ћа, Је ле Спи ри да новић-Са вић.
Са држај: Факси мил ру кописа Веру јем; Молба мла дости; Девојач ка молба; Страх;
Предосећа ње; Стреп ња; Че жња; Оздра вљење; Јед но уверење; По растан ку; Луди ло срце (при ча); Свејед но ми је; Оправда ње; Моја песма; Ја и ја; На крају би ће
опет све јед но исто; Лирска про тив реч ност; Ре чи; Сум ња; Судба; Зе лени витез; Пролеће је опет; Због мене; Љу бав; Од говор; Опомена; Време; Срећа; Љубавно бу ни ло; Гозба на ли ва ди; Ти хи умобол ник; Кроз неки прозор; Са моћа;
Ма гла; Ли шће; Дога ђај у учиони ци; За ви чајно ве че; Бран кови на; Сећа ње на
за ви чај; Моји земља ци; Слат ко је би ти си рома шан (при ча); Писмо из ропства;
Пут ник треће класе; Рад ник че зне за од мором у при роди; Си рома хов гроб;
Неко се сећа де тињства; Сећа ње у затвору; Пут Бран кови на–Ва љево; Знам по
много чему (факси мил ру кописа); Беседа роман ти чарева; Роман ти чарска успаван ка; Сан поги нулог рат ни ка; Де војка за поги нулим мла ди ћем; Че жња у туђи ни; Над све ском умрлог ђа ка; Освајачи; У ропству; Стра шна игра; Срби ја
се буди; На гробу стре ља них ђа ка; Мајка ма; Ве ру јем; Срби ја је ве ли ка тајна;
Кри лата зе мља; Отаџби но, ту сам (од ломак); Не мам ви ше вре мена; За Мари је
Магда лене; За погу бљена љу бав на писма; За се барске же не; Слово о љу ба ви;
За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; Бун тован разред (од ломак); Крва ва бајка.
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0400. Поздрав слободи и поези ји / Д. М. // Багда ла. – 27, 313 (1985) стр. 1
0401. Пору ка Десан ке Макси мовић / Д. М. // Поли ти ка. – (19. 4. 1985) стр. 10
0402. Пти це на чесми ; Песма крај извора / Д. М. ; илустр. Ми лена Ба лаби нић // Змај. –
32, 4 (1985) стр. 116
0403. Са Његошем кроз жи вот : бесједа осмог добит ни ка најви шег књи жевног призна ња, Д. М. // Побједа (Ти тоград) . – 41, 6972 (4. 5. 1985) стр. 11
Беседа је прочи та на на Це ти њу поводом доби ја ња на гра де за збирку песа ма
Слово о љу ба ви.
0404. Слово о љу ба ви / Д. М. // При морске нови не. – (13. 7. 1985) стр. 8
0405. Смрт ли шћа / Д. М. // Ти тов пионир. – 36, 1 (1985) стр. 12
0406. Спа вачи / Д. М. // Јединство. – 41, 203 (29. 8. 1985)
0407. Српско песни штво : [избор] / Д. М. // Песник. – 1, (1985) стр. 3–7
Са држај: На бу ри; Срби ја се буди; Мој свет; Опору ка; На Стра жи лово идем;
Грача ни ца; Црна певи ца; Ноћ на мисао; Дарови; Без са говорни ка; Болесник;
Проглас; За јерес; О ка менова њу; За погу бљена љу бавна писма; Пор трет; Нека
оста не мут но; На авиону; Ди вље пат ке; О себи и поези ји.
0408. Час земљописа ; Слике из бу квара ; Моји земља ци ; Ноћ у за ви чају / Д. М. ; илустр.
Ми ха и ло Писа њук // Змај. – 32, 11 (1985) стр. 271
0409. Шта ли те спречи / Д. М. // Побједа. – 41, 6897 (16. 2. 1985) стр. 7

1986.
0410. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; на црт
кори ца Горча Ста мен ковић. – Београд : Нолит, 1986. (Београд : Београдски издавач ко-графич ки за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. разред
основне школе; 4)
Ти раж 20.000. – Реч ник : стр. 54.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0411. Desan ka Mak si mović [pisac u školi] / D. M. ; program i izbor Ah met Hromadžić ; ilustracije Đorđe Mi lova nović. – Beograd : Prosveta ; Zagreb : August Cesa rec, 1986.
(Novi Sad : Prosveta). – 12 str. : ilustr. u boji ; 27 cm
Ti raž 20.000.
0412. Zlatni leptir : priče / D. M. ; [predgovor, metodički tekst i bilješke o piscu Amira Idrizbegović ; naslovna strana i ilustracije Željko Marjanović]. – [8. izd.]. – Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1986. (Beograd : Novi dani). – 109 str. : ilustr. u boji ; 20 cm. – (Lastavica. Lektira)
Ti raž 8.000. – Bi lješka o piscu : str. 108.
Са држај: Zlatni lеptir; Car igrača ka; Patu ljak Ku kuruzović; Patuljkova tajna; Bajka o
labudu; Ako jе vеrovati mojoj baki; Bajka o divljoj krušci; Mali bauk; Tata u zеmlji snova.
0413. Izabrane pesme / D. M. ; [priredio Uglješa Krstić]. – 6. dopunjeno izd. – Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1986. (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). –
231 str. ; 18 cm. – (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda : Beletristika)
Tiraž 20.000. – Str. 225–226 : Beleška / [Uglješa Krstić] . – Beleška o delu na koricama.
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0414. Izbor iz poezije i proze za djecu / D. M. ; [priredio i predgovor Velimir Milošević ; likovna oprema Milivoje Vuković]. – Sarajevo : Svjetlost, 1986. (Ljubljana : Mladinska knjiga). – 107 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Mladi dani. Lektira)
Ti raž 10.000. – Str. 5–7: Vr tovi snova – vr tovi poezije / Veli mir Mi lošević. – Razgovor o delu : str. 105–106. – Str. 110 : Bi lješka o piscu / V.[Veli mir] M.[Milošević].
Са држај: BU ĐENJE PROLEĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna torbica;
Buđеnjе prolеća; Ma li ja hači; U gosti ma; Jutar nja pеsma pčеla; Šumska lju ljaška; Livadsko zvoncе; Bliži sе, bliži lеto; Kiša na livadi; Namеrnik; Vožnja; Bеla vrana; Žmura;
Jarе i vuci; Hva lisavi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni golubovi; Ptičija
nova godina; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knjigom bajki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar
dadi lja; Oraščići-palčići; Patu ljak Ku kuruzović; Mеdvеdova žеnidba; Macan-bracan;
Priča o rеci; Bajka o labudu; Kći vi linog konjica; Tri patuljka; Lеpo jе biti dеtе.
0415. Ли вадско звон це : изабра не песме / Д. М. ; избор и поговор Алексан дар Ристовић ; ди дактич ко-методич ки текст Оли вера Ба кочевић ; илустра ци је Алексан дар
Хецл ; [нацрт кори ца Горча Стаменковић]. – Београд : Нолит, 1986. (Београд :
Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 115 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лекти ра за
3. разред основне школе; 1)
Ти раж 20.000. – Разговор о песма ма : стр. 104–107. – Поговор : стр. 108–110. –
Реч ник ма ње познатих речи : стр. 111–113.
Са држај: Де тлић; Ка ко храстић расте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вадско
звон це; Водоноша; За што плачу ку ку реци; Ве трова успа ван ка; хва лиса ви зечеви; Ку па ње обла ка; Час земљописа; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бајки; Вечерња песма; Сне жне па хуљи це; Пу това ње на сан ка ма; Деч ји сан; Вожња;
Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча ла моја ба ка; У гости ма; Ба ка ша љив чи на; Пљусак; Шта деца у све ту слу шају; Ко хоће да дожи ви чудо; Слу шајте; Сложни дру гови; Гат ка о шу ми; Гра ђење гнезда; Чма ва ло; Изволи те на из ложбу деце сли кара;
Ка ко се ка же; Априлска песма; Пау ково де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на мештај;
Горски поток; И дрвеће при ма плату; Татин од лазак у земљу снова; Сусрет татин
са сун цем; Мрак; Сусрет са лиси цом; Најбоља ма ма; Брбљи ви це; За гонет на
торба; Непозната пти ца; Повратак у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.
0416. Priča sta rog ka mena : bajke / D. M. ; [i lustri ra la Biserka Baretić]. – [3. izd. u ovoj biblioteci]. – Zagreb : Mladost, 1986. – 138 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Са држај: RASPE VA NE PRIČE: Splav vodеnog du ha; Priča sta rog kamеna; Macan-Bracan; Uklеta ptica; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora ščići-palčići; Mеdvеdova
žеnidba. DEČJA SOBA: Dеčja soba. ČOBA NIN PČE LA: Čoba nin pčеla; Mеsеčеv
rođеndan; Kijavica u zvеrinjaku. AKO JE VEROVATI MOJOJ BA KI: Ma li Bauk;
Priča o lordu Fordu; Car igrača ka. PISMA IZ ŠU ME: Dobri duh Dim; U šumskoj
krč mi. KRAT KOVEČNA: Ka ko jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladi ni
ispod tri da na zabranjеno; Popci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino
stra šno otkrićе. MEDVEDOVA ŽENIDBA: Ka ko su pu žu ukra li kuću; Događaj u
Zoološkom vr tu. ĐAČKO SRCE: Ni šta bеz žr tava. PATULJ KOVA TAJ NA: U susrеt
prolеću; Mеsеčеva ša la.
0417. Beleška o autoru na koricama / Giacomo Scotti, D. M. // Pesmi za prijatelje / Mila Vlašić-Gvozdić. – Ljublja na : Sa moza ložba, 1986
0418. Vetrova uspavan ka / D. M. // San u pidža mi : Antologija uspavan ki / priredio Dušan
Đurišić. – Novi Sad : Dnev nik, 1986. – Str. 88
0419. Земља јесмо [одломци] / Д. М. // Ник шићки књи жевни сусрети 1–10. (1969–1978) /
уред ник Ду шан Говедари ца. – Ник шић : Центар за култу ру Ник шић ; „Уни верзитетска ри јеч“, 1986. – Стр. 17
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0420. Obeća la si da ćeš biti večna / D. M. // Majka : izbor iz poezije / [priređivači Slobodan
Bil kić...]. – Novi Sad : Književ na zajednica Novog Sada, 1986. – Str. 44
0421. Песме / Владислав Стајић Влајко ; цртежи Марко Маскарели ; увод ни текст Д. М. –
[Б. м.] : В. Стајић, [1986] ([б. м.] : Графич ки струдио „Ка ле“). – [44] стр. : илустр. ;
24 цм
0422. Са времена естрад на песма / Д. М. // Сусре ти. – Ту зла : „Ма ми ца“ лист учени ка
основних школа ту зланске оп шти не, 1986. – Стр. 4
0423. Волос / Д. М. // Књи жевност. – Год. 41, књ. 82, бр. 1/2 (1986) стр. 3–5
Са држај: Хим на боги ње Весне; Све товид; Географски за пис и др.
0424. Zimska podok nica / D. M. // Republi ka. – 42, 3/4 (1986) str. 235
0425. Знам по много чему / Д. М. // Поли ти ка. – 83, 26117 (21. 6. 1986) Културни додатак „Поли ти ке“ : „Култу ра, умет ност, нау ка“, год. 8, бр. 356
0426. Javite kad se radost desi ; Savremena estradna pesma / D. M. // La val lisa (Ba ri) . – 5,
n. 13 (apri le 1986) str. 6–8
Са држај: Krat ka biogra fija; Pri log pesma: Fate sepa re quando la gioia accade (Javitе
kad sе radost dеsi).
0427. Ја ви те ми повољне вести о Тари / Д. М. // Поли ти ка. – (7. 1. 1986) стр. 18
0428. Кап крви ; Болесник ; Дај неки знак / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – 162,
Књ. 438, 1/2 (1986) стр. 3–4
0429. Можда нас чека негде неки Ноје ; Ако се врати ; Провири човек из шпи ље / Д. М. //
Књи жевне нови не. – 32, 712 (15. 6. 1986) стр. 1
0430. Небесна анегдо та / Д. М. ; илустр. Горда на Ра дошевић // Поли ти ка. – 83, 26014
(8. 3. 1986) Културни додатак „Поли ти ке“ : „Култу ра, умет ност, нау ка“, год. 8,
бр. 341
0431. Обред на игра ; На јулској жези ; На говештај ; Разговор са ра дознал цем / Д. М. //
Гра ди на. – 21, 11 (1986) стр. [5–7]
0432. Решет ка у бол нич кој соби / Д. М. // Кора ци. – 21, 11/12 (1986) стр. 601
0433. Сајам речи / Д. М. // Књи жевне нови не. – 32, 718 (15. 10. 1986)
0434. Спа вајте слат ко ; Зми ја земља ки ња / Д. М. // Кора ци. – Год. 21, св. 7/8 (1986)
стр. 330
Есеј : Десан ка, да нас и увек / Дра ги ша Ви тошевић.

1987.
0435. Сабране песме. Књ. 1, Песме ; Зелени витез ; Гозба на ливади ; Нове песме / Д. М. –
Београд : Нолит, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 418 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСМЕ – Молбе мла дости: Молба мла дости; Предосећа ње; Стреп ња;
Чежња; Јед на смрт; Пи та ње; Девојач ка молба; Страх; Јед но уверење; По растанку 1–5; Оздра вљење – Шумска звезда: Шумска звезда; Покошена ли ва да; Зми ја;
Лов; Поздрав реци; Сеоски по ток; Обла ци; Пођи мо у шу ме; Круг; Зе лени сумрак – Лирске оазе: Лирске оазе; Пролет ње песме 1–2; Ра дости; Немир; Су тон;
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Селице; У зимски дан; Су традан; Нисмо ми криви; Звезда; У влаку; Утеха; На бу ри;
Сећа ње; Паук; У колу; Изнена ђење; Слут ња; Поноћ; Тајна; Над жи во том 1–3;
На ша тајна; Са моћа – На од мори шту: На од мори шту 1–10; Огледа ло 1–12 – Таква сам ја: Моја песма; Лирска проти ву речност; Ја и ја; Оправдање; На крају би ће
опет јед но исте; Свејед но ми је; Време; Од говор; При ча о песни ку; Зла ноћ; Опомена; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕНИ ВИ ТЕЗ: Зе лени ви тез; Проле ће је опет; Ре чи;
Сум ња; Судба; Наста вак; Због мене; Љу бав; Срећа; Од ла зак; Са моћа; У пољу;
По тоци; Дрво иза огра де; Змијске очи; Мрак; Писма из шу ме 1–3; Два да на у
шу ми 1–2; Млеч ни пут; Заборав; Песма голу ба; Чу вајте се; Девојко; Прекор;
Песма после неде ље; Јесење ју тро; Поздрав незна ној; Моли тва за љу бав; Две
моли тве; Кле тва и моли тва 1–2; Вечерњи снови 1–4; Јесен; Песма су жња; Вечерњи при звук; Разговор; Бдење; Бол; Љу бав – Моли тва Богу ми лова: Гостољу бље;
Посла ни ца; Ту га; Заточење; Лити ја; Песма о жи воту; Жи вот; Глас ноћи; Спознање; Изми рење; Богу милска песма; Богу ми лова молитва – У смрт од разли ци јех:
Поми луј, Боже; Свећа; Пролеће у гробљу; Над пра хом; Утрка; Опустела кошница;
Оборено гнездо; У смрт мра ви; У смрт росе; Над реч ним коритом; Уса мљен крст;
Повратак; Мртва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зеју 1–2; Опустели оклоп; Грли ца;
Послед ње речи. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Гозба на ли ва ди; Ти хи умобол ник;
Кроз исти прозор; Са моћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у тра ви 1–2; Ра ђа ње месеца;
На врати ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци; Језеро; Горски поток; Бој обла ка;
Сун чев за ла зак; Срце шу ме; Чудо творно дрво; Сеп тембар; Снег; Бе ла врби ца;
Смрзну та птица; Гаврани; Голубови; Студија за зимски пејзаж; Слика – 2: Судбина; Љу бав; Пра зник; Тајна; Раста нак; Сад; Од мене до њега може се са мо мостом
ду ге; Ни ко не зна да смо би ли исти по ток; Успомене; Сан; Чека ње; Коли ко ли ца
имаш ти?; Заборав; Бе ли цвет; Ју тро; Ти ши на; Болесна девојчи ца; На пу штени
пут; Небо; Врата за па да; Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост; Вечерња моли тва;
Знак крста; У сен ци неба; Там ни чар; Смрт на бу ри. НОВЕ ПЕСМЕ – Сећа ње на
оца: Сећа ње на оца; Час земљописа; Писмо оцу; Моли тва очевом срцу – За вичај: За ви чајно вече; Бран кови на; Сећа ње на за ви чај; Моји земља ци; Град; У крају
мом; Брест се су ши; Гласови ноћи; Весе ла јесен; Лет ња ноћ; Просјак; Су мрак на
ли ва ди; Под не у шу ми; Небо у за ви чају – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња;
Каја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у пасти ре; Вече; Мирно моје срце спа ва; Умор; Последњи час; Бог смр ти; Са вин монолог; Разговор мона хи ње с Богом; Глас мона хи ње;
Бла женства – Из словенач ке: Сребрне плесачи це; Вез; Доли на под ки шом; Срнина молитва; Ћук; Са пут ни ца; Фантастич но вече; Олу ја; Свето ју тро; Ореол – Песма: Песма; Земља где се родио онај што мене љу би; Пролеће гнездо гра ди; Пролеће; Позна ни це; Мла дост је прошла; Бачени ка мен; Су тра дан; Ме лан холи ја;
Вера; Ду ша; Ку ћа у зори; Нејасна песма; Неспокојство; Бегу ни ца; Уте ха; Празник; Месечи на; Подиг нем очи; Песма у ноћи; Старост; На пу штена девојка;
Касни мраз; Бог ми лосрђа; Песни ково ис куство; Уса мљени кова песма.
0436. Сабра не песме. Књ. 2, Песник и за ви чај ; Ослобођење Цве те Ан дрић ; Отаџби на
у првомајској поворци ; Отаџби но, ту сам / Д. М. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 405 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ – Песник и за ви чај: Песма кроз гору; Песма
крај извора; Љу бавна песма; Сватовска песма; На шеснаести рођен дан; Први
дан љу ба ви; Девојка се ра ду је пролећу; Љу бавно писмо; Ки ша; Чека ње; Девојка
за братом; Братова моли тва; Девојка слу ти смрт; Послед ња успа ван ка; Ствари;
Мла ди ће ва ту жба ли ца; Син ги ду нум; Еле ги ја; Се стри на ту жба ли ца; Мај чина ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве љених; Вајар вас крса ва мр тву девојку; Човек; Немир; Кајање; Умирање љуба ви; Испу њење; Умирање срца; Сећање; Нешто слич но
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при чи; Људска комеди ја; Писмо; Звезде; Градски љу бавни ци; Писмо из ропства;
Жена; Ми лошта; Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Ду шу ми поклони; Последње пролеће; Песни ков бла гослов; Песник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; Поези ја;
Песни ци су гра ђа ни ма – Пут ник треће класе: Пут ник треће класе; Рад ник чезне за од мором у при роди; Си рома хов гроб; Неко се сећа де тињства; Сећа ње у
затвору; Над свеском умрлог ђа ка; Бу кова шу ма; Деца; Ма ла да ди ља; На пу штена девојка; Песма о на пу штеном де те ту; Крај воде; Жени која се продаје; Осуђени ков послед њи час; Са моу би ца; Полуде ли возар тен ка; Пут ник кроз Са хару;
Монолог разочара ног; У крч ми; Бран ковач ко гробље; Се ља кова смрт; Се ља кова
здра ви ца; Воћ ња ци; Воловска кола; Се љак на тргу; Се љан ки на ту жба ли ца; Провинцијал ци; Од говор са временику – Песме о ропству и слободи: Покајање; Освајачи; У ропству; Гу бар; Беседа роман ти чарева; Роман ти чарска успа ван ка; Сен
поги нулог рат ни ка; Девојка за поги нулим мла ди ћем; Че жња у ту ђи ни; Алекси
Ви ћенти јеви ћу; За ви чај под месечи ном; Ноћ у за ви чају; Бад ња ци; Мешење хлеба;
Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном хлебу; Крва ва бајка; На гробу стре ља них
ђа ка; Мајке оп ту жу ју; Мајка ма; Ци ви ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је човека; Пору ка освајачу; На да; Медвед ник; Веру јем; Бајка о уста нич кој пу шци; Кри лата
земља; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Уста ни ци; Мећа ва на бран ковинском вису; Војнич ко гробље у Солу ну; Бла га вест; Први дан слободе; Патриотски
разговор са Срби ма; Верност; Сан о дома ћем ми ру; Удови ца; Обудовела невеста;
Девојке-војни ци; Ра њена пастирка; Песма о поги нулој девојци; Сум ња ли ца ма;
Ја гањци; Бу гари ма; Руским песни ки ња ма; Бал ка нац; Ослобођење; Ослобођење
Цве те Ан дрић; Отаџби на у првомајској поворци; Отаџби но, ту сам.
0437. Сабра не песме. Књ. 3, Пролеће у За гребу ; Ми рис земље ; Заробљеник снова ; Говори ти хо ; Тра жим поми лова ње / Д. М. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 334 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: ПРОЛЕЋЕ У ЗА ГРЕБУ (из Изабраних песа ма): Пролеће у Загребу; Београдске ули це; Сеп тембарска песма; Час истори је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањци. МИРИС ЗЕМЉЕ: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем;
Крај је ле ту; Сено; Јесен; Чим се срет немо; Не бој се; Поноћ; Сун ча ње у брди ма;
У пролеће; Ви но пролећа; Романса; Роса; Ју тарње облачење пти ца; За љу бљени
ку кац; Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса; Шу ма у
Израе лу; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је; Пи тали це; Де тињство; Песни ков кип у парку. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА – Прочи та но
са сли ковни це у де тињству: Сли кар Лу ка; Пророк Или ја; Крсти тељ; Оборени
Бог; Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла; Миољски ва шар;
Бал кански ратови; Веру јем – Месечи на успомена: Ју тарња песма; Стопа; Уцветале мисли; Благовести; Шта је теби, небо; Први снег; Лед твоје срце нагло обузи ма;
Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе то молим; На морској оба ли;
Ју тро у Кварнеру; Тајна; Неса ни ца; Лик на прозору; Деца – При рода је да ва ла
зна ке да ће се песник роди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега; Ок тобар;
Зимски ви хор – Заробљеник снова у Зенич кој же лезари: Бајка о ковачу; Ку мова
сла ма у дим ња ку; Железно сун це; Говор железа; Па као; Ска мењена шу ма; Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак; Песнич ко вече.
ГОВОРИ ТИ ХО – Снегови детињства: Љу бавни ци у пу чи ни ноћи; Љу бавна препирка; Виоли не Чајковског; Празно ју тро; Без успомена; Зри кавци; Прет пролећни дан; Буђење пролећа; Пеша ци; Коме да се ту жим; Потера; Есперан то; Има мо
пасош; Куд одем да одем; Станице; Катедра ла; Са мо онај ко је ду го пловио; Снегови детињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња кроз Војводи ну; Пролеће на Космету; Су тон на Скадарском језеру; Србија у су тону. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ:
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Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглу робу;
О меропа ху; О хи јерархи ји; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође;
О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За
послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу;
О же нидби си на; О држав ној имови ни; За жир; О обореној цркви; О ол тару;
О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За сужње поми лова не; За човека који је погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За
погу бљена љу бавна писма; За себарске жене; За бран ковинске се ља ке; За неротки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни ки њу, земљу старинску; За оне
који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке;
За песме; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За Богове; Иду
царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне који царске
дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О Бож јем суду; О пра шта њу. ПЕСМЕ ВАН
ЗБИРКИ: Песник и пролеће; Три песме о старости; Стари султан; За прву жену
султа нову; Шта оста не од љу ба ви; Љу бавна козери ја; Са времена породич на драма; Мегдан; Бајка о жени ном срцу; И после је све би ло ла ко; Са хра на; Свејед но
је; Таоци; Забачени нов чи ћи; На кна де; Гласник; И што је најгоре; Црно море;
Сајам са моће; Ја пти це разу мем; Знам по много чему; Сан ја ну арске ноћи; Сли ка
из пра дедовске собе; Неко ко ће тек би ти ја; Неза писа на; Час пре мене; Там ни
ви лајет; Грача ни ца; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Песни ково ви ђење.
0438. Сабра не песме. Књ. 4, Немам ви ше времена ; Ле топис Перу нових потома ка ; Песме из Норвешке ; Ни чи ја земља / Д. М. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 270 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: НЕМАМ ВИ ШЕ ВРЕМЕНА: Време прошло; Немам ви ше времена;
Прво смо ду го мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна
проповед; Забора вљени лист библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бран кови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш
би ти веч на; И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња молитва; Молитва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан; Зау век; Све је по старом;
Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад одосмо; Поку шај хумора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је извесно; Ти ши на
спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка; Још један дан до вучења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Земља јесмо; Преоран гроб; Пти чи ја
са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса хле реке; Сећа ње. ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА: Бе лешка; Перун; Пусти ња ково ви ђење; Глас о пророчанству; Царев стра жар; Улизи це; Глас прет ков цару; Освајач; Страх од броја;
Војсковођа; Жу па ново при ви ђење; Насу ми це иду Ра ша ни; Ра њеник у ту ђи ни;
Поклисари; Глас преда ка; Стогоди шња ци; У кра љевој земљи; Смрт војни ка; Ноћ;
Вест о рату; Звона у Ни ну; Ис посни кова моли тва; Краљ уочи боја; Војска под
звезда ма; Звезда на свет кови на; Гатара; Ву кодла ци; Гробље старих Богова; Просја ци; Хлебарево ви ђење; Слу шају Богови; Волос; Мора на; Мора ни на успа ванка; Жи ва; Просјак на разбоји шту; Раста нак; Повратак; Берачи ца би ља; Пли ма;
Осека; Од лу ке Све тог Си нода; Помет ња; Скит ни це; Јере ти ци; Са вет јере ти ка;
Мах ни ти; Небески зна ци; Чудо у цркви; Ве ли ки свештеник; Глас преда ка; Глас
ту ђи на; Раш чи њени нови опат; Попац; После већа ња; Послед ња слу жба словенска; Тра ве; Сан о кру ни; Месечи на. ПЕСМЕ ИЗ НОРВЕШКЕ: Здра ви ца Норвешкој; Hilsen til Norge; Бдење; Брда; Магла; Сун чева сарад ница; Бу ра код Нарвика;
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Пловећи конти нент; Гри гов гроб; Катедра ла у Тронд хајму; Дрвена црква; Са ветова ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу чи ни; Терет тежи од човека; Смрт у леду; Огла шени, изи ђи те; И триста је много; Крва ви крст; Сви ци сведоци; Непознати; Триста
седам десе та поноћ; Крстови; Сен ке; Српска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕМЉА: Ни чи ја
земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Међу пла не та ма; При ви ђење; Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење; Црна певи ца; Дарови; Састан ци у сну;
Са моћа; Два сна да вљени ка; Постепено; Судби на; Сан; Немам про тиво трова;
Моли тва за оклоп; По требно ми је; Сун це ме са мо ни је изневери ло; Миољско
ле то; Ра дост; Мисао понорни ца; Немам; Осу ђена мисао; Ноћ на мисао; Ус крсло
сећа ње; У неса ни ци; На пусти те моје мисли; Ра ђа ње песме; Водени чар; Песник;
Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис о ратови ма; За пис о жеђи за жи во том;
Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; Послед ње пу това ње; Послед њи
да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу; Сун ча ни часовник; Људско срце;
Заборав; Дон Ки хот; Кад оду на ших мајки мајке; При зра ци; Гојкови ца; По топљени брод; Боја зан; И овде; Моги ле времена; Разговор у гра њу; Рекви јем; Лирски родослов; Послови су за вршени.
0439. Сабра не песме. Књ. 5, Слово о љу ба ви ; Међа ши сећа ња / Д. М. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 295 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000. – Хронологи ја : стр. : 221–224. – Библиографи ја ра дова Десан ке
Макси мовић : стр. 227. – Библиографија ра дова о Десанки Макси мовић : стр. 233–
236. – Изводи из кри ти ка : стр. 239–289.
Са држај: СЛОВО О ЉУ БА ВИ – Обма не: На мерник; Тајна; Иза шти та поези је;
Слово о љу ба ви; Обма не; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја
слу ха; Дру жи ћу се са сун цем; Варљи ве светлости; На води; Ети кета за ви но; Пролећ на вр тогла ви ца; Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак;
Најед ном сам пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се
на дати; Боја зан; Дан посе та; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој сабесед ник је говорио – Апокрифи о нему шти ма: Безгрешно зачеће;
Чароли ја; Женик и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо;
Ба карна ру жа; Коренак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Црне су зе; Бу ђење тра ве;
Зми ја у мору тра ве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ван ка цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсек ти; Богомољке;
Кук ци леши нари; По том ци; Цвет ни старач ки дом; Вече на ли ва ди; Ми риси;
Све је од мене веће – Пешча ни сат: Пешча ни сат; Треба са хра ни ти; Термоме тар
крви; Уз пастирску ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ледено агрегат но
ста ње; Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном сакси јом; Хи рург;
Ренд генски сни мак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Кра дљивци пролећа;
Опрости; За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Трка; Дови ђења;
Све тло ру хо; Засад; Ис ку шење; Копач бу нара; Моцар тов рекви јем; Ка кве то
има везе. МЕЂА ШИ СЕЋА ЊА – Бран ковинско ру хо: Разговор са за ви чајним
ка меном; Разговор са бран ковинским цве том; Бран ковинско ју тро; Бези мена
сеоска река; Властелинство; Кавга; Чурга; Чи ча Јан ко; Трешњекра ди ца; Просидба моје будуће мајке; Сли ка из пра дедовске собе; Барска пру га; На шег оца мајка;
Бит ка у Кован лу ку; Дедовски требник; Чи таони ца на та ва ну; Поноћ на моли тва;
Просја ци на сајму; Гатара; Народ на клетва – Пет пејза жа: Шу ма на жези; За лазак
сун ца за Медвед ни ком; Уснуло језеро; Непогода; Новембарска слут ња – Ли кови: Ис повест Његошу; Пору ка; „Ћуд је женска смешна рабо та“; Ђу ри на ку ћа у
Ска дарли ји; Ју тарња посета; Иси дора у ореолу иња; Иси дорин врт; Бор на Брачу;
„И цвр чи цвр чи цвр чак“; Бла го теби; „Још би нам могла деси ти се љу бав“; Ни коли Тесли; Фести вал у Стру ги – На Одисејевој стени: Писмо са Мље та; Мр тве
ду ше; У ту ђи ни; Река По томак у Ва шинг тону; Градско гробље у Ва шинг тону;
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Поноћ ни Торон то; Непознат говорник у Хајд парку; Јереван; Арарат; У атомској пећи ни; Пла жа у за ли ву Бату ми; На Кавказ не треба у по да на ићи; Ка мена
библио тека; Пећински сли кар; Дрвена црква; Гри гов гроб; Коа ла у рачва ма дрве та; Трешње нерот ки ње; На Одисејевој стени; На помена; Додатак.
0440. Сабра не песме. Књ. 6, Река помоћ ни ца ; Ве трова успа ван ка ; Пролећ ни састанак ; Росна ру ковет ; Шумска љуља шка ; Чудо у пољу ; Сун чеви пода ни ци ; Пти це
на чесми ; Злат ни лептир ; Дете у торби / Д. М. – Београд : Нолит, 1987. (Београд :
„Слободан Јовић“). – 506 стр. ; 20 цм
Ти раж 6.000.
Са држај: РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА: Река; Деда чека уну че; Поди вља ла река; Омладин ци спаса вају децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца.
ВЕТРОВА УСПА ВАНКА – Ове песме ла ке чули смо од ба ке: Коло; Страх; Хва лиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је ухо;
Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе; Мора
се јести – Бим, бам, ударам већ је дан, већ је дан: Ли вадско звон це; Коки но обећање; Мра ви зи дари; Водоноша; Те лад и чоба ни ца; Ку ци на вечера; Ју тарња песма
пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми – Ку че маче јаре паче, миш де тлић
вук пе тлић, га вран свра ка деда ба ка, де те кока зечић вока; Лут ке рачу нају; Чупавко; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Коке и меде; Разговор на па ши; Препе ли ца
и пастир; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари. ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК – Де тињство: Обу ћарска за дру га; Шарена торби ца; Скрет ни чар; Од
ку ће до школе; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мерник; Ма ца и паук;
Час земљописа; Над књи гом бајки; Честит ка за Нову годи ну; Говор учи те љичин – Три побрати ма: Три побрати ма; Фебру арски разговори; Пролећ ни састанак; Горски по тоци; Песма зри ка ва ца; Иде јесен; Вожња. РОСНА РУ КОВЕТ:
Ки ша на ли ва ди; Стена под ма хови ном; Априлска песма; Разговор брезе и ари ша.
ШУМСКА ЉУЉА ШКА: Два северца; Први снег; Децембарска при ча; Птич ја
Нова годи на; Игран ка; Ку пи не; Ма ли баук; Успа ван ка за зечи ћа; Пуж; Шумска
љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован; Гра ђење гнезда; Старке
ужарке; У гости ма; Ма ли чу вар; Ли ји на јел ка; Дозлабога; Ко је већи; У доњем
двори шту; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; Кројач; Књи ге разбибри ге; Пра вед на
ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови. ЧУДО У ПОЉУ – Ко хоће да дожи ви чудо:
Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо; Пролећ но ју тро; За што плачу ку ку реци;
Сне жне па хуљи це; И дрвеће при ма плату; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мошћенич кој дра ги; О Космају; Бе ла вра на; Ћу рак помодар; Бли жи се, бли жи ле то;
Вевери це; Од ла зи сун це; Месечи на; Пу това ње на сан ка ма; Вече; Јесен – Слу шајте: Слу шајте; Ка мена пећи на; Сусрет са лиси цом; Пау ково де ло; Ли ва да у плани ни; Вра на; Пуж на послу; Пљусак; Ку па ње обла ка; Леп дан; Непозната пти ца;
Пти це на чесми; Олу ја у шу ми; Пролећ ни шатори; У се лу мра ва; Миш патуљак;
Трњи на под снегом – Сеп тембарска песма: Ма ли војни ци; Брбљи ви це; Сли ке
из бу квара; Девојчи це; Маче у џепу; Прониц љи ве суди је; Ђач ко срце; Деч ја недеља; Попац весел ко; Мрак; Болест; Бли зан ци; Рођење де те та; Вест. СУН ЧЕВИ
ПОДА НИ ЦИ – Мају у гости ма: Чисти ку кац – Де те: Поздрав реци; Изволи те
на из ложбу деце сли кара; Ура нак – Сун чеви пода ни ци: Три стршљена; Мр тва
пти ца; Под небом од жи це; Коњи у руд ни ку; Дрвосече у шу ми; Љу тић; Су мрак
на ли ва ди; Вечерња песма – Гат ка о шу ми: Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Глас
секи ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни на; Горски по ток; Изнена ђење; Ве тар рвач; Разговор са псом чу варем; Гат ка о шу ми; Уста ни ково ходоча шће – Бла га вест: У деч јој
библиотеци; Стасај брже, дете. ПТИЦЕ НА ЧЕСМИ: Весели повртњак; Повратак
у за ви чај. ЗЛАТНИ ЛЕПТИР – Златни лептир: Златни лептир – Буба мара: Татин
од ла зак у земљу снова; Први да ни у земљи снова; Бу ба мара; Бу ба марин пола зак;
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У звери ња ку; Татин сусрет са месецом; Сусрет татин са сун цем; Ве трови; Тата
спаса ва децу од злих снова; Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но
бу ђење. ДЕТЕ У ТОРБИ: Де те у торби; Ве ли ка учени ца; Неустра шив; Страх;
Чма ва ло; Живко лењивко; Ани но зна ње; Гата лин ка; Црвене бу бе; Бу бља аутостра да; Лут кин на мештај; Бршљан цирку зан; Песма за Ду ша на; Жму ра; Ка ко се
ка же; Интервју с прасци ма; Пара да; Зи дао дим кулу; Деч ји сан; Бе лези крај пу та;
Над ме та ње; Богато де тињство; Необич но школова ње; Подиг ни на небо очи;
Мај; Са ма је у соби ба ка; Та ко је при ча ла моја ба ка; Бајка о тврдогла вој зми ји;
Ба ка ша љив чи на; Неустра ши ва ба ка; Неспора зум; Најбоља ма ма; Ма ма му прашта; Размешта ње ђа ка по клу па ма; Robek Uge; Чиоде; За гонет на торба; Сви ци;
Пешак; Бе ле ноћи; Поздрав из Норвешке; Преступ на годи на; Трену так ћу та ња;
Песма; За грм, дру же; Дру га изложба деце сли кара; Штам парске грешке; Вели ки
раз лог; Помодар Ра да; Помодарка; Лек ци ја ши; Знал ци јези ка; Са времена ба ка;
Даре жљи ви тата; Наш учи тељ првог разреда; Стра не речи; Над ме та ње пи ја ница; Предео у красу; Зи ма на Шари; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта деца у
све ту слу шају; Сеоски биоскоп; Ба лет у сеоском двори шту; Рат; Људско срце;
То ни је за пти це; Писа ле су нови не; Нови мост у Мојстра ни; Ђа ци добро твори.
0441. Ако же лиш : избор из са времене поези је за децу ју гословенских народа и народности. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка, 1987. (Бач ки Пе тровац : Култура). – 57 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Дома ћа лекти ра за 2. разред ОШ)
Са држај: Лут ке рачу нају; У гости ма / Д. М. – Стр. 6–7
0442. Бајке / Д. М. ; избор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки ; на црт
кори ца Горча Ста мен ковић. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : Београдски издавач ко-графич ки за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лек ти ра за 1. разред
основне школе; 4)
Ти раж 20.000.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0443. Изабра не песме / Д. М. ; [избор и пред говор Мирко Магарашевић]. – Београд :
Рад, 1987. (Нови Сад : Будућ ност). – 194 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Дом и школа)
Ти раж 10.000. – Глас песни ка народа : стр. 5–18.
Са држај: ЗА ВИЧАЈ: Небо у за ви чају; Потоци; Поноћ; Чекање; Фантастично вече;
Воћ ња ци; Воловска кола; Мрак; Зми ја; Зи ма у за ви чају; Уса мљен крст; Бад ња ци;
Писмо оцу. ТА КАВ САМ ЈА: Срећа; Прекор; На бу ри; Јесење ју тро; Глас ноћи;
Бол. СРБИЈА СЕ БУДИ: Србија се буди; Устаници; Србија је велика тајна; Мећа ва
на бранковинском вису; Кри лата земља; Покајање; У ропству; Крва ва бајка; Песма
о поги нулој девојци; Веру јем; Жао ми је човека; Беседа роман ти чарева; Пору ка
освајачу. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; За себра; За војнич ка гробља; За
оне који су храбри са мо кад гину; За јерес; За ва жне; За свргну те; О сиротој кудељни ци; За савдбе без вен ча ња; За нерот ки ње; За пепе љу гу; За људе који јасно ви де;
За човека који је погубио перга менте; За оне који не умиру на време; За за вид нике;
За оне који се спо ти чу преко пра га; О пореклу; За богове. ЗЕМЉА ЈЕСМО: Песникови за ви чаји; Ру ка; Зау век; Поку шај ху мора; Преорани гроб; Лиси чина смрт;
Лав на са мрти; Уса хле реке; Сећања; Земља јесмо. ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА: Белешка; Перун; Пустињаково ви ђење; Глас о пророчанству; Освајач;
Страх од броја; Војсковођа; Жу паново при ви ђење; Глас предака; Ноћ; Краљ уочи
боја; Слу шају богови; Мора ни на успа ван ка; Повратак; Од лу ке Све тог Си нода;
Са вет јере ти ка; Чудо у цркви; Послед ња слу жба словенска; Месечи на. ПЕСМЕ
ИЗ НОРВЕШКЕ: Здра ви ца Норвешкој; Бу ра код Нарви ка; Гри гов гроб; Сви ци
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сведоци; Триста седам десета поноћ. УПОЗОРЕЊА: При ви ђење; Ра дост; У несани ци; Осуђена мисао; Искуство; Људско срце; За пис о добру и о злу; Кад оду наших мајки мајке; Заборав; Упозорење; И овде. СЛОВО О ЉУ БА ВИ: Фата моргана;
Обма не; Дан посе та; Ети ке та за ви но; Буђење тра ве; Спратови; Обешени инсекти; Над разби јеном сакси јом; Веру јем земљи на реч; Све је од мене веће; Ха лу цина ција слу ха; Нема никог; Мој сабесед ник је говорио; Слово о љуба ви. МЕЂА ШИ
СЕЋА ЊА: Сли ка из пра дедовске собе; На шег оца мајка; Пору ка; Ју тарња посета; „Још би нам могла деси ти се љу бав“; Ка мена библиотека; На Одисејевој стени.
0444. Ли вадско звон це : изабра не песме / Д. М. ; избор и поговор Алексан дар Ристовић ; ди дактичко-методички текст Оли вера Бакочевић ; Илустра ције Александар
Хецл. – [2. изд.]. – Београд : Нолит, 1987. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 115 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лекти ра за 3. разред основне школе /
Нолит; књ. 1)
Тираж 20.000. – Поговор : стр. 108–110. – Речник мање познатих речи : стр. 111–113.
Са држај: Де тлић; Ка ко храстић расте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вадско
звон це; Водоноша; За што плачу ку ку реци; Ветрова успа ван ка; хва лиса ви зечеви;
Ку па ње обла ка; Час земљописа; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бајки;
Вечерња песма; Снежне па хуљице; Пу товање на санка ма; Дечји сан; Вожња; Киша
на ли ва ди; Та ко је при ча ла моја ба ка; У гости ма; Ба ка ша љив чи на; Пљусак; Шта
деца у све ту слу шају; Ко хоће да дожи ви чудо; Слу шајте; Сложни дру гови; Гат ка
о шу ми; Гра ђење гнезда; Чма ва ло; Изволи те на из ложбу деце сли кара; Ка ко се
ка же; Априлска песма; Пау ково де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на мештај; Горски
по ток; И дрвеће при ма плату; Татин од ла зак у земљу снова; Сусрет татин са
сун цем; Мрак; Сусрет са лиси цом; Најбоља ма ма; Брбљи ви це; За гонет на торба;
Непозната пти ца; Повратак у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.
0445. Ми хољско ле то / Д. М. ; при редио Ми лош И. Бан дић ; ли ковни при лози Вељко
Ми хајловић. – Београд : Просве та, 1987. (Београд : „Слободан Јовић“). – 95 стр. :
илустр. ; 20 цм
Ти раж 2.000. – Стр. 79–89: На помене о овој збирци и о поједи ним песма ма / Милош И. Бан дић. – Бе лешка о писцу : стр. 91–93.
Са држај: ПРОШЛОСТ У СТВА РИ МА: У му зеју 1–2; Опусте ли оклоп; Повратак; Мр тва пти ца; Фан тастич но вече; Гласови ноћи. ШУМСКИ ХРАМ: Ју тро;
Ра нора ни лац; Звона; Ки шобра ни; Пау ци; Раста нак с летом; Шумски храм; У злату јесени; Лисна злат на ки ша; Ис точ њак; Смрт у шу ми; Са временик пра дедова;
Географски за пис; Бран ковински цвет ни врт; Ли вадско чудо; Разру шена црква;
Мр тва при рода (креда); Тису ћу стаба ла а он један; Сам сам цит; Несрећ ник;
Повратак с излета (градска сцена). ВОЛЕ ЛА СЕ ДВА ДРВЕТА: Непоновљив сан;
За љу бљени враг; Гром; Прва љу бомора; Волела се два ветра. БУД НА КУЛА: Стихови соне та; Песник; Ра дозна ли дух; Руд ник сјаја; Песни ков каби нет; Човеколи ка биљка; Изгу бљени стих; Ти ну Ујеви ћу; Сан; Неса ни це; После поноћи; Неви дљи ва земља; Сусрет; Пут ник; Шведска; У авиону; Па добра нац; Буд на кула;
Ми хољско ле то.
0446. Ptice na česmi / D. M. ; [ilustrirao Ivan Kožarić]. – 7. izd. – Zagreb : Mladost, 1987. (Zagreb : Mladost). – 129 str. : ilustr. ; 21 цм. – (Biblioteka Vjeverica)
Ti raž 5.000. – Bi lješka o piscu : str. 127.
Са држај: Čеstitka za novu godinu; Sa izložbе dеčjih crtеža; Nad knjigom bajki; Dеcеmbarska priča; Pticе na čеsmi; Vеvеricе; Paukovo dеlo; Trnjina pod snеgom; Oluja u
šu mi; Ko jе vеći; Bumbar gotovan; Pau kova lju ljaška; Mačе u džеpu; Blizanci; Igranka; U gosti ma; Od kućе do školе; Obućarska zadruga; Skrеtničar; Vеst; Snеžnе pahuljicе; Brbljivicе; Slikе iz bu kva ra; Pеčurkе; Vеsеli povrtnjak; I drvеćе pri ma platu;
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Nеpoznata ptica; Livada u planini; Susrеt s lisicom; U donjеm dvorištu; Pеsma zrikavaca; Vožnja; Sеoska rеka; Povratak u zavičaj; Rođеnjе; Smrt lišća; Lеptirova uspavanka;
Čupavko; Čas zеmljopisa; Nad svеskom umrlog đaka; Dvadеsеt hiljada dеvojačkih ruku;
Dеca; Čеžnja u tuđini; Moji zеmljaci; Rodna godina; Prosjak; Na Straži lovo idеm;
Noć u zavičaju; Kr vava bajka; Na grobu strеljanih đa ka; Dеčja vitica u Osvjеnćimu;
Prolеćе u Zagrеbu; Dеvojka u pr vomajskoj povorci; Čas istorijе; Sa dеtеtom na livadi;
Ma li vojnici; Pismo iz tamnicе; Stasaj bržе, dеtе; Gostoljubljе starog Slovеna; Baka šaljivčina; Opustеla košnica; Sеoski potok; Opustеli oklop; Oslobođеnjе Cvеtе Andrić.
0447. Сајам речи / Д. М. – Ник шић : „Уни верзи тетска ри јеч“, 1987. (Ва љево : „Ми лан
Ра кић“). – 86 стр. – (Библио тека Поези ја)
Ти раж 5.000. – Речи : стр. 5–7.
Са држај: САЈАМ РЕЧИ: Сајам књи га; Саста нак на Сајму; Речи и песник; Судби на речи; Речи као та кве; Древне речи; „Исто то, са мо ма ло друк чи је“; По тајни
песник; Новинске речи; Реч; Забора вљено име; Вест; Умет ни ци. НА РА ВИ: Савременик пра дедова; Пра дед моје мајке; Наш хва ли ша Пивни ци; Ци га нин
Марко; Сеоски поштар; Просјак; Одбра на јед не нара ви; Охолост; Те лефонист.
ЗАТОЧЕНИ: Ку ћа пат ње; Решет ка у болеснич кој соби; Ноћ у бол ни ци; Болеснич ки сточић; Бол нич ко ју тро; Кроз бол нич ки прозор; Ми лосрд на сестра;
Пози вар. НЕМУ ШТИ ЈЕ ЗИК: Географски за пис; Језик нему шти; Јесен; Лисни
крематориј; Бран ковински цвет ни врт; Уса мљеник; Ју тро; Чесме; Неви дљи ва земља; Људски мозак; Игра ли ште у пор ти; Пред фреском апостола Лу ке; Богојављење; Стари народ ни пра зник; Трке 1; 2 (заоби ђи те); Посве та; Сеоско гробље;
Оду ми ра ње. БОГОВИ, ВИ ЛЕ И ЉУДИ: Са старим богови ма; Породи ца богова;
Бит ка неба и ка мена; Перу нов дворац; Волос; Песник и Све товид; За љу бљени
месец; Анегдо та; Хим на боги ње Весне; Громовник; Молба громовни ку; Нат пева ње; Оста ни, пут ни че; Заборав; Гостољу бље.
0448. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор бајки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ;
насловна стра на и илустра ци је Ђерђ Борош]. – 4. изд. – Нови Сад : За вод за издава ње уџбени ка, 1987. (Су боти ца : Би рографи ка). – 51 стр. : илустр. у боји ; 20 цм. –
(Лек ти ра за 1. разред основне школе)
Ти раж 15.000.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0449. Чароли ја / Д. М. ; избор Ми рослав Ан тић ; [ликовно обога ћење Џоја Рат ковић-Гавела]. – Нови Сад : Дневник, 1987. (Суботица : Бирографика). – 74 стр. : илустр. ;
22 цм. – (Де тињство; 86. Сери ја Злат на књи га де тињства)
Ти раж 3.000. – Стр. 5–6 : Поход ка звезда ма / Ми рослав Ан тић.
0450. Blaženstva ; Dve molitve ; Molitva za ljubav ; Večer nja molitva ; Razgovor mona hinja
sa Bogom ; Religija ucveljenih ; Bogu mi lova molitva ; Gozba na livadi ; Vera ; Noćni
psalm / D. M. // Govor pra ha : Antologija du hov ne poezije / priredio Zvoni mir Kostić Pa lanski. – Niš : Zvoni mir Kostić Pa lanski, 1987. – Str. 56 ; 119–125 ; 179–180
Oton Župančič u prevodu D. M.
0451. Ву ков утук ; Пи та ли це / Д. М. // Песни ци Ву ку / [сачинио и приредио] Ра де
М. Ни колић. – При шти на : Јединство ; Кра гу јевац : Све тлост, 1987. – Стр. 45–47
0452. Nemam više vremena ; Poslednji dani ; Za Zemlju kuda vojska prođe ; Moji zemljaci /
D. M. // Pjesnička riječ na izvoru Pive ’87 : XVII jugoslovenski književ ni susret / uredio Drago Bojović. – Pluži ne : Međurepublička zajednica za kultur no-prosvjetnu djelatnost Pljeva lja, 1987
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0453. Pesma Beogradu / D. M. // Beograd između pesme i sunca / priredi li Gradi mir Stojanović, Viktor Šećerovski. – Beograd : Nova Prosveta, 1987. – Str. 126
0454. Уместо пред говора / Д. М., Вељко Пе тровић // Песме бола / Ми лосав Ја ковљевић-Ка ли нац. – б. м. : б. и., 1987. – Стр. 5–6
0455. Голу би, девојчи це и деча ци ; Там ни прозор ; Пу бертет ; Гени ; Голу би ; Девојчи це
и деча ци ; Љу бав девет наестог века / Д. М. // Пу теви. – 37, 5–6 (1987) стр. 19–23
0456. Добегли ца / Д. М. // Поли ти ка. – 84, 26466 (11. 6. 1987) „Поли ти ка за децу“ (додатак)
0457. Лисна злат на ки ша ; Тису ћа стаба ла а он један ; Неса ни ца / Д. М. // Књи жевна
реч. – 16, 303–304 (25. 7. 1987) стр. 33
0458. Неће ме би ти ; Отворена књи га ; Гра мофонска плоча ; Твој часовник уна пред
иде ; Игра дак ти ла / Д. М. // Жи вот. – 36, књ. 71, 9/10 (1987) стр. 243–246
0459. Опомена / Д. М. // Побједа. – 42, 786 (17. 9. 1987)
0460. Raduj se, raduj se, dete ; Čudo u polju ; Izložba dece sli ka ra ; Brbljivice / D. M. // Čarobni govor detinjstva : izbor suvremene poezije jugoslavenskih na roda i na rodnosti /
priredio Ivan Za lar. – Zagreb : Školska knjiga, 1987. – Str. 9–13
0461. Соне ти / Д. М. // Књи жевност. – 42, књ. 84, 6 (1987) стр. 814–817
Са држај: Човеколика биљка; Прва љубав; Ранорани лац; Уса мљеник; Смрт; Источњак; Ствара лач ка страст; Песник; Са временик Пра дедова; Сти хови соне та; Реч.
0462. Соне ти ; Лу там парком ; Шта могу ; Уза луд на опомена ; Пра дед моје мајке ; Стари шу мар / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – 163, књ. 440, 1 (1987) стр. 3–5
0463. Трке ; Ис точ њак / Д. М. // Књи жевна реч. – 16, 300 (5. 1987)
0464. U gosti ma / D. M. ; ilustr. Da nica Rusjan // Radost. – 36, 9/10 (1987) str. 5
0465. Чека ње ; Ка ко ко / Д. М. // Кора ци. – 22, 7/8 (1987) стр. 397
0466. Честит ка за Нову годи ну / Д. М. // Ђурђевак. – 5, 43[44] (1987) стр. 23

1988.
0467. Сабране песме. Књ. 1, Песме ; Зелени витез ; Гозба на ливади ; Нове песме / Д. М. –
Београд : Нолит, 1988. (Љу бља на : Мла динска књи га). – 418 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСМЕ – Молбе мла дости: Молба мла дости; Предосећа ње; Стреп ња;
Чежња; Јед на смрт; Пи та ње; Девојач ка молба; Страх; Јед но уверење; По растанку 1–5; Оздра вљење – Шумска звезда: Шумска звезда; Покошена ли ва да; Зми ја;
Лов; Поздрав реци; Сеоски по ток; Обла ци; Пођи мо у шу ме; Круг; Зе лени сумрак – Лирске оазе: Лирске оазе; Пролет ње песме 1–2; Ра дости; Немир; Су тон;
Се ли це; У зимски дан; Су тра дан; Нисмо ми кри ви; Зве зда; У вла ку; Уте ха; На
бу ри; Сећа ње; Паук; У колу; Изнена ђење; Слут ња; Поноћ; Тајна; Над жи во том
1–3; На ша тајна; Са моћа – На од мори шту: На од мори шту 1–10; Огледа ло 1–12 –
Та ква сам ја: Моја песма; Лирска про ти ву реч ност; Ја и ја; Оправда ње; На крају
би ће опет јед но исте; Свејед но ми је; Време; Од говор; При ча о песни ку; Зла
ноћ; Опомена; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕНИ ВИТЕЗ: Зе лени ви тез; Пролеће је опет;
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Ре чи; Сум ња; Суд ба; На ста вак; Због ме не; Љу бав; Сре ћа; Од ла зак; Са моћа;
У пољу; По тоци; Дрво иза огра де; Змијске очи; Мрак; Писма из шу ме 1–3; Два
да на у шу ми 1–2; Млеч ни пут; Заборав; Песма голу ба; Чу вајте се; Девојко; Прекор; Песма после неде ље; Јесење ју тро; Поздрав незна ној; Моли тва за љу бав;
Две моли тве; Кле тва и моли тва 1–2; Вечерњи снови 1–4; Јесен; Песма су жња;
Вечерњи при звук; Разговор; Бдење; Бол; Љу бав – Моли тва Богу ми лова: Гостољу бље; Посла ни ца; Ту га; Заточење; Ли ти ја; Песма о жи воту; Жи вот; Глас ноћи;
Спозна ње; Изми рење; Богу милска песма; Богу ми лова моли тва – У смрт од разли ци јех: Поми луј, Боже; Свећа; Пролеће у гробљу; Над пра хом; Утрка; Опустела кошни ца; Оборено гнездо; У смрт мра ви; У смрт росе; Над реч ним кори том;
Уса мљен крст; Повратак; Мртва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зеју 1–2; Опусте ли
оклоп; Грли ца; Послед ње речи. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Гозба на ли ва ди; Ти хи
умобол ник; Кроз исти прозор; Са моћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у тра ви 1–2; Рађа ње месеца; На врати ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци; Језеро; Горски поток; Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Срце шу ме; Чудотворно дрво; Сеп тембар; Снег;
Бе ла врби ца; Смрзну та пти ца; Га вра ни; Голу бови; Студи ја за зимски пејзаж;
Слика – 2: Судбина; Љубав; Празник; Тајна; Растанак; Сад; Од мене до њега може
се са мо мостом ду ге; Нико не зна да смо би ли исти поток; Успомене; Сан; Чекање;
Коли ко ли ца имаш ти?; Заборав; Бе ли цвет; Ју тро; Ти ши на; Болесна девојчи ца;
На пу штени пут; Небо; Врата за па да; Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост; Вечерња молитва; Знак крста; У сен ци неба; Там ни чар; Смрт на бу ри. НОВЕ ПЕСМЕ –
Сећање на оца: Сећање на оца; Час земљописа; Писмо оцу; Молитва очевом срцу –
За ви чај: За ви чајно ве че; Бран кови на; Сећа ње на за ви чај; Моји земља ци; Град;
У крају мом; Брест се су ши; Гласови ноћи; Весела јесен; Лет ња ноћ; Просјак; Сумрак на ли ва ди; Под не у шу ми; Небо у за ви чају – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру;
Слут ња; Каја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у пасти ре; Вече; Мирно моје срце спа ва;
Умор; Послед њи час; Бог смр ти; Са вин монолог; Разговор мона хи ње с Богом;
Глас мона хи ње; Бла женства – Из словенач ке: Сребрне плесачи це; Вез; Доли на
под ки шом; Срни на моли тва; Ћук; Са пут ни ца; Фан тастич но вече; Олу ја; Све то
ју тро; Ореол – Песма: Песма; Земља где се родио онај што мене љу би; Пролеће
гнездо гра ди; Пролеће; Познанице; Мла дост је прошла; Бачени ка мен; Су тра дан;
Мелан холи ја; Вера; Ду ша; Кућа у зори; Нејасна песма; Неспокојство; Бегу ни ца;
Уте ха; Пра зник; Месечи на; Подиг нем очи; Песма у ноћи; Старост; На пу штена
девојка; Касни мраз; Бог ми лосрђа; Песни ково ис куство; Уса мљени кова песма.
0468. Сабра не песме. Књ. 2, Песник и за ви чај ; Ослобођење Цве те Ан дрић ; Отаџбина у првомајској поворци ; Отаџби но, ту сам / Д. М. – Београд : Нолит, 1988. (Љубља на : Мла динска књи га). – 405 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ – Песник и за ви чај: Песма кроз гору; Песма
крај извора; Љу бавна песма; Сватовска песма; На шеснаести рођен дан; Први
дан љу ба ви; Девојка се ра ду је пролећу; Љу бавно писмо; Ки ша; Чека ње; Девојка
за братом; Братова моли тва; Девојка слу ти смрт; Послед ња успа ван ка; Ствари;
Мла ди ћева ту жба ли ца; Син ги ду нум; Елеги ја; Сестри на ту жба ли ца; Мајчи на
ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве љених; Вајар вас крса ва мр тву девојку; Човек; Немир;
Каја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу њење; Уми ра ње срца; Сећа ње; Нешто слич но
при чи; Људска комеди ја; Писмо; Звезде; Градски љу бавни ци; Писмо из ропства;
Жена; Ми лошта; Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Ду шу ми поклони; Послед ње
пролеће; Песни ков бла гослов; Песник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; Поези ја; Песни ци су гра ђа ни ма – Пут ник треће класе: Пут ник треће класе; Рад ник чезне за
од мором у при роди; Си рома хов гроб; Неко се сећа детињства; Сећа ње у затвору;
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Над свеском умрлог ђа ка; Бу кова шу ма; Деца; Ма ла да ди ља; На пу штена девојка;
Песма о на пу штеном де те ту; Крај воде; Жени која се продаје; Осу ђени ков послед њи час; Са моу би ца; Полуде ли возар тен ка; Пут ник кроз Са хару; Монолог
разочара ног; У крч ми; Бран ковач ко гробље; Се ља кова смрт; Се ља кова здра вица; Воћ ња ци; Воловска кола; Се љак на тргу; Се љан ки на ту жба ли ца; Провин цијал ци; Од говор са времени ку – Песме о ропству и слободи: Покаја ње; Освајачи;
У ропству; Гу бар; Беседа роман ти чарева; Роман ти чарска успа ван ка; Сен погинулог рат ни ка; Девојка за поги нулим мла ди ћем; Че жња у ту ђи ни; Алекси Вићен ти јеви ћу; За ви чај под месечи ном; Ноћ у за ви чају; Бад ња ци; Мешење хлеба;
Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном хлебу; Крва ва бајка; На гробу стре ља них
ђа ка; Мајке оп ту жу ју; Мајка ма; Ци ви ли за ци ја; Гра ни ца; Жао ми је човека; Пору ка освајачу; На да; Медвед ник; Веру јем; Бајка о уста нич кој пу шци; Кри лата
земља; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Уста ни ци; Мећа ва на бран ковинском вису; Војнич ко гробље у Солу ну; Бла га вест; Први дан слободе; Патриотски
разговор са Срби ма; Верност; Сан о дома ћем ми ру; Удови ца; Обудове ла невеста; Девојке-војни ци; Ра њена пастирка; Песма о поги нулој девојци; Сум ња лица ма; Ја гањци; Бу гари ма; Руским песни ки ња ма; Бал ка нац; Ослобођење; Ослобођење Цве те Ан дрић; Отаџби на у првомајској поворци; Отаџби но, ту сам.
0469. Сабра не песме. Књ. 3, Пролеће у За гребу ; Ми рис земље ; Заробљеник снова ; Говори ти хо ; Тра жим поми ловање / Д. М. – Београд : Нолит, 1988. (Љубљана : Младинска књи га). – 334 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: ПРОЛЕЋЕ У ЗА ГРЕБУ (из Изабраних песа ма): Пролеће у Загребу; Београдске ули це; Сеп тембарска песма; Час истори је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањци. МИРИС ЗЕМЉЕ: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем;
Крај је ле ту; Сено; Јесен; Чим се срет немо; Не бој се; Поноћ; Сун ча ње у брди ма;
У пролеће; Ви но пролећа; Романса; Роса; Ју тарње облачење пти ца; За љу бљени
ку кац; Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса; Шу ма у
Израе лу; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је; Пи тали це; Де тињство; Песни ков кип у парку. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА – Прочи та но
са сли ковни це у де тињству: Сли кар Лу ка; Пророк Или ја; Крсти тељ; Оборени
Бог; Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла; Миољски ва шар;
Бал кански ратови; Веру јем – Месечи на успомена: Ју тарња песма; Стопа; Уцвета ле мисли; Бла говести; Шта је теби, небо; Први снег; Лед твоје срце на гло обузи ма; Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе то молим; На морској
оба ли; Ју тро у Кварнеру; Тајна; Неса ни ца; Лик на прозору; Деца – При рода је
да ва ла зна ке да ће се песник роди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега; Ок тобар; Зимски ви хор – Заробљеник снова у Зенич кој же лезари: Бајка о ковачу; Кумова сла ма у димњаку; Железно сунце; Говор железа; Пакао; Ска мењена шу ма;
Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак; Песнич ко
вече. ГОВОРИ ТИ ХО – Снегови де тињства: Љу бавни ци у пу чи ни ноћи; Љу бавна препирка; Виоли не Чајковског; Пра зно ју тро; Без успомена; Зри кавци; Претпролећ ни дан; Бу ђење пролећа; Пеша ци; Коме да се ту жим; По тера; Есперанто; Има мо пасош; Куд одем да одем; Ста ни це; Катедра ла; Са мо онај ко је ду го
пловио; Снегови де тињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња кроз Војводи ну;
Пролеће на Косме ту; Су тон на Ска дарском језеру; Срби ја у су тону. ТРА ЖИМ
ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељници; О одбеглу робу; О меропа ху; О хи јерархи ји; За себра; За сврг ну те; За земљу
куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо
кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смртомрсце; За ва жне; За седам глад них
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годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир; О обореној
цркви; О олтару; О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка луђера; За непелегри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се споти чу преко пра га; За паству
срца; За су жње поми лова не; За човека који је погу био перга мен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је
Магда лене; За погубљена љубавна писма; За себарске жене; За бранковинске сељаке; За нерот ки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре; За исмеваче;
За за вид ни ке; За песме; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За
Богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне
који царске дру мове ору; За врлине у мане прометну те; За људе који јасно ви де; За
ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О Бож јем суду; О пра шта њу. ПЕСМЕ
ВАН ЗБИРКИ: Песник и пролеће; Три песме о старости; Стари султан; За прву
жену султа нову; Шта оста не од љу ба ви; Љу бавна козери ја; Са времена породич на
дра ма; Мегдан; Бајка о жени ном срцу; И после је све би ло ла ко; Са хра на; Свејед но је; Таоци; Забачени нов чи ћи; На кна де; Гласник; И што је најгоре; Црно
море; Сајам са моће; Ја пти це раз у мем; Знам по много чему; Сан ја ну арске ноћи;
Сли ка из пра дедовске собе; Неко ко ће тек би ти ја; Неза писа на; Час пре мене;
Там ни ви лајет; Грача ни ца; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Песни ково ви ђење.
0470. Сабра не песме. Књ. 4, Немам ви ше времена ; Ле топис Перу нових потома ка ; Песме из Норвешке ; Ни чи ја земља / Д. М. – Београд : Нолит, 1988. (Љу бља на : Младинска књи га). – 270 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: НЕМАМ ВИ ШЕ ВРЕМЕНА: Време прошло; Немам ви ше времена;
Прво смо ду го мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна
проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бранкови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш
би ти веч на; И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња молитва; Моли тва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан; Зау век; Све је по старом;
Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад одосмо; Поку шај хумора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је извесно; Ти ши на
спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка; Још један дан до вучења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Земља јесмо; Пре оран гроб; Пти чија са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса хле реке; Сећа ње. ЛЕТОПИС
ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА: Бе лешка; Перун; Пусти ња ково ви ђење; Глас о
пророчанству; Царев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков цару; Освајач; Страх од
броја; Војсковођа; Жу па ново при ви ђење; Насу ми це иду Ра ша ни; Ра њеник у туђи ни; Поклисари; Глас преда ка; Стогоди шња ци; У кра љевој земљи; Смрт војни ка; Ноћ; Вест о рату; Звона у Ни ну; Ис посни кова моли тва; Краљ уочи боја;
Војска под звезда ма; Звезда на свет кови на; Гатара; Ву кодла ци; Гробље старих Богова; Просја ци; Хлебарево ви ђење; Слу шају Богови; Волос; Мора на; Мора ни на
успа ван ка; Жи ва; Просјак на разбоји шту; Раста нак; Повратак; Берачи ца би ља;
Пли ма; Осека; Од лу ке Све тог Си нода; Помет ња; Скит ни це; Јере ти ци; Са вет
јере ти ка; Мах ни ти; Небески зна ци; Чудо у цркви; Ве ли ки свештеник; Глас преда ка; Глас ту ђи на; Раш чи њени нови опат; Попац; После већа ња; Послед ња служба словенска; Тра ве; Сан о кру ни; Месечи на. ПЕСМЕ ИЗ НОРВЕШКЕ: Здрави ца Норвешкој; Hilsen til Norge; Бдење; Брда; Ма гла; Сун чева сарад ни ца; Бу ра
код Нарви ка; Пловећи конти нент; Гри гов гроб; Катедра ла у Тронд хајму; Дрвена
црква; Саветовање; Жеђ; Глад; Смрт на пу чини; Терет тежи од човека; Смрт у леду;
Огла шени, изи ђите; И триста је много; Крва ви крст; Сви ци сведоци; Непознати;
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триста се дам десе та поноћ; Крстови; Сен ке; Српска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕ МЉА:
Ни чи ја земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Међу пла не та ма;
При ви ђење; Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење; Црна певи ца; Дарови; Састан ци
у сну; Са моћа; Два сна да вљени ка; Постепено; Судби на; Сан; Немам про тивотрова; Моли тва за оклоп; По требно ми је; Сун це ме са мо ни је изневери ло; Миољско ле то; Ра дост; Мисао понорни ца; Немам; Осу ђена мисао; Ноћ на мисао;
Ус крсло сећа ње; У неса ни ци; На пусти те моје мисли; Ра ђа ње песме; Водени чар;
Песник; Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис о ратови ма; За пис о ратови ма;
За пис о жеђи за жи во том; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; Послед ње пу това ње; Послед њи да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу; Сунча ни часовник; Људско срце; Заборав; Дон Ки хот; Кад оду на ших мајки мајке;
Призра ци; Гојкови ца; Потопљени брод; Бојазан; И овде; Моги ле времена; Разговор у гра њу; Рекви јем; Лирски родослов; Послови су за вршени.
0471. Сабра не песме. Књ. 5, Слово о љу ба ви ; Међа ши сећа ња / Д. М. – Београд : Нолит,
1988. (Љу бља на : Мла динска књи га). – 295 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: СЛОВО О ЉУ БА ВИ – Обма не: На мерник; Тајна; Иза шти та поези је;
Слово о љу ба ви; Обма не; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја
слу ха; Дру жи ћу се са сун цем; Варљи ве светлости; На води; Ети кета за ви но; Пролећ на вр тогла ви ца; Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак;
Најед ном сам пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се
на дати; Боја зан; Дан посе та; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој сабесед ник је говорио – Апокрифи о нему шти ма: Безгрешно зачеће;
Чароли ја; Жениk и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо;
Ба карна ру жа; Коренак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Црне су зе; Бу ђење тра ве;
Зми ја у мору тра ве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ван ка цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсек ти; Богомољке;
Кук ци леши нари; Потом ци; Цвет ни старач ки дом; Вече на ли ва ди; Ми риси; Све
је од мене веће – Пешча ни сат: Пешча ни сат; Треба са хра нити; Термометар крви;
Уз пастирску ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ледено агрегат но ста ње;
Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном сакси јом; Хи рург; Рендгенски сни мак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Кра дљивци пролећа; Опрости; За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Трка; Дови ђења; Све тло
ру хо; Засад; Ис ку шење; Копач бу нара; Моцартов рекви јем; Ка кве то има везе.
МЕЂА ШИ СЕЋА ЊА – Бран ковинско ру хо: Разговор са за ви чајним ка меном;
Разговор са бран ковинским цве том; Бран ковинско ју тро; Бези мена сеоска река; Власте линство; Кавга; Чурга; Чи ча Јан ко; Трешњекра ди ца; Просидба моје
буду ће мајке; Сли ка из пра дедовске собе; Барска пру га; На шег оца мајка; Бит ка
у Кован лу ку; Дедовски требник; Чи таони ца на та ва ну; Поноћ на моли тва; Просја ци на сaјму; Гатара; Народ на кле тва – Пет пејза жа: Шу ма на жези; За ла зак
сун ца за Медвед ни ком; Уснуло језеро; Непогода; Новембарска слут ња – Ли кови: Ис повест Његошу; Пору ка; „Ћуд је женска смешна рабо та“; Ђу ри на ку ћа у
Ска дарли ји; Ју тарња посета; Иси дора у ореолу иња; Иси дорин врт; Бор на Брачу;
„И цврчи цврчи цврчак“; Бла го теби; „Још би нам могла деси ти се љу бав“; Ни коли
Тесли; Фести вал у Стру ги – На Одисејевој стени: Писмо са Мљета; Мртве ду ше;
У ту ђи ни; Река По томак у Ва шинг тону; Градско гробље у Ва шинг тону; Поноћни Торон то; Непознат говорник у Хајд парку; Јереван; Арарат; У атомској пећини; Пла жа у за ли ву Бату ми; На Кавказ не треба у по да на ићи; Ка мена библиотека; Пећински сли кар; Дрвена црква; Гри гов гроб; Коа ла у рачва ма дрве та;
Трешње нерот ки ње; На Одисејевој стени; На помена; Додатак.
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0472. Сабра не песме. Књ. 6, Река помоћ ни ца ; Ве трова успа ван ка ; Пролећ ни састанак ; Росна ру ковет ; Шумска љуља шка ; Чудо у пољу ; Сун чеви пода ни ци ; Птице на чесми ; Злат ни леп тир ; Де те у торби / Д. М. – Београд : Нолит, 1988. (Љубља на : Мла динска књи га). – 506 стр. ; 20 цм
Ју би ларно изда ње којим Нолит обе ле жа ва седам десет годи на књи жевног ра да
Десан ке Макси мовић. – Ти раж 6.000.
Са држај: РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА: Река; Деда чека уну че; Поди вља ла река; Омладин ци спаса вају децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца.
ВЕТРОВА УСПА ВАНКА – Ове песме ла ке чули смо од ба ке: Коло; Страх; Хва лиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је ухо;
Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе; Мора
се јести – Бим, бам, ударам већ је дан, већ је дан: Ли вадско звон це; Коки но обећа ње; Мра ви зи дари; Водоноша; Телад и чоба ни ца; Ку ци на вечера; Ју тарња песма
пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми – Ку че маче јаре паче, миш де тлић
вук пе тлић, га вран свра ка деда ба ка, де те кока зечић вока: Лут ке рачу нају; Чупавко; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Коке и меде; Разговор на па ши; Препе ли ца
и пастир; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари. ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК – Де тињство: Обу ћарска за дру га; Шарена торби ца; Скрет ни чар; Од
ку ће до школе; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мерник; Ма ца и паук;
Час земљописа; Над књи гом бајки; Честит ка за Нову годи ну; Говор учи те љичин – Три побрати ма: Три побрати ма; Фебру арски разговори; Пролећ ни састанак; Горски по тоци; Песма зри ка ва ца; Иде јесен; Вожња. РОСНА РУ КОВЕТ:
Ки ша на ли ва ди; Стена под ма хови ном; Априлска песма; Разговор брезе и ари ша.
ШУМСКА ЉУЉА ШКА: Два северца; Први снег; Децембарска при ча; Птич ја
Нова годи на; Игран ка; Ку пи не; Ма ли баук; Успа ван ка за зечи ћа; Пуж; Шумска
љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован; Гра ђење гнезда; Старке
ужарке; У гости ма; Ма ли чу вар; Ли ји на јел ка; Дозлабога; Ко је већи; У доњем
двори шту; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; Кројач; Књи ге разбибри ге; Пра вед на
ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови. ЧУДО У ПОЉУ – Ко хоће да дожи ви чудо:
Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо; Пролећ но ју тро; За што плачу ку ку реци;
Сне жне па хуљи це; И дрвеће при ма плату; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мошћенич кој дра ги; О Космају; Бе ла вра на; Ћу рак помодар; Бли жи се, бли жи ле то;
Вевери це; Од ла зи сун це; Месечи на; Пу това ње на сан ка ма; Вече; Јесен – Слу шајте: Слу шајте; Ка мена пећи на; Сусрет са лиси цом; Пау ково де ло; Ли ва да у плани ни; Вра на; Пуж на послу; Пљусак; Ку па ње обла ка; Леп дан; Непозната пти ца;
Пти це на чесми; Олу ја у шу ми; Пролећ ни шатори; У се лу мра ва; Миш патуљак;
Трњи на под снегом – Сеп тембарска песма: Ма ли војни ци; Брбљи ви це; Сли ке из
бу квара; Девојчи це; Маче у џепу; Прониц љи ве суди је; Ђач ко срце; Деч ја недеља; Попац весел ко; Мрак; Болест; Бли зан ци; Рођење де те та; Вест. СУН ЧЕВИ
ПОДА НИ ЦИ – Мају у гости ма: Чисти ку кац – Де те: Поздрав реци; Изволи те
на из ложбу деце сли кара; Ура нак – Сун чеви пода ни ци: Три стршљена; Мр тва
пти ца; Под небом од жи це; Коњи у руд ни ку; Дрвосече у шу ми; Љу тић; Су мрак
на ли ва ди; Вечерња песма – Гат ка о шу ми: Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Глас
секи ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни на; Горски по ток; Изнена ђење; Ве тар рвач; Разговор са псом чу варем; Гат ка о шу ми; Уста ни ково ходоча шће – Бла га вест: У деч јој
библио теци; Стасај брже, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ: Весе ли поврт њак; Повратак у за ви чај. ЗЛАТ НИ ЛЕПТИР – Злат ни леп тир: Злат ни леп тир – Бу ба мара:
Татин од ла зак у земљу снова; Први да ни у земљи снова; Бу ба мара; Бу ба марин
пола зак; У звери ња ку; Татин сусрет са месецом; Сусрет татин са сун цем; Ве трови; Тата спаса ва децу од злих снова; Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари;
Тати но бу ђење. ДЕТЕ У ТОРБИ: Де те у торби; Ве ли ка учени ца; Неустра шив;
Страх; Чма ва ло; Живко лењивко; Ани но зна ње; Гата лин ка; Црвене бу бе; Бу бља
346

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

аутостра да; Луткин на мештај; Бршљан циркузан; Песма за Ду шана; Жму ра; Како
се ка же; Ин тервју с прасци ма; Пара да; Зи дао дим кулу; Деч ји сан; Бе лези крај
пу та; Над ме та ње; Богато де тињство; Необич но школова ње; Подиг ни на небо
очи; Мај; Са ма је у соби бака; Тако је при ча ла моја бака; Бајка о тврдогла вој змији;
Ба ка ша љив чи на; Неустра ши ва ба ка; Неспора зум; Најбоља ма ма; Ма ма му прашта; Размешта ње ђа ка по клу па ма; Robek Uge; Чиоде; За гонет на торба; Сви ци;
Пешак; Бе ле ноћи; Поздрав из Норвешке; Преступ на годи на; Трену так ћу та ња;
Песма; За грм, дру же; Дру га изложба деце сли кара; Штам парске грешке; Вели ки
раз лог; Помодар Ра да; Помодарка; Лек ци ја ши; Знал ци јези ка; Са времена ба ка;
Даре жљи ви тата; Наш учи тељ првог разреда; Стра не речи; Над ме та ње пи ја ница; Предео у красу; Зи ма на Шари; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта деца у
све ту слу шају; Сеоски биоскоп; Ба лет у сеоском двори шту; Рат; Људско срце;
То ни је за пти це; Писа ле су нови не; Нови мост у Мојстра ни; Ђа ци добро твори.
0473. Бај ке / Д. М. ; из бор Пе тар Цвет ковић ; илустра ци је Вла дислав Ла лиц ки. –
[3. изд.]. – Београд : Нолит, 1988. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки
за вод). – 54 стр. : илустр. у боји ; 18 цм. – (Лекти ра за 1. разред основне школе; 4)
Ти раж 20.000.
Са држај: Кћи ви ли ног коњи ца; Бајка о лабуду; Свет под језером; Три патуљка;
Три ја годе; При ча о Ра ку Кројачу; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић;
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу.
0474. Зве зда на свет кови на / Д. М. ; [избор, пред говор и поговор Слободан Ж. Марковић]. – Ва љево : „Ми лић Ра кић“, 1988. (Ва љево : „Ми лић Ра кић“). – 256 стр. ;
20 цм. – (Библио тека „За ви чајник“; књ. 4)
Ти раж 1.500. – Песник и поези ја, за ви чај и жи вот : стр. 7–30.
Са држај: 1; ПЕСМА СА МА НИ ЧЕ: Песма; Речи; При ча о песни ку; Са пут ница; Поези ја; Ра ђа ње песме; Песник; Песни ков каби нет; Пећински сли кар; Пролећ ни сти хови; Дру жи ћу се са сун цем; Боја зан; Изгу бљени стих; Сан; Лирска
оаза; Песма у ноћи; Ис куство; Песни ково ис куство; Нејасна песма; Песма после неде ље; Песнич ко вече; Ни чи ја земља; Немам ви ше времена; Песни ков благослов; Повратак; Време прошло; Проглас; Пору ка; Варљи ве све тлости; Уцвета ле мисли; Мисао понорни ца; Осу ђена мисао; Ноћ на мисао; На пусти те моје
мисли; Од исте твари; Коме да се ту жим; Зри кавци; Песни ково ви ђење; Пророк
Или ја; Крсти тељ; Ок тобар; Пра зно ју тро; Зимски ви хор; Недељна проповед;
Гојкови ца; Лирски родослов; Послови су за вршени; На Стра жи лово идем; Ву ков
утук; Ис повест Његошу; Иси дорин врт; Бла го теби; Ти ну Ујеви ћу; Богу милска
песма; Иза шти та поези је. 2; ИСКУ ШЕНИК У ОДСЈАЈУ СУН ЦА И ХЛАД НОЋИ СЕНИ: Че жња; Слут ња; Стреп ња; Ра ђа ње љу ба ви; И наста ла је ти ши на;
Моли тва за љу бав; Неса ни ца; Тајна; На крају би ће јед но исто; Немир; Пот пу но
са ма; А ја се не усудих; Ти ши на спа ва; Ру ка; Бдење; Сен ке; Додир; Дарови; Састан ци у сну; Са моћа; Судби на; Сан; Ра дост; Заборав; Боја зан; Човек; Бачени
ка мен; Сећа ње; Жена; Јесен; Поноћ; Стопа; А и тебе то молим; Без успомена;
Прет пролећ ни дан; Ста ни це; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш би ти
веч на; Ни је ви ше ва ше; Тајни саста нак; Лав на са мр ти; Звезда на свет кови на;
Ву кодла ци; Наслеђе; Моли тва пред сан; После већа ња; Жеђ; Огла шени, изи ђите; Зми ја мла дожења; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; При зра ци;
И овде; Моги ле времена; Прва посе та; Не треба се на дати; Маслач ци; Пролећ на
се та; Пас за ви ја; Над разби јеном сакси јом; Сун це и смрт; Трешње нерот ки ње;
Пау ци; Шумски храм. 3; ИЗ ЗА ВИЧАЈА НЕ ОД ЛА ЗИ!: Географски запис; Разговор са за ви чајним ка меном; Песник и за ви чај; Бран кови на; Моји земља ци; Бранковинско ју тро; Звона; Ћук; Бран ковински цвет ни врт; Бу ђење пролећа; Пролеће; Разговор с бран ковинским цве том; За ви чај под месечи ном; Месечи на у
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Бран кови ни; Ноћ у за ви чају; Гласови ноћи; Зи ма у за ви чају; Медвед ник; Брда;
За ла зак сун ца за Медвед ни ком; Месечи на над воћ ња ци ма; Ју тарње облачење
пти ца; Сун ча ње у брди ма; За љу бљени ку кац; Сено; Зми ја; Ја гањци; Гром; Крај
је ле ту; Род на годи на; Миољско ле то; Миољски ва шар; Гостољу бље; У крч ми;
Бад ња ци; Пеша ци; Умор; Пут ник треће класе; Небеса; Водени чар; Ми хољско
ле то; Че жња у ту ђи ни; Оде ли ше ку ће; Се ља кова смрт; Гатара; За пис о ратовима; Мећа ва на бран ковинском вису; Бал кански ратови; Алекси Ви ћен ти јеви ћу;
У ропству; Крва ва бајка; Мајка ма; Жао ми је човека; Срби ја је ве ли ка тајна; Патриотски разговор са Срби ма; Час истори је; Срби ја у су тону; Грача ни ца; Са временик пра дедова; Бран ковач ко гробље; Си рома хов гроб; Преоран гроб; Уса хле
реке; Кад оду на ших мајки мајке; Сећа ње на за ви чај; Разговор у гра њу; Зми јуљак; Сли ка из пра дедовске собе; Дедовски требник; Забора вљени лист Библи је;
Пут ник; Повратак; Сећа ња; Песни кови за ви чаји.
0475. Изабра не пјесме / Д. М., Гри гор Витез, Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђерковић]. – Ти тоград : Репу блич ки за вод за уна пређи ва ње вас пи та ња и обра зовања, 1988. (Ти тоград : Побједа). – 96 стр. ; 20 цм. – (Дома ћа лек ти ра за 3. разред
основне школе / Репу блич ки за вод за уна пређи ва ње вас пи та ња и обра зова ња,
Ти тоград)
Ти раж 6.000.
0476. Крва ва бајка : песме о Кра гу јевач ком ок тобру / Д. М. ... [и др.]; [уредник Ми лутин Милутиновић]. – Кра гу јевац : Спомен-парк Кра гу јевач ки ок тобар, 1988.
(Кра љево : Слово). – 31 стр. ; 17 цм
Ти раж 20.000.
0477. Ли вадско звон це : изабра не песме / Д. М. ; избор и поговор Алексан дар Ристовић ; ди дактич ко-методич ки текст Оли вера Ба кочевић ; илустра ци је Алексан дар
Хецл. – [3. изд.]. – Београд : Нолит, 1988. (Београд : Београдски изда вач ко-графич ки за вод). – 115 стр. : илустр. ; 18 цм. – (Лекти ра за 3. разред основне школе /
Нолит; 1)
Ти раж 15.000. – Разговор о песма ма : стр. 104–107. – Поговор : стр. 108–110. –
Реч ник ма ње познатих речи : стр. 111–113.
Са држај: Де тлић; Ка ко храстић расте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вадско
звон це; Водоноша; За што плачу ку ку реци; Ве трова успа ван ка; Хва лиса ви зечеви; Ку па ње обла ка; Час земљописа; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бајки; Вечерња песма; Сне жне па хуљи це; Пу това ње на сан ка ма; Деч ји сан; Вожња;
Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча ла моја ба ка; У гости ма; Ба ка ша љивчи на; Пљусак;
Шта деца у све ту слу шају; Ко хоће да дожи ви чудо; Слу шајте; Сложни дру гови;
Гат ка о шу ми; Гра ђење гнезда; Чма ва ло; Изволи те на из ложбу деце сли кара;
Ка ко се ка же; Априлска песма; Пау ково де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на мештај;
Горски по ток; И дрвеће при ма плату; Татин од ла зак у земљу снова; Сусрет татин са сун цем; Мрак; Сусрет са лиси цом; Најбоља ма ма; Брбљи ви це; За гонет на
торба; Непозната пти ца; Повратак у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.
0478. Памти ћу све / Д. М.. – Београд : Нолит, 1988. (Београд : БИГЗ). – 106 стр. ; 20 цм
Са држај: СУ МОРНА ВЕШТИ НА: Шта ли те спре чи; Кога ли то чекам; Нека
оста не мут но; Шта чекаш; Дај неки знак; Ти хи ме прате зву ци; На јулској жези;
Обред на игра; Игра ве тром; Сла вуј месечар; Грешни ан ђео; Прау зрок; На говештај; Су морна вешти на; Пу теви; Ћу та ње се чуло; Без са говорни ка; Жељна сам
разговора; Међу градски те лефонски разговор. ЧЕ ЛИК БОЛА: Ве черња ту га;
Кад склопим очи; Пам тим; Болесник; Пам ти ћу све; Бол; У вру ћи ци; Очајник;
Нека пад не снег; Не чуди се; Спа вајте слат ко; Зло. ВОДЕ И ЛИ ВА ДЕ: Морам у
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онај крај; У за ви чају; Исто се то дога ђа и у мени; Људско наси ље; Тајанствени
са пут ник; Пред вечерје; Ви хор ту ђи нац; Сли кар лу та ли ца; Зми ја земља ки ња;
Бе лоу шка; Мраз; Пор трет пла нин ке; Зимска подок ни ца; Сне жна ви зи ја; Старинска вечера. НА ДАХ НУ ЋЕ: Над хну ће; Пролећ ни сли кови; Ра ђа ње песме;
Песни ково писмо у му зеју; Вол шебник речи; За нос песни ком; Слут ња смр ти;
Бран ку Ћопи ћу; Наста вак разговора; Ројење; Здра ви ца мла дим песни ци ма; Говорник; Отворена књи га; Сећа ње на Иси дору; Прекасно; Разговор ра дозна лаца са песни ком. ПРА ШУ МЕ: Пра шу ме; Сам; Бе жи мо; Ако се врати; Прови ри
човек из шпи ље; Десет бож јих за повести; Ма ла је гра ни ца; Све ће би ти пу хор;
Узбу ђу је ме; Чека ћу; Неће ме би ти; Полет у виси не; И га вран рече.
0479. Песме о пти ца ма / Д. М. ; [цртежи и ви њете Горда на Јеросимић]. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1988. (Београд : Кул ту ра). – 108 стр. : илустр. ; 24 цм. –
(Књи га за децу и одрасле; 20)
Ти раж 3.000. – Стр. 99–106 : Кри лати деч ји при јате љи / Слободан Ра ки тић.
0480. Поези ја / Д. М. ; избор и пред говор Слободан Миц ковић. – Скопје : Ма кедонска
књи га, 1988. (Скопје : „Гоце Делчев“). – 240 стр. ; 20 цм
Са држај: ЗЕ ЛЕНИ ВИТЕЗ: Пролећ на песма; Стреп ња; Слут ње; Сели це; Опомена; Зе лени ви тез; Лик на прозору; Пролеће, а ја венем; Додир; Старинска девојач ка песма; Песник; ГОВОРИ ТИ ХО: Врата за па да; Бајка; Ни ко не зна; Ожиљак; Говори ти хо; Пут ник; МЕШЕЊЕ ХЛЕБА: Мешење хлеба; За пис о жеђи; За
жи вотом; Дон Ки хот; Гојкови ца; Сеља кова смрт; Бал ка нац; Пут ник треће класе;
Људско срце.
0481. Prsten na morskom dnu : bajke / D. M. ; priredi la Anđel ka Mar tić ; [i lustrira la Jasenka Leontić]. – Zagreb : Školska knjiga, 1988. (Ča kovec : Zrinski). – 111 str. : ilustr. ;
24 cm. – (Dobra knjiga. Lekti ra za treći razred osnov ne škole)
Tiraž 10.000. – Str. 5–6 : Bajke su najljepše prijateljice djetinjstva / Anđel ka Mar tić. –
Str. 109 : O književ nici / Anđel ka Mar tić.
Са држај: Ako jе vеrovati mojoj baki; Bajka o labudu; Priča o rеci; Patuljak Kukuruzović; Svеt pod jеzеrom; Bajka o izvoru; Patuljkova tajna; Prstеn na morskom dnu; Bajka
o divljoj krušci; Vеtar dadilja; Uklеta ptica; Nеobični svirač; Ratoborni car; Bajka o
kratkovеčnoj; Kako jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladini ispod tri dana
zabranjеno; Račundžija; Pobеđеni vеtar uhoda; Popci hlеbari; Svadbеni darovi; Dugin
most; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino strašno otkrićе; Glasnikov polazak;
Glasnikov susrеt sa Vodеnim Cvеtom; Svadba; Zima na viru Vodеnog Cvеta.
0482. Тра жим поми лова ње : лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком / Д. М. – Горњи Ми ла новац : Деч је нови не ; При шти на : Јединство, 1988. (Кра гу јевац : „Никола Ни колић“). – 84 стр. ; 21 цм. – (Библио тека „Ми на“)
0483. Београдске ули це ; Песма Београ ду / Д. М. // Београ де, мој бе ли лабуде : поези ја
о Београ ду од 1433 до 1986. / при редио Ми лорад Ра дов Блечић. – Београд : Нова
књи га, 1988. – стр. 104–106
0484. [Избор прозе и пое зи је Десан ке Максимовић] // Дај ми сун це ру ку : злат на читан ка де тињства / [прир.] На да Вељковић. – Београд : Нова просве та, 1988. –
стр. 173–175
Са држај: Бајка о лабуду; Препе ли ца и пастир; У сну деца расту; Ве трова успаван ка; Ра дуј се, ра дуј се, де те.
0485. Mače u džepu / D. M. // Miševi i mačke naglavačke / izbor Rade Obrenović. – Novi
Sad : Zmajeve deč je igre, 1988. – str. 5
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0486. Moj komšija Bran ko / D. M. // Bran ko Ćopić / Voja Mar janović. – Beograd : Stručna
knjiga, 1988. – str. 77–78
Pri log : pesma Bran ku Ćopiću.
0487. Наста вак разговора / Д. М. // Ра дован Зоговић пјесник и човек : Зборник ра дова ; књ. 3. – Ти тоград : ЦА НУ, 1988. – стр. 9–10
0488. Pod hladnim nebom / Jelena Stan ković Gavri lović. – Beograd : Zajednica književ nih
klubova Srbije, 1988. (Leskovac : Napredak). – 109 str. ; 21 cm
Str. 6–12 : Opravda nje čovekovog moral nog integriteta / D. M.
0489. Априлска утак ми ца / Д. М. // На пред. – 3, 4 (29. 4. 1988) стр. 1
0490. Веру јем (факси мил аутографа) ; Немам ви ше времена / Д. М. // Стру га. – 8–9
(1988) стр. 6
0491. Грача ни ца ; За су жње поми лова не ; О пореклу / Д. М. // Бје лопољске нови не. –
01. 9. 1988. – стр. 6
0492. Dobrodošlica Ma riji Sergejev noj Petrovih / D. M. // Savremenik. – 34, knj. 8, 12
(1988) str. 490–491
0493. Drev ne reči / D. M. // Prosvjetni list. – 756 (27. 4. 1988) str. 14
0494. Жељна сам разговора / Д. М. // Стремљења. – Год 23, бр. 1 (1988) стр. 3–5
Са држај: На дах ну ће; Не дај се Тара; Ма ла је гра ни ца; Жељна сам разговора;
Пла мењача.
0495. Жељна сам разговора / Д. М. // Јединство. – 28–30. 11. 1988. – стр. 5
0496. За на ивне ; Се ли це ; За Мари је Магда лене ; За ва жне ; За оне који се спо ти чу
преко пра га ; Изволи те на из ложбу ; Један деда ; Пе та ма ма ; Дру га ба ка ; Трећа
ма ма / Д. М. // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 20–12, 24–25
0497. Знам по много чему / Д. М. // Дневник. – 1. 5. 1988. – стр. 20
0498. [Избор песа ма Д. М.] // Венац. – 5/6 (5. 6. 1988) стр. 2, 7–80
Са држај: При ча о песни ку; Знам по много чему (факси мил); Молба мла дости;
Предосећа ње; Че жња; Пи та ње; Јед на смрт; Час пре мене (факси мил); Страх;
Јед но уверење; Девојач ка молба; По растан ку; Небо у за ви чају; Свод небески
је хла дан; Гласови ноћи; Весе ла јесен; Су мрак на ли ва ди; Песни кови за ви чаји;
Месе чи на у Бран кови ни; Опору ка; Си ла зи те пола ко; Оздра вљење; Очев од лазак (сећа ње на де тињство); Стра ни це жи во та (сећа ње); Сећа ње на оца; Час земљописа; Ра дости; Немир; Опомена; Су тон; Се ли це; Су тра дан; Нисмо ми
кри ви; Стреп ња; Часопис Мисао и Д. М. (сећа ње); Љу бав; Срећа; Од ла зак; Пролет ње песме; Та ква сам ја; Међу пла не та ма (факси мил); За ви чајно ве че; Бранкови на; Сећа ње на за ви чај; Моји земља ци; Лет ња ноћ; Просјак; Под не у шу ми;
Град; У крају мом; Брест се су ши; Човек; Немир; Не дељна проповед; Заборављени лист Библи је; Нешто слич но при чи; Зве зде; Писмо из ропства; Градски
љу бавни ци; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Песма о поробљеном хлебу;
Обећа ла си да ћеш би ти веч на; Послед ња моли тва; Крва ва бајка; На гробу стреља них ђа ка; Мајке оп ту жу ју; Мајка ма; Ци ви лиза ци ја; Жао ми је човека; Пору ка
освајачу; Гра ни ца; На да; Ме двед ник; Срби ја се буди; Кри лата земља; Веру јем;
Уста ни ци; Бајка о уста нич кој пу шци; Срби ја је ве ли ка тајна; Ви но из домови не;
Поку шај ху мора; Снег на гробу; Сад је извесно; Ти ши на спа ва; Све је по старом; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Зау век; Земља је сву где иста; Ми лости ња;
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Ис пу њење; Уми ра ње срца; Каја ње; Уми ра ње љу ба ви; Сећа ње; Писмо; Људска
коме ди ја; Жена; Наслеђе; И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Моли тва
пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан; Земља јесмо; Пору ка; Тајни саста нак;
Се ћа ње; Хит на посе та; Уса хле ру ке; У зимски дан; Слово о љу ба ви; Боја зан;
Поводањ; Иза шти та пое зи је; Ми рис копри ва; Су творац; Нема ни ког; Сновиђење; Песник; Људско срце; Послед ње пу това ње; Упозорење; Послед њи да ни;
Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис о ратови ма; За пис о жеђи за жи во том;
Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Мој свет; А сад одосмо; Дан посе та; Не треба
се на дати; Немам ви ше времена; Мој сабесед ник је говорио; Време прошло;
Прво смо ду го мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; За мља је смо (факси мил);
Безгрешно зачеће; Чароли ја; Око за око; Црне су зе; Бу ђење тра ве; Цвет но чудо; Успа ван ка цвећу; Пролећ на се та; Од већ брзо; Женик и невеста; Веру јем
(факси мил); Ис повест Његошу; Још би нам могла деси ти се љу бав; Послови су
за вршени (факси мил); Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо; Пролећ но ју тро;
За што плачу ку ку реци; Сне жне па хуљи це; И дрвеће при ма плату; Смрт ли шћа;
Цвет ни збор; Бе ла вра на; Ћу рак помодар; Сан у Мошћенич кој Дра ги; О Космају; Бли жи се, бли жи ле то; Вевери це; Ве че; Од ла зи сун це; Месе чи на; Пу това ње на сан ка ма; Јесен; ВЕН ЧЕВА ШКОЛСКА ЛЕКТИ РА: Молба мла дости;
На шеснаести рођен дан; Први дан љу ба ви; Небо у за ви чају; Говори ти хо; Прича о песни ку; Опомена; За љу бљеност; Ве че; Моји земља ци; Писмо; Пролеће, а
ја венем; Веру јем; Пут ник треће класе; Жао ми је човека; Спомен на уста нак;
Крва ва бајка; Бајка о уста нич кој пу шци; Отаџби но, ту сам; За песни ки њу, земљу
старинску(факси мил).
0499. Kiša ; Pisma iz domovine ; Dva sna davljeni ka ; Poslovi su završeni ; Čudo u crkvi ;
Pesnik i zavičaj / D. M. // Odjek. – 41, 18 (1988) str. 5
0500. Ljudi, potajni pesnici / D. M. // Dnev nik. – 46, 15020 (31. 8. 1988)
Skraćena verzija besede povodom dodeljivanja Zlatnog venca Struških večeri poezije
u Ohridu.
0501. Ма ли војни ци / Д. М. // Полити ка. – 85, (22. 12. 1988) „Полити ка за децу“, год. 59,
бр. 2336
0502. На дам се и ве ру јем : говор о Косову / Д. М. // НИН. – 39, 1942 (20. 3. 1988)
стр. 32–33
0503. Пам ти ћу све ; На јулској жези ; Сла вуј месечар ; На дах ну ће ; Пролећ ни сли кови / Д. М. // Књи жевна реч. – 17, 317 (10. 3. 1988) стр. 1
0504. Песма / Д. М. // Бра зде. – 27, 45 (1988) стр. 1
0505. Поези ја је дивно чудо : Беседа, Света Софи ја, Охрид, 28. август / Д. М. // НИН. –
39, 1966. (4. 9. 1988) стр. 30–31
Беседа је прочи та на поводом доби ја ња Злат ног Вен ца Стру шких вечери поези је
у Охри ду.
0506. Полет у виси не ; Пу теви / Д. М. // Књи жевне нови не. – 40, 749/750 (1. 3. 1988)
0507. Proletnje pesme / D. M. // JAT. – 20, 495 (11. 4. 1988) str. 7
0508. Пору ка пле ти ља ма у Си рогојну / Д. М. // Поли ти ка. – 31, бр. 18 (14. 5. 1988)
Културни додатак
0509. Prašu me ; Deset božijih zapovesti ; Sam / D. M. // Savremenik. – 34, Knj. 7, 3/4
(1988) str. 162–165
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0510. Првак / Д. М. // Поли ти ка. – 85, 26907 (1. 9. 1988) стр. 19
0511. При зна ње / Д. М. // Поли ти ка. – 85, 26727 (3. 3. 1988) стр. 19
0512. Sve je od mene veće ; Tražim pomilovanje / D. M. // Front. – 44, 48 (25. 11. 1988) str. 28
0513. Sumor na veština / D. M. // Vjesnik. – 48, 14544 (12. 3. 1988) „Panora ma subotom“
(dodatak), str. 11
0514. U gosti ma ; Znalci jezi ka ; Jutar nja pesma pčela ; Devojčica i jagode / D. M. // Oslobođenje za djecu. – Sa rajevo, 01. 6. 1988. – str. 4
0515. Школски од мор : [прича у стиху] / Д. М. ; илустр. М. Па вловић // Ђурђевак. – 5,
50 (1988) стр. 12–13
0516. Школски од мор / Д. М. // Поли ти ка. – 85, 26769 (14. 4. 1988) стр. 19
0517. Шта ли те спречи / Д. М. // Књи жевне нови не. – 40, 755 (1. 6. 1988)

1988–1989.
0518. Фан тастич но вече ; Разру шена црква ; Гласови ноћи ; Песник [избор песа ма из
збирке Ми хољско лето] / Д. М. // Дога ђаји (Лу ча ни). – (1988–1989) стр. 13–14

1989.
0519. Бајка о Крат ковеч ној / Д. М. – Нови Сад : Змајеве дечи је игре : Ра досно де тињство, 1989. (Нови Сад : Просвета). – 87 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библиотека Змај; 3)
Ти раж 1.000. – Стр. 81–85 : Ова ко је поче ло / Љу би ца Весе ли новић, Ми росла ва
Кастори. – Регистар.
Са држај: Ка ко је наста ла бајка у овој књи зи; Пи шчева моли тва на Заравни;
Омла ди ни ис под три да на забра њено; Рачун џи ја; Побеђени ве тар ухода; Поп ци
хле бари; Свадбе ни дарови; Ду гин мост; Крат ковеч ни но школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Гласни ков пола зак; Гласни ков сусрет са Воденим
Цве том; Свадба; Зи ма на Ви ру Воденог Цве та.
0520. Bajka o labudu : [izbor] / D. M. ; [i lustracije Zlata Bilić]. – [1. izd.]. – Sa rajevo : Književ na zajednica Druga ri, 1989. (Sa rajevo : Oslobođenje). – 88 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Biblioteka Pla men. kolo 1; knj. 9)
Ti raž 5.000.
0521. Зи дао дим кулу / Д. М. ; избор Ми лен ко Ра довић. – Ва љево : Ми лић Ра кић, 1989.
(Ва љево : Ми лић Ра кић). – 120 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библио тека Изабра но
де тињство; књ. 6)
Ти раж 1.000. – Уз овај избор / Ми лен ко Ра довић : стр. 111–117.
0522. Izbor iz poezije i proze za djecu / D. M. ; [priredio Veli mir Mi lošević ; predgovor Velimir Milošević]. – Sarajevo : Svjetlost, 1989. – 107 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Mladi dani.
Lektira)
Str. 5–7 : Vrtovi snova – vrtovi poezije / Velimir Milošević. – Razgovor o delu : str. 105–
106. – Bi lješka o piscu / V. [Veli mir] M. [Milošević] : str. 107.
Са држај: BU ĐENJE PROLEĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna torbica;
Buđеnjе prolеća; Mali jahači; U gostima; Jutarnja pеsma pčеla; Šumska ljuljaška; Livadsko zvoncе; Bliži sе, bliži lеto; Kiša na livadi; Namеrnik; Vožnja; Bеla vrana; Žmura;
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Jarе i vuci; Hva lisavi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni golubovi; Ptičija
nova godina; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knjigom bajki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar
dadi lja; Oraščići-palčići; Patu ljak Ku kuruzović; Mеdvеdova žеnidba; Macan-bracan;
Priča o rеci; Bajka o labudu; Kći vi linog konjica; Tri patuljka; Lеpo jе biti dеtе.
0523. Kragujevac / tekst D. M. ; li kov na obrada Bosiljka Kićevac. – Sa rajevo : Književ na zajed nica Druga ri, 1989. – [24] str. : ilustr. ; 26 cm. – (Biblioteka Pla men; kolo 2, knj. 1.
Sli kov nice o NOB)
0524. Кра гу јевац / текст Д. М. ; ли ковна обра да Босиљка Ки ћевац. – Сарајево : Књижевна зајед ни ца Дру гари, 1989. – [24] стр. : илустр. ; 26 цм. – (Библио тека Пламен; коло 2, књ. 1. Сли ковни це о НОБ)
0525. Песме / Д. М. ; изабра ла Д. М. ; при редио за штам пу Слободан Ра ки тић. – 5. допу њено изд. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 1989. (Београд : Култу ра). –
628 стр. ; 18 цм. – (Ма ла библио тека Српске књи жевне за дру ге)
Ти раж 3.000. – Поези ја Десан ке Макси мовић / Слободан Ра ки тић : стр. 7–67. –
Бе лешка о писцу у овом изда њу / С. [Слободан] Ра ки тић : стр. 615–620.
Са држај: ПРОЛЕЋ НА ПЕСМА. Из збирки Песме и Зе лени ви тез (1919–1930):
Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Слут ња (Ма да је око мене пролеће); Поноћ
(И одјед ном чуд но се нешто догоди ло); Се ли це; Са моћа (Би ло би ми су ви шно
да срет нем кога год); Оздра вљење; Покошена ли ва да; Зми ја; Сеоски поток; Облаци; Пођи мо у шу ме; Паук; Тајна; Предосећа ње; Немир; Су тон; У зимски дан;
Опомена; Судба; Прекор; Зе лени ви тез; Срећа; Молба мла дости; Грли ца; Мрак;
У смрт росе; Опусте ли оклоп; У му зеју; Уса мљени крст; Повратак; Опусте ла кошни ца; Гостољу бље; Богу милска песма; МОЈИ ЗЕМЉА ЦИ. Из збирки Нове
песме и Песник и за ви чај (1930–1946): Моји земља ци; Се ља кова смрт; Пут ник
треће класе; Гласови ноћи; Ћук; Сребрне плесачи це; Пролеће гнездо гра ди;
Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској га зи ли тра ви; Уми ра ње љу ба ви; Писмо;
Нејасна песма; Ду ша; Сећа ње на оца; Ствари; Немир; Оти ћи ћу у пасти ре; Савин монолог; Србија у су тону; Устаници (Спомен на сечу кнезова у Ва љеву); Верујем (Моја земља пропасти неће); Срби ја се буди; Срби ја је ве ли ка тајна; Крва ва
бајка; Мајчи на ту жба ли ца; Мајка ма; Мешење хлеба; Че жња у ту ђи ни; Жао ми је
човека. МИ РИС ЗЕМЉЕ. Из збирке Ми рис земље (1946–1956): Де тињство;
Снегови де тињства; На пла ни ни; На Стра жи лово идем; Ју тарње облачење птица; Сун ча ње у брди ма; Род на годи на; Месечи на над воћ ња ци ма; Су тон на Скадарском језеру; Небеса; Пи та ли це; Ву ков утук; Кад мла дост проху ји, шта чи ните, пти це; Пролеће, а ја венем. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА. Из збирки Заробљеник
снова и Говори ти хо (1956–1964): Веру јем (Веру јем у пролеће љу ба ви и његове
бу ји це); Сли кар Лу ка; Оборени бог; Бал кански ратови; Стопа; Ра ђа ње љу ба ви;
Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; Лик на прозору; Виоли не Чајковскога;
Лед твоје срце на гло обу зи ма; На морској оба ли; Тајна (Као да сам негде у прашу ми); Бајка о ковачу; Сви лене бу бе; Ку мова Сла ма у дим ња ку; Же лезно сун це;
Говор же леза; Па као; Коме да се ту жим; Пеша ци; Има мо пасош; Куда одем да
одем; А и тебе то молим; Не бој се; И то ме пла ши. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ.
Из збирке Тра жим поми лова ње (1963–1964): Проглас; За себра; За сврг ну те; За
земљу куда војска прође; За војнич ка гробља; За послед ње да не; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; О хи јерархи ји; За жир; За ка лу ђера; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За
паству срца; За јерес; За су жње поми лова не; За свадбе без вен ча ња; За Мари је
Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу
старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За за видни ке; За песме; За пепељу гу; За звери оклевета не; За оне који царске дру мове ору;
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За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из
ми лосрђа; О пра шта њу; ПЕСМЕ ОБЈА ВЉЕНЕ ВАН ЗБИРКИ (1965–1975): Забачени нов чи ћи; Сан ја ну арских ноћи; Знам по много чему; Час пре мене; Незаписа на; Неко ко ће тек би ти ја; Гласник; И што је најгоре; Црно море; Ра ђа ње
сун ца у Га гри; Там ни ви лајет; Грача ни ца; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Песни ково ви ђење. НЕМАМ ВИ ШЕ ВРЕМЕНА. Из збирке Немам ви ше времена
(1969–1973): Немам ви ше времена; За лу пи ле су се врат ни це; Опору ка; Песникови за ви чаји; Ру ка; Пот пу но са ма; Обећа ла си да ћеш би ти веч на; Прва ноћ жалости; Земља је сувгде иста; Све је по старом; А сад одосмо; Снег на гробу; Сад
је извесно; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо 1–11;
Преоран гроб; Птич ја са хра на; Лиси чи на смрт. ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА. Из збирке Ле топис Перу нових по тома ка (1969–1975): Перун; Глас о
пророчанству; Царев стра жар; Глас прет ков цару; Насу ми це иду Ра ша ни; Ноћ;
Звона у Ни ну; Војска под звезда ма; Звезда на свет кови на; Просја ци; Хлебарево
ви ђење; Волос; Мора на; Мора ни на успа ван ка; Помет ња; Јере ти ци; Раш чи њени
нови опат; Са вет јере ти ка; Чудо у цркви; Послед ња слу жба словенска. МЕЂАШИ СЕЋА ЊА. Из збирки Песме из Норвешке (1976) и Међа ши сећа ња (1983):
Здра ви ца Норвешкој; Брда; Бу ра код Нарви ка; Гри гов гроб; Катедра ла у Трондхајму; Дрвена црква; Смрт у леду; Српска ку ћа; Разговор са за ви чајним ка меном; Разговор са бран ковинским цве том; Бран ковинско ју тро; Кавга; Чурга;
Трешњекра ди ца; Просидба моје буду ће мајке; Ју тарња посе та; Иси дорин врт;
Писмо са Мље та; Непознат говорник у Хајд-парку; Арарат; Ка мена библиотека;
Пећински сли кар; На Одисејевој стени. НИ ЧИ ЈА ЗЕМЉА. Из збирки Ни чи ја
земља (1979) и Слово о љу ба ви (1983): Ни чи ја земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Додир; Зми ја мла дожења; Дарови; Са моћа; Постепено; Немам про тиво трова; Миољско ле то; У неса ни ци; Водени чар; Ис куство; За пис о
ратови ма; Упозорење; Послед њи да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу;
Кад оду на ших мајки мајке; При зра ци; Гојкови ца; И овде; Разговор у гра њу; Послови су за вршени; Слово о љу ба ви; Обма не; Ха лу ци на ци ја слу ха; Жега; Без одјека; Боја зан; Снови ђење; Су творац; Зми ја у мору тра ве; Пас за ви ја; Обешени
инсек ти; Кук ци леши нари; Све је од мене веће; Пешча ни сат; Науч ни апокриф;
Ренд генски сни мак; Кли нич ка смрт; Ис ку шење; Ка кве то има везе. МИ ХОЉСКО ЛЕТО. Из збирки Ми хољско ле то (1987) и Сајам речи (1987): Бран ковински цвет ни врт; Географски за пис; Богоја вљење; Посве та; Перу нов дворац; Волос; Заборав; Сеоско гробље; Шумски храм; Ис точ њак; Пау ци; Смрт у шу ми;
Са временик пра дедова; Разру шена црква; Мр тва при рода (креда); Сам сам цит;
Непоновљив сан; Песник; Човеколи ка биљка; Бит ка неба и ка мена; Ти ну Ујевићу; По тајни песник; За љу бљени враг; Воле ла се два ве тра; Сеоски поштар; Решет ка у бол нич кој соби; Ноћ у бол ни ци; Ми лосрд на сестра; Пози вар; Ми хољско ле то. ПАМТИЋУ СВЕ. Из збирке Пам ти ћу све (1988): Обред на игра; Сла вуј
месечар; Пу теви; Ћу та ње се чуло; Без са говорни ка; Вечерња ту га; Пам тим; Болесник; Пам ти ћу све; У вру ћи ци; Спа вајте слат ко; Зло; Исто се то дога ђа и у
мени; Тајанствени са пут ник; Ви хор ту ђи нац; Сли кар лу та ли ца; Зми ја земља киња; Сне жна ви зи ја; На дах ну ће; Ра ђа ње песме; Здра ви ца мла дим песни ци ма;
Говорник; Сећа ње на Иси дору; Бежи мо; Ако се врати; Прови ри човек из шпи ље;
Десет бож јих за повести; Све ће би ти пу хор; Неће ме би ти; Полет у виси не.
0526. Poezija i proza za djecu : (izbor) / D. M. ; [izbor, predgovor, metodički tekst i bi lješka
o piscu Zorica Tur jačanin ; ilustracije Nedim Arifović]. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“, 1989. (Mostar : „Rade Bitanga“). – 112 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Lastavica. Lekti ra)
Tiraž 8.000. – Str. 5–6 : Raduj se, raduj dete / Zorica Tur jačanin. – Str. 103–107 :
Razgovor o djelu / Zorica Tur jačanin. – Str. 109–110 : Bi lješka o piscu / Z.[Zorica]
T.[Turjačanin]. – Rečnik manje poznatih reči i izraza uz tekst.
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Са држај: Raduj sе, raduj sе, dеtе; Nad knjigom bajki. U SVETU SVA KOG TRENUTKA LEPOTA NEKA SE RODI: Čudo u šu mi; Vožnja; U gosti ma; Šumska sa moća;
Vеtrova uspavan ka; Građеnjе gnеzda; Livadsko zvoncе; LJutić; Kupinе; Dva pitanja;
Starkе užarkе; Pеčurkе; Bli ži sе, bli ži lеto; Vеčеrnja pеsma; Lеtnja noć; Igran ka;
Pеsma zri kavaca; Pau kova lju ljaška; Mravi zida ri; Sta rina ri; Namеrnik; Krticе; Zеčjе
uho; Hvalisavi zеčеvi; Jarе i vuci; Ko jе vеći; Idе jеsеn; Mraz; Snеžnе pahuljicе; Srеbrnе
plеsačicе; Čas zеmljopisa; Dеčjе pеsmе; Dеtinjstvo. U SVETU SVAT KOG TRENUTKA ISTINA SE PONEKA TRA ŽI: Patuljak Kukuruzović; Bajka o divljoj krušci;
Mrak u školi; Ma li lopov u školi; Ukradеni kolač; Ružica nеćе dar; Na tava nu.
0527. Prsten na morskom dnu : bajke : lek ti ra za treći rezred osnov ne škole / D. M. ; pri redi la Anđel ka Mar tić ; [i lustrira la Jasen ka Leontić]. – Zagreb : Školska knjiga, 1989. –
111 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Dobra knjiga. Lekti ra za treći razred osnov ne škole)
Str. 109 : O književ nici / Anđel ka Mar tić.
Са држај: Ako jе vеrovati mojoj ba ki; Bajka o labudu; Priča o rеci; Patu ljak Ku kuruzović; Svеt pod jеzеrom; Bajka o izvoru; Patuljkova tajna; Prstеn na morskom dnu;
Bajka o divljoj krušci; Vеtar dadilja; Uklеta ptica; Nеobični svirač; Ratoborni car; Bajka
o kratkovеčnoj; Kako jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladini ispod tri dana
zabranjеno; Račundžija; Pobеđеni vеtar uhoda; Popci hlеbari; Svadbеni darovi; Dugin
most; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino strašno otkrićе; Glasni kov polazak;
Glasni kov susrеt sa Vodеnim Cvеtom; Svadba; Zi ma na viru Vodеnog Cvеta.
0528. Са Десан ком Макси мовић / Д. М. ; при редио Љу бисав Ан дрић. – Нови Сад : Матица српска, 1989. (Суботица : Минерва). – 276 стр, [12] стр. табли: илустр. ; 20 цм. –
(Библио тека Доку мент)
Ти раж 3.000. – Хронолошка библиографи ја разговора, ин тервјуа, репор та жа,
изја ва и од говора Десан ке Макси мовић (1937–1987).
Са држај: У врту детињства; Отац; У за ви чају; Тајна отаџби не; Прве песме; Лектире; Пред разредом; Писати за децу; У земљи се ља ка; Мудрост љу ба ви; Порекло
песме; Пое ти ка песме; Наслови; Из песме у песму; С чи таоци ма; Пу товати; Савремени ци; У свом времену; Моћ речи; Ли це судби не; Пи та ли це.
0529. Грача ни ца / Д. М. // Теме љи : Нова српска поези ја о Косову / избор Па вле Зорић. – Београд : СКЗ, 1989. – стр. 19
0530. Грача ни це [оригинални на зив – Грачаница] / Д. М. // Стра шни суд / при редио
Рат ко Поповић. – При шти на : Јединство ; Београд : Просве та, 1989. – стр. 31
0531. Kr vava bajka ; Za zemlju kuda vojska prođe ; Ljubav no pismo / D. M. // Zemlja ti svet
krije / priredio Nebojša Debelja ković. – Križevci ; Karlovac : Književ na revija „Kalnik s Titom u na ma“, 1989. – str. 8–10 ; 49
0532. Мешење хлеба / Д. М. // Со и хлеб Јефи ми јин : песме о хлебу / [приредио] Ради воје Ми кић. – Шабац : Књи жара Његош ; Пећин ци : Кула „Ви ђени ја“, 1989. –
стр. 11
0533. Десан ка Макси мовић [О Ву ку Караџићу] // Вук да нас : сведочења / [приредио]
Ми лош Јевтић. – Ва љево : „Ми лић Ра кић“, 1989. – стр. 162–165
Са држај: Пи та ли це, Ву ков утук.
0534. Voćnjaci ; Miris kopriva ; Korenak raži ; Zavičajni hrast / D. M. // Antologija jugoslovenskog pesništva o biljka ma / pri redio Mi lorad R. Blečić. – Beograd : Knji žev na zajednica „Zvezda ra“, 1989. – str. 68–71
0535. Desan kino pismo : ulomci // Vjesnik. – 24. 4. 1989
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0536. Деч ји разговори / Д. М. // Поли ти ка за децу. – 60, 2347 (9. 2. 1989) стр. 1
0537. Деч ји разговори / Д. М. // Поли ти ка. – 86, 27091 (9. 3. 1989) стр. 21
0538. Деч ји цр теж / Д. М. // Ђурђевак. – 6, 58 (1989) стр. 6
0539. За оклеве та не звери ; За јере ти ке / Д. М. // Бра ни чево. – 36, 3 (1989) стр. 15–16
0540. За себра / Д. М. // Просвјет ни лист. – 701 (1. 3. 1989) стр. 15
0541. Затра вљено гробље / Д. М. // Књи жевне нови не. – 42, 779/780 (1. 7. 1989)
0542. Ја ви те и кад се ра дост деси / Д. М. // Побједа. – 45, 8581 (19. 10. 1989)
0543. Месец у годи ни ; Млеч њаче ; Жу ква / Д. М. // Паун. – 2, 5/6 (1989) стр. 4
0544. Misli u sli ka ma Desan ke Mak si mović : Ha i ku / D. M. // Nedeljni glas. – 14. i 15. 10.
1989. – str. 14
Са држај: Autogram, ispri ka; Talеnat; Mlada lački imidž; Nova knjiga bićе po japanskom; Sta rinska žеlja; Jеsеnji mеmеnto; Ha; Novina ru; Lеpota – idеntitеt; Roma nopiscu; Iz knjigе utisa ka; Do viđеnja, u Bеogradu.
0545. Наста вак разговора / Д. М. // Побједа. – 45, 8292 (7. 1. 1989) стр. 10
0546. Ни коли Тесли / Д. М. // [Брошура која је издата у спомен на бора вак Ни коле
Тесле у Београ ду 2. ју на 1892]. – Београд, ју на 1989. – стр. 4
0547. Озон за ви чаја / Д. М. // Књи жевност. – 44, Књ. 88, 3 (март 1989) стр. 286–289
0548. Пред рударским ок ном / Д. М. // Књи жевна реч. – 18, 345 (10. 6. 1989) стр. 12
0549. Се о ско гро бље / Д. М. // Ле топис Ма ти це српске. – 165, Књ. 443, 5 (1989)
стр. 693–697
0550. Спомен на уста нак / Д. М. // Поли ти ка. – 86, 27208 (6. 7. 1989) стр. 13
0551. Уса мље ни пе сник [из бор ха и ку поезије] / Д. М. // Ко ра ци. – 24, 3/4 (1989)
стр. 178–180

1989/1990.
0552. Тра жим поми лова ње / Д. М. // Извештај Ва љевске гим на зи је (Ва љево) . – 120,
(1989/1990) стр. 3

1990.
0553. Песме ; Зе лени ви тез ; Гозба на ли ва ди ; Нове песме / Д. М. – [6. изд.]. – Београд :
Нолит, 1990. (Београд : Војна штам пари ја). – 418 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме /
Десан ка Макси мовић; књ. 1)
Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСМЕ – Молбе мла дости: Молба мла дости; Предосећа ње; Стрепња; Че жња; Јед на смрт; Пи та ње; Девојач ка молба; Страх; Јед но уверење; По растан ку 1–5; Оздра вљење – Шумска звезда: Шумска звезда; Покошена ли ва да;
Зми ја; Лов; Поздрав реци; Сеоски по ток; Обла ци; Пођи мо у шу ме; Круг; Зе лени су мрак – Лирске оазе: Лирске оазе; Пролет ње песме 1–2; Ра дости; Немир;
Су тон; Сели це; У зимски дан; Су тра дан; Нисмо ми кри ви; Звезда; У вла ку; Утеха;
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На бу ри; Сећа ње; Паук; У колу; Изнена ђење; Слут ња; Поноћ; Тајна; Над жи вотом 1–3; На ша тај на; Са моћа – На од мо ри шту: На од мо ри шту 1–10; Огле дало 1–12 – Та ква сам ја: Моја песма; Лирска про ти ву реч ност; Ја и ја; Оправда ње;
На крају би ће опет јед но исте; Свејед но ми је; Време; Од говор; При ча о песнику; Зла ноћ; Опомена; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕНИ ВИТЕЗ: Зе лени ви тез; Пролеће је
опет; Ре чи; Сум ња; Судба; Наста вак; Због мене; Љу бав; Сре ћа; Од ла зак; Самоћа; У пољу; По тоци; Дрво иза огра де; Змијске очи; Мрак; Писма из шу ме 1–3;
Два да на у шу ми 1–2; Млеч ни пут; Заборав; Песма голу ба; Чу вајте се; Девојко;
Прекор; Песма после неде ље; Јесење ју тро; Поздрав незна ној; Моли тва за љубав; Две моли тве; Кле тва и моли тва 1–2; Ве черњи снови 1–4; Је сен; Песма сужња; Ве черњи при звук; Разговор; Бдење; Бол; Љу бав – Моли тва Богу ми лова:
Гостољу бље; Посла ни ца; Ту га; Заточење; Ли ти ја; Песма о жи во ту; Жи вот; Глас
ноћи; Спозна ње; Изми рење; Богу милска песма; Богу ми лова моли тва – У смрт
од ра зли ци јех: Поми луј, Боже; Свећа; Пролеће у гробљу; Над пра хом; Утрка;
Опусте ла кошни ца; Оборено гнездо; У смрт мра ви; У смрт росе; Над реч ним
кори том; Уса мљен крст; Повратак; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зеју 1–2;
Опусте ли оклоп; Грли ца; Послед ње ре чи. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Го зба на
ли ва ди; Ти хи умобол ник; Кроз исти прозор; Са моћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у
тра ви 1–2; Ра ђа ње месеца; На врати ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци; Језеро; Горски по ток; Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Срце шу ме; Чудо творно дрво;
Сеп тембар; Снег; Бе ла врби ца; Смрзну та пти ца; Га вра ни; Голу бови; Студи ја за
зимски пејзаж; Сли ка – 2: Судби на; Љу бав; Пра зник; Тајна; Раста нак; Сад; Од
мене до њега може се са мо мостом ду ге; Ни ко не зна да смо би ли исти по ток;
Успомене; Сан; Чека ње; Коли ко ли ца имаш ти?; Заборав; Бе ли цвет; Ју тро; Тиши на; Болесна девојчи ца; На пу штени пут; Небо; Врата за па да; Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост; Вечерња моли тва; Знак крста; У сен ци неба; Там ни чар;
Смрт на бу ри. НОВЕ ПЕСМЕ – Сећа ње на оца: Сећа ње на оца; Час земљописа;
Писмо оцу; Моли тва очевом срцу – За ви чај: За ви чајно вече; Бран кови на; Сећање на за ви чај; Моји земља ци; Град; У крају мом; Брест се су ши; Гласови ноћи;
Весе ла јесен; Лет ња ноћ; Просјак; Су мрак на ли ва ди; Под не у шу ми; Небо у зави чају – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња; Каја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у пасти ре; Вече; Мирно моје срце спа ва; Умор; Послед њи час; Бог смр ти; Са вин монолог; Разговор мона хи ње с Богом; Глас мона хи ње; Бла женства – Из словенач ке:
Сребрне плесачи це; Вез; Доли на под ки шом; Срни на моли тва; Ћук; Са пут ни ца;
Фан тастич но вече; Олу ја; Све то ју тро; Ореол – Песма: Песма; Земља где се родио онај што мене љу би; Пролеће гнездо гра ди; Пролеће; Позна ни це; Мла дост
је прошла; Бачени ка мен; Су тра дан; Ме лан холи ја; Вера; Ду ша; Ку ћа у зори; Нејасна песма; Неспокојство; Бегу ни ца; Уте ха; Пра зник; Месечи на; Подиг нем
очи; Песма у ноћи; Старост; На пу штена девојка; Касни мраз; Бог ми лосрђа;
Песни ково ис куство; Уса мљени кова песма.
0554. Песник и за ви чај ; Ослобођење Цве те Ан дрић ; Отаџби на у првомајској поворци ; Отаџби но, ту сам / Д. М. – [6. изд.]. – Београд : Нолит, 1990. (Београд : Војна
штам пари ја). – 405 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка Макси мовић; књ. 2)
Ти раж 6.000.
Са држај: ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ – Песник и за ви чај: Песма кроз гору; Песма
крај извора; Љу бавна песма; Сватовска песма; На шеснаести рођен дан; Први дан
љу ба ви; Девојка се ра ду је пролећу; Љу бавно писмо; Ки ша; Чека ње; Девојка за
братом; Братова моли тва; Девојка слу ти смрт; Послед ња успа ван ка; Ствари;
Мла ди ћева ту жба ли ца; Син ги ду нум; Елеги ја; Сестри на ту жба ли ца; Мајчи на
ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве љених; Вајар вас крса ва мр тву девојку; Човек; Немир;
Каја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу ње ње; Уми ра ње срца; Се ћа ње; Не што слич но
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при чи; Људска комеди ја; Писмо; Звезде; Градски љу бавни ци; Писмо из ропства;
Жена; Ми лошта; Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Ду шу ми поклони; Последње пролеће; Песни ков бла гослов; Песник и за ви чај; Дру гу умет ни ку; Поези ја;
Песни ци су гра ђа ни ма – Пут ник треће класе: Пут ник треће класе; Рад ник чезне
за од мором у при роди; Си рома хов гроб; Неко се сећа де тињства; Сећа ње у затвору; Над свеском умрлог ђа ка; Бу кова шу ма; Деца; Ма ла да ди ља; На пу штена
девојка; Песма о на пу штеном де те ту; Крај воде; Жени која се продаје; Осуђеников послед њи час; Са моу би ца; Полуде ли возар тен ка; Пут ник кроз Са хару; Монолог разочара ног; У крч ми; Бран ковач ко гробље; Се ља кова смрт; Се ља кова
здра ви ца; Воћ ња ци; Воловска кола; Се љак на тргу; Се љан ки на ту жба ли ца; Провин ци јал ци; Од говор са вре мени ку – Пе сме о ропству и слободи: Покаја ње;
Освајачи; У ропству; Гу бар; Беседа роман ти чарева; Роман ти чарска успа ван ка;
Сен поги нулог рат ни ка; Девојка за поги нулим мла ди ћем; Чежња у туђи ни; Алекси Ви ћен ти јеви ћу; За ви чај под месечи ном; Ноћ у за ви чају; Бад ња ци; Мешење
хлеба; Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном хлебу; Крва ва бајка; На гробу стреља них ђака; Мајке опту жу ју; Мајка ма; Ци ви лизација; Граница; Жао ми је човека;
Пору ка освајачу; На да; Медвед ник; Веру јем; Бајка о уста нич кој пу шци; Кри лата земља; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се буди; Уста ни ци; Мећа ва на бран ковинском вису; Војнич ко гробље у Солу ну; Бла га вест; Први дан слободе; Патриотски разговор са Срби ма; Верност; Сан о дома ћем ми ру; Удови ца; Обудове ла
невеста; Девојке-војни ци; Ра њена пастирка; Песма о поги нулој девојци; Сумња ли ца ма; Ја гањци; Бу гари ма; Руским песни ки ња ма; Бал ка нац; Ослобођење;
Ослобођење Цвете Ан дрић; Отаџби на у првомајској поворци; Отаџби но, ту сам.
0555. Пролеће у За гребу ; Ми рис земље ; Заробљеник снова ; Говори ти хо ; Тра жим поми лова ње / Д. М. – [6. изд.]. – Београд : Нолит, 1990. (Београд : Војна штам парија). – 331 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка Макси мовић; књ. 3)
Ти раж 6.000.
Са држај: ПРОЛЕЋЕ У ЗА ГРЕ БУ (из Изабра них пе са ма): Проле ће у За гре бу;
Београдске ули це; Сеп тембарска песма; Час истори је; Ра ђа ње књи ге: Ја гањци.
МИ РИС ЗЕМЉЕ: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем; Крај је ле ту; Сено; Јесен; Чим се срет немо; Не бој се; Поноћ; Сун ча ње у
брди ма; У пролеће; Ви но пролећа; Романса; Роса; Ју тарње облачење пти ца; Заљу бљени ку кац; Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса;
Шу ма у Израе лу; На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је;
Пи та ли це; Де тињство; Песни ков кип у парку. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА – Прочи та но са сли ков ни це у де тињ ству: Сли кар Лу ка; Пророк Или ја; Крсти тељ;
Оборени Бог; Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла; Миољски ва шар; Бал кански ратови; Веру јем – Месечи на успомена: Ју тарња песма;
Стопа; Уцве та ле мисли; Бла говести; Шта је теби, небо; Први снег; Лед твоје срце
на гло обу зи ма; Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе то молим; На
морској оба ли; Ју тро у Кварнеру; Тајна; Неса ни ца; Лик на прозору; Деца – Природа је да ва ла зна ке да ће се песник родити: Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега;
Ок тобар; Зимски ви хор – Заробљеник снова у Зенич кој же лезари: Бајка о ковачу; Ку мова сла ма у дим ња ку; Же лезно сун це; Говор же леза; Па као; Ска мењена
шу ма; Зми јуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак;
Песнич ко вече. ГОВОРИ ТИ ХО – Снегови де тињства: Љу бавни ци у пу чи ни
ноћи; Љу бавна препирка; Виоли не Чајковског; Пра зно ју тро; Без успомена;
Зри кавци; Претпролећни дан; Буђење пролећа; Пешаци; Коме да се ту жим; Потера; Есперан то; Има мо пасош; Куд одем да одем; Ста ни це; Катедра ла; Са мо онај
ко је ду го пловио; Снегови де тињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња кроз
Војводи ну; Пролеће на Косме ту; Су тон на Ска дарском језеру; Срби ја у су тону.
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ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ротој
кудељни ци; О одбеглу робу; О меропа ху; О хи јерархи ји; За себра; За сврг ну те;
За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир;
О обореној цркви; О олтару; О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка луђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко
пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За човека који је погу био пергамен те; За слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без
вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За себарске жене;
За бран ковинске се ља ке; За нерот ки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За мађиони чаре; За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепе љу гу; О лову; За ловишта; За звери оклеве та не; За Богове; Иду царским дру мом; О бабунској ре чи;
О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу;
О Бож јем суду; О пра шта њу. ПЕСМЕ ВАН ЗБИРКИ: Песник и пролеће; Три
песме о старости; Стари султан; За прву жену султа нову; Шта оста не од љу ба ви;
Љу бавна козери ја; Са времена породич на дра ма; Мегдан; Бајка о жени ном срцу;
И после је све би ло ла ко; Са хра на; Свејед но је; Таоци; Забачени нов чи ћи; Накна де; Гласник; И што је најгоре; Црно море; Сајам са моће; Ја пти це раз у мем;
Знам по много чему; Сан ја ну арске ноћи; Сли ка из пра дедовске собе; Неко ко
ће тек би ти ја; Неза писа на; Час пре мене; Там ни ви лајет; Грача ни ца; Обја ви те
јед ном на ве ли ка звона; Песни ково ви ђење.
0556. Немам ви ше времена ; Ле топис Перу нових по тома ка ; Песме из Норвешке ; Ничи ја земља ; Слово о љу ба ви / Д. М. – [6. изд.]. – Београд : Нолит, 1990. (Београд :
Војна штам пари ја). – 385 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка Макси мовић;
књ. 4)
Ти раж 6.000.
Са држај: НЕМАМ ВИ ШЕ ВРЕМЕНА: Време прошло; Немам ви ше времена;
Прво смо ду го мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна
проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бранкови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш
би ти веч на; И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња молитва; Моли тва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан; Зау век; Све је по старом;
Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад одосмо; Поку шај хумора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је извесно; Ти ши на
спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка; Још један дан до вучења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Земља јесмо; Пре оран гроб; Пти чија са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мр ти; Уса хле реке; Сећа ње. ЛЕТОПИС
ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА: Бе лешка; Перун; Пусти ња ково ви ђење; Глас о
пророчанству; Царев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков цару; Освајач; Страх од
броја; Војсковођа; Жу па ново при ви ђење; Насу ми це иду Ра ша ни; Ра њеник у туђи ни; Поклисари; Глас преда ка; Стогоди шња ци; У кра љевој земљи; Смрт војни ка; Ноћ; Вест о рату; Звона у Ни ну; Ис посни кова моли тва; Краљ уочи боја;
Војска под звезда ма; Звезда на свет кови на; Гатара; Ву кодла ци; Гробље старих Богова; Просја ци; Хлебарево ви ђење; Слу шају Богови; Волос; Мора на; Мора ни на
успа ван ка; Жи ва; Просјак на разбоји шту; Раста нак; Повратак; Берачи ца би ља;
Пли ма; Осека; Од лу ке Све тог Си нода; Помет ња; Скит ни це; Јере ти ци; Са вет
јеретика; Мах нити; Небески знаци; Чудо у цркви; Велики свештеник; Глас предака; Глас туђи на; Раш чи њени нови опат; Попац; После већа ња; Послед ња слу жба
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словенска; Тра ве; Сан о кру ни; Месечи на. ПЕСМЕ ИЗ НОРВЕШКЕ: Здра ви ца
Норвешкој; Hilsen til Norge; Бдење; Брда; Ма гла; Сун чева сарад ни ца; Бу ра код
Нарви ка; Пловећи кон ти нент; Гри гов гроб; Катедра ла у Тронд хајму; Дрвена
црква; Са ве това ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу чи ни; Терет те жи од човека; Смрт у
леду; Огла шени, изи ђи те; И триста је много; Крва ви крст; Сви ци сведоци; Непознати; Триста седам десе та поноћ; Крстови; Сен ке; Српска ку ћа. НИ ЧИ ЈА
ЗЕМЉА: Ни чи ја земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Међу плане та ма; При ви ђење; Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење; Црна певи ца; Дарови;
Састан ци у сну; Са моћа; Два сна да вљени ка; Постепено; Судби на; Сан; Немам
про тиво трова; Моли тва за оклоп; По требно ми је; Сун це ме са мо ни је изневери ло; Миољско ле то; Ра дост; Мисао понорни ца; Немам; Осуђена мисао; Ноћ на
мисао; Ус крсло сећа ње; У неса ни ци; На пусти те моје мисли; Ра ђа ње песме; Водени чар; Песник; Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис о ратови ма; За пис о жеђи
за жи вотом; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; Послед ње пу това ње;
Послед њи да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на гробу; Сун ча ни часовник;
Људско срце; Заборав; Дон Ки хот; Кад оду на ших мајки мајке; При зра ци; Гојкови ца; По топљени брод; Боја зан; И овде; Моги ле времена; Разговор у гра њу; Рекви јем; Лирски родослов; Послови су за вршени.
0557. Међа ши сећа ња ; Сајам речи ; Ми хољско ле то ; Пам ти ћу све / Д. М. – [6. изд.]. –
Београд : Нолит, 1990. (Београд : Војна штам пари ја). – 441 стр. ; 20 цм. – (Сабране песме / Десан ка Макси мовић; књ. 5)
Ти раж 6.000. – Изводи из кри ти ка. – Библиографи ја ра дова Десан ке Макси мовић : стр. 363–367. – Библиографи ја редова о Десан ки Макси мовић (избор).
Са држај: СЛОВО О ЉУ БА ВИ – Обма не: На мерник; Тајна; Иза шти та поези је;
Слово о љу ба ви; Обма не; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја
слу ха; Дру жи ћу се са сун цем; Варљи ве светлости; На води; Ети кета за ви но; Пролећ на вр тогла ви ца; Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак;
Најед ном сам пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се
на дати; Боја зан; Дан посе та; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој сабесед ник је говорио – Апокрифи о нему шти ма: Безгрешно зачеће;
Чароли ја; Женик и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо;
Ба карна ру жа; Коренак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Црне су зе; Бу ђење тра ве;
Зми ја у мору тра ве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ван ка цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсек ти; Богомољке;
Кук ци леши нари; По том ци; Цвет ни старач ки дом; Вече на ли ва ди; Ми риси;
Све је од мене веће – Пешча ни сат: Пешча ни сат; Треба са хра ни ти; Термоме тар
крви; Уз пастирску ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ледено агрегат но
ста ње; Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном сакси јом; Хи рург;
Ренд генски сни мак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Кра дљивци пролећа;
Опрости; За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Трка; Дови ђења;
Све тло ру хо; Засад; Ис ку шење; Копач бу нара; Моцар тов рекви јем; Ка кве то
има везе. МЕЂА ШИ СЕЋА ЊА – Бран ковинско ру хо: Разговор са за ви чајним
ка меном; Разговор са бран ковинским цве том; Бран ковинско ју тро; Бези мена
сеоска река; Власте линство; Кавга; Чурга; Чи ча Јан ко; Трешњекра ди ца; Просидба моје буду ће мајке; Сли ка из пра дедовске собе; Барска пру га; На шег оца
мајка; Бит ка у Кован лу ку; Дедовски требник; Чи таони ца на та ва ну; Поноћ на
моли тва; Просја ци на сајму; Гатара; Народ на кле тва – Пет пеј за жа: Шу ма на
же зи; За ла зак сун ца за Медвед ни ком; Уснуло језеро; Непогода; Новембарска
слут ња – Ли кови: Ис повест Његошу; Пору ка; „Ћуд је женска смешна рабо та“;
Ђу ри на ку ћа у Ска дарли ји; Ју тарња посе та; Иси дора у ореолу иња; Иси дорин
врт; Бор на Брачу; „И цврчи цврчи цврчак“; Бла го теби; „Још би нам могла деси ти
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се љу бав“; Ни коли Тесли; Фести вал у Стру ги – На Одисејевој стени: Писмо са
Мље та; Мр тве ду ше; У ту ђи ни; Река По томак у Ва шинг тону; Градско гробље у
Ва шинг тону; Поноћ ни Торон то; Непознат говорник у Хајд парку; Јереван; Арарат; У атомској пећи ни; Пла жа у за ли ву Бату ми; На Кавказ не треба у по да на
ићи; Ка мена библио тека; Пећински сли кар; Дрвена црква; Гри гов гроб; Коа ла
у рачва ма дрве та; Трешње нерот ки ње; На Одисејевој стени; На помена; Додатак.
0558. Песме за децу / Д. М. – [6. изд.]. – Београд : Нолит, 1990. (Београд : Војна штампари ја). – 506 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка Макси мовић; књ. 6)
Ти раж 6.000.
Са држај: РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА: Река; Деда чека уну че; Поди вља ла река; Омладин ци спаса вају децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћ ни ца.
ВЕТРОВА УСПА ВАН КА – Ове песме ла ке чули смо од ба ке: Коло; Страх; Хвалиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Брези ца; Ка ко храстић расте; Зеч је
ухо; Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девојчи ца и ја годе;
Мора се јести – Бим, бам, ударам већ је дан, већ је дан: Ли вадско звон це; Коки но
обећа ње; Мра ви зи дари; Водоноша; Те лад и чоба ни ца; Ку ци на вечера; Ју тарња
песма пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми – Ку че маче јаре паче, миш детлић вук пе тлић, га вран свра ка деда ба ка, де те кока зечић вока: Лут ке рачу нају;
Чу павко; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Коке и меде; Разговор на па ши; Препели ца и пастир; Молба ма лог жи ра; Ветрова успа ван ка; Стари нари. ПРОЛЕЋНИ
САСТА НАК – Де тињство: Обу ћарска за дру га; Шарена торби ца; Скрет ни чар;
Од куће до школе; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Крти це; На мерник; Ма ца и паук;
Час земљописа; Над књи гом бајки; Честит ка за Нову годи ну; Говор учи те љичин – Три побрати ма: Три побрати ма; Фебру арски разговори; Пролећ ни састанак; Горски по тоци; Песма зри ка ва ца; Иде јесен; Вожња. РОСНА РУ КОВЕТ:
Ки ша на ли ва ди; Стена под ма хови ном; Априлска песма; Разговор брезе и ари ша.
ШУМСКА ЉУЉА ШКА: Два северца; Први снег; Децембарска при ча; Птич ја
Нова годи на; Игран ка; Ку пи не; Ма ли баук; Успа ван ка за зечи ћа; Пуж; Шумска
љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован; Гра ђење гнезда; Старке
ужарке; У гости ма; Ма ли чу вар; Ли ји на јел ка; Дозлабога; Ко је већи; У доњем
двори шту; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; Кројач; Књи ге разбибри ге; Пра вед на
ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови. ЧУДО У ПОЉУ – Ко хоће да дожи ви чудо:
Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо; Пролећ но ју тро; За што плачу ку ку реци;
Сне жне па хуљи це; И дрвеће при ма плату; Смрт ли шћа; Цвет ни збор; Сан у Мошћенич кој дра ги; О Космају; Бе ла вра на; Ћу рак помодар; Бли жи се, бли жи ле то;
Вевери це; Од ла зи сун це; Месечи на; Пу това ње на сан ка ма; Вече; Јесен – Слу шајте: Слу шајте; Ка мена пећи на; Сусрет са лиси цом; Пау ково де ло; Ли ва да у плани ни; Вра на; Пуж на послу; Пљусак; Ку па ње обла ка; Леп дан; Непозната пти ца;
Пти це на чесми; Олу ја у шу ми; Пролећ ни шатори; У се лу мра ва; Миш патуљак;
Трњи на под снегом – Сеп тембарска песма: Ма ли војни ци; Брбљи ви це; Сли ке
из бу квара; Девојчи це; Маче у џепу; Прониц љи ве суди је; Ђач ко срце; Деч ја недеља; Попац весел ко; Мрак; Болест; Бли зан ци; Рођење де те та; Вест. СУН ЧЕВИ
ПОДА НИ ЦИ – Мају у гости ма: Чисти ку кац – Де те: Поздрав реци; Изволи те
на из ложбу деце сли кара; Ура нак – Сун чеви пода ни ци: Три стршљена; Мр тва
пти ца; Под небом од жи це; Коњи у руд ни ку; Дрвосече у шу ми; Љу тић; Су мрак
на ли ва ди; Вечерња песма – Гат ка о шу ми: Чуда у шу ми; Шумска са моћа; Глас секи ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни на; Горски поток; Изнена ђење; Ве тар рвач; Разговор
са псом чу варем; Гат ка о шу ми; Уста ни ково ходоча шће – Бла га вест: У деч јој библио теци; Стасај брже, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ: Весе ли поврт њак; Повратак
у за ви чај. ЗЛАТНИ ЛЕПТИР – Златни лептир: Златни лептир – Буба мара: Татин
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од ла зак у земљу снова; Први да ни у земљи снова; Бу ба мара; Бу ба марин пола зак;
У звери ња ку; Татин сусрет са месецом; Сусрет татин са сун цем; Ве трови; Тата
спаса ва децу од злих снова; Тата спаса ва децу од болести; Ма ђиони чари; Тати но
бу ђење. ДЕТЕ У ТОРБИ: Де те у торби; Ве ли ка учени ца; Неустра шив; Страх;
Чма ва ло; Живко лењивко; Ани но зна ње; Гата лин ка; Црвене бу бе; Бу бља аутостра да; Лут кин на мештај; Бршљан цирку зан; Песма за Ду ша на; Жму ра; Ка ко се
ка же; Интервју с прасци ма; Пара да; Зи дао дим кулу; Деч ји сан; Бе лези крај пу та;
Над ме та ње; Богато де тињство; Необич но школова ње; Подиг ни на небо очи;
Мај; Са ма је у соби ба ка; Та ко је при ча ла моја ба ка; Бајка о тврдогла вој зми ји;
Ба ка ша љив чи на; Неустра ши ва ба ка; Неспора зум; Најбоља ма ма; Ма ма му прашта; Размешта ње ђа ка по клу па ма; Robek Uge; Чиоде; За гонет на торба; Сви ци;
Пешак; Бе ле ноћи; Поздрав из Норвешке; Преступ на годи на; Трену так ћу та ња;
Песма; За грм, дру же; Дру га изложба деце сли кара; Штам парске грешке; Вели ки
раз лог; Помодар Ра да; Помодарка; Лек ци ја ши; Знал ци јези ка; Са времена ба ка;
Даре жљи ви тата; Наш учи тељ првог разреда; Стра не речи; Над ме та ње пи ја ница; Предео у красу; Зи ма на Шари; Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта деца у
све ту слу шају; Сеоски биоскоп; Ба лет у сеоском двори шту; Рат; Људско срце;
То ни је за пти це; Писа ле су нови не; Нови мост у Мојстра ни; Ђа ци добро твори.
0559. Изабра не пјесме / Д. М., Гри гор Ви тез, Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле
Ђерковић]. – 2. изд. – Ти тоград : Репу блич ки за вод за уна пређи ва ње вас пи тања и обра зова ња, 1990. (Це ти ње : Обод). – 99 стр. ; 20 цм. – (Дома ћа лек ти ра за
3. разред основне школе)
Ти раж 4.000.
0560. Izbor iz poezije i proze za djecu / D. M. ; [pri redio Veli mir Milošević]. – Sa rajevo :
Svjetlost, 1990. (Sa rajevo : Oslobođenje). – 107 str. ; 20 cm. – (Mladi dani. Lektira)
Ti raž 9.000. – Str. 5–7: Vr tovi snova – vr tovi poezije / Veli mir Mi lošević. – Str. 105–
106: Razgovor o djelu / Veli mir Mi lošević. – Str. 107: Bi lješka o piscu / V.[Veli mir]
M.[Mi lošević].
Са држај: BU ĐENJE PROLEĆA: Dеčjе pеsmе; Knjigе razbibrigе; Šarеna torbica;
Buđеnjе prolеća; Ma li ja hači; U gosti ma; Jutar nja pеsma pčеla; Šumska lju ljaška; Livadsko zvoncе; Bliži sе, bliži lеto; Kiša na livadi; Namеrnik; Vožnja; Bеla vrana; Žmura; Jarе i vuci; Hva lisavi zеčеvi; Jеsеn; Ko jе vеći; Lim i Drim; Snеžni golubovi; Ptičija
nova godina; Skrеtničar; Dеtinjstvo; Nad knjigom bajki. BAJ KA O LA BU DU: Vеtar
dadi lja; Oraščići-palčići; Patu ljak Ku kuruzović; Mеdvеdova žеnidba; Macan-bracan;
Priča o rеci; Bajka o labudu; Kći vi linog konjica; Tri patuljka; Lеpo jе biti dеtе.
0561. Избор из поези је и прозе за дјецу / Д. М. ; [приредио Ве ли мир Милошевић]. –
Сарајево : Свје тлост, 1990. (Сарајево : Ослобођење). – 110 стр. ; 20 цм. – (Мла ди
да ни. Лек ти ра)
Ти раж 5.000. – Стр. 5–8: Вртови снова – вртови поезије / Вели мир Ми лошевић. –
Стр. 107–109: Разговор о дје лу / В.[Велимир] М.[Милошевић]. – Стр. 110: Би љешка о писцу / В.[Велимир] М.[Милошевић].
Са држај: БУ ЂЕЊЕ ПРОЛЕЋА: Деч је песме; Књи ге разбибри ге; Шарена торби ца; Бу ђење пролећа; Ма ли ја хачи; У гости ма; Ју тарња песма пче ла; Шумска
љуља шка; Ли вадско звон це; Бли жи се, бли жи ле то; Ки ша на ли ва ди; На мерник;
Вожња; Бе ла вра на; Жму ра; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Јесен; Ко је већи;
Лим и Дрим; Сне жни голу бови; Пти чи ја нова годи на; Скрет ни чар; Де тињство;
Над књи гом бајки. БАЈ КА О ЛА БУДУ: Ве тар да ди ља; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић; Медведова женидба; Ма цан-бра цан; При ча о реци; Бајка о
лабуду; Кћи ви ли ног коњи ца; Три патуљка; Лепо је би ти де те.
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0562. Кћи ви линог коњица : песме за децу и бајке / Д. М. ; приредио Слободан Ракитић ;
[илустровала Ми ли ца Радовановић]. – Београд : БИГЗ, 1990. (Београд : БИГЗ). –
173 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Џеп на књи га / Београдски изда вач ко-графич ки завод. Џеп на књи га за децу и омла ди ну)
Ти раж 10.000. – Поговор / Слободан Ра ки тић : стр. 169–171.
Са држај: Коло; Хва лиса ва пат ка; Зеч је ухо; Облак; Ју тарња песма пче ла; Јаре и
ву ци; Над књи гом бајки; Вожња; Шумска љуља шка; У гости ма; Дозлабога; Ко је
већи; Лим и Дрим; Сне жне па хуљи це; Смрт ли шћа; Бе ла вра на; Ћу рак помодар;
Бли жи се, бли жи ле то; Слу шајте; Сусрет са лиси цом; Непозната пти ца; Рођење
де те та; Три стршљена; Пти це на чесми; Та ко је при ча ла моја ба ка; Неустра шива ба ка; Бајка о тврдогла вој зми ји; То ни је за пти це; Крва ва бајка; Кћи ви ли ног
коњи ца; Патуљак Ку ку ру зовић; Црвена Кре сти ца и Зе лени Ре пић; Ора шчићи-палчи ћи; Медвед и пче ле; Медведова женидба; Чоба нин пче ла; Месечев рођен дан; Ако је веровати мојој ба ки; Бајка о лабуду; Ма ли Баук; Цар играча ка;
Свет под језером; Ма ца Пре ља; Патуљкова тајна; При ча о Ра ку Кројачу; Ка ко су
пу жу укра ли ку ћу; Три ја годе; Три патуљка.
0563. Озон за ви чаја / Д. М. ; [илустровао Војислав Милановић]. – Београд : Књи жевне
нови не, 1990. (Београд : Култу ра). – 209 стр. : илустр. ; 24 цм
Ти раж 5.000.
Са држај: Озон за ви чаја; Кула чеоне кости; Вечерњача; Сеоско гробље; Месечево брвно.
0564. Pesme / Д. М. ; [autor pogovora Stevan Raičković]. – Sarajevo : Svjetlost (et al.), 1990. –
258 str. ; 21 cm. – (Edicija Bran ko Ćopić)
Novi krugovi u poeziji Desan ke Mak si mović : str. 239–247. – Biobibliografska bi lješka : str. 249.
Са држај: PROLEĆNA PESMA. Iz zbirki Pеsmе i Zеlеni vitеz (1919–1930): Na buri;
Slutnja; Ponoć; Sa moća; Zmija; Oblaci; Pođi mo u šumе; Pauk; Prеdosеćanjе; Sudba;
Prеkor; Zеlеni vitеz; Molba mladosti; Grlica; Mrak; U smrt rosе; U muzеju; Usamljеn
krst; Opustеla košnica; Gostoljubljе; Bogu milska pеsma; MOJI ZEMLJACI. Iz zbirki
Novе pеsmе i Pеsnik i zavičaj (1930–1946): Moji zеmljaci; Glasovi noći; Ćuk; Duša;
Sеćanjе na oca; Stva ri; Nеmir; Otići ću u pastirе; Savin monolog; Srbija u sutonu;
Srbija sе budi; Srbija jе vеlika tajna; Kr vava bajka; Čеžnja u tuđini. MI RIS ZEMLJE.
Iz zbirkе Mi ris zеmljе (1946–1956): Na pla ni ni; Nеbеsa; Pitalicе; Vu kov utuk; Prolеćе, a ja vеnеm. ZA ROBLJENIK SNOVA. Iz zbirki Zarobljеnik snova i Govori ti ho
(1956–1964): Vеrujеm; Balkanski ratovi; Susrеt u snu; Na morskoj obali; Tajna; Bajka o
kovaču; Svilеnе bubе; Govor žеlеza; Pa kao; Komе da sе tužim; Ima mo pasošе. TRAŽIM POMI LOVA NJE. Iz zbirkе Tražim pomilovanjе (1963–1964): Proglas; Za sеbra;
Za svrgnutе; Za zеmlju kuda vojska prođе; Za vojnička groblja; Za poslеdnjе danе; Za
važnе; Za sеdam gladnih godina; O porеklu; O žеnidbi sina; O držav noj imovini; O hijеrarhiji; Za žir; Za kaluđеra; Za naivnе; Za onе koji sе spotiču prеko praga; Za pastvu
srca; Za jеrеs; Za sužnjе pomilovanе; Za svadbе bеz vеnčanja; Za Marijе Magdalеnе;
Za pogubljеna ljubav na pisma; Za nеrotkinjе; Za pеsnikinju, zеmlju sta rinsku; Za onе
koji nе umi ru na vrеmе; Za mađioničarе; Za ismеvačе; Za zavidnikе; Za pеsmе; Za
pеpеljugu; Za zvеri oklеvеtanе; Za onе koji carskе drumovе oru; Za vrlinе u manе
promеtnutе; Za ljudе koji jasno vidе; Za laži izgovorеnе iz mi losrđa; O prašta nju. PESME OBJAVLJENE VAN ZBIR KI (1965–1975): Zabačеni novčići; San januarskih
noći; Znam po mnogo čеmu; Čas prе mеnе; Nеzapisana; I što jе najgorе; Grača nica;
Objavitе jеdnom na vеlika zvona; Pеsnikovo viđеnjе. NEMAM VIŠE VREMENA. Iz
zbirkе Nеmam višе vrеmеna (1969–1973): Nеmam višе vrеmеna; Zalupilе su sе vratnicе; Oporu ka; Pеsnikovi zavičaji; Ru ka; Svе jе po starom; A sad odosmo; Snеg na
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grobu; Favorit; Putovanjе; Zеmlja jеsmo; Prеoran grob; Ptič ja sa hra na; Lisičina smrt.
LETOPIS PERU NOVIH POTOMA KA. Iz zbirkе Lеtopis Pеrunovih potoma ka
(1969–1975): Pеrun; Glas o proročanstvu; Glas prеtkov ca ru; Nasumicе idu Raša ni;
Zvеzdana svеtkovina; Morana; Moranina uspavan ka; Čudo u crkvi. MEĐA ŠI SEĆANJA. Iz zbirki Pеsmе iz Norvеškе (1976) i Mеđaši sеćanja (1983): Zdravica Norvеškoj; Brda; Bura kod Nar vi ka; Grigov grob; Katеdrala u Trond hajmu; Drvеna crkva;
Srpska kuća; Razgovor s bran kovinskim cvеtom; Prosidba mojе budućе majkе; Jutarnja posеta; Isidorin vrt; Pismo sa Mljеta; Kamеna bibliotеka; Pеćinski sli kar; Na Odisеjеvoj stеni. NIČIJA ZEMLJA. Iz zbirki Ničija zеmlja (1979) i Slovo ljubavi (1983):
Ničija zеmlja; Čovеkov dom; Dodir; Zmija mladožеnja; Da rovi; Nеmam protivotrova; Upozorеnjе; Smrt gavrana; Stari prorok na grobu; Priznaci; Poslovi su završеni;
Slovo o ljubavi; Obеšеni insеkti; Svе jе od mеnе vеćе; Pеščani sat; Kli nička smrt. MIHOLJSKO LETO. Iz zbirki Miholjsko lеto (1987) i Sajam rеči (1987): Zaborav; Sеosko
grobljе; Šumski hram; Istočnjak; Savrеmеnik pradеdova; Razrušеna crkva; Sam samcit;
Pеsnik; Čovеkolika biljka; Bitka nеba i kamеna; Tinu Ujеviću; Zaljubljеni vrag; Volеla
sе dva vеtra; Rеšеtka u bol ničkoj sobi; Noć u bol nici; Mi losrdna sеstra; Pozivar; Miholjsko lеto. PAMTIĆU SVE. Iz zbirkе Pamtiću svе (1988): Bеz sagovornika; Pamtim;
Pamtiću svе; U vrućici; Vi hor tuđinac; Sli kar luta lica; Snеžna vizija; Rađanjе pеsmе;
Sеćanjе na Isidoru; Bеžimo; Provi ri čovеk iz špiljе; Bеsеt božjih zapovеsti; Nеćе mе
biti; Polеt u visinе.
0565. Poezija i proza za djecu : (izbor) / D. M. ; [i zbor, predgovor, metodič ki tekst i bi lješka o piscu Zorica Tur jačanin ; ilustracije Nedim Arifović]. – [2. izd.]. – Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1990. (Mostar : „Rade Bitanga“). – 112 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Lastavica.
Lektira)
Tiraž 6.000. – Str. 5–6 : Raduj se, raduj dete / Zorica Tur jačanin. – Bi lješka o piscu :
str. 109–110.
Са држај: Raduj sе, raduj sе, dеtе; Nad knjigom bajki. U SVETU SVA KOG TRENUTKA LEPOTA NEKA SE RODI: Čudo u šumi; Vožnja; U gosti ma; Šumska samoća; Vеtrova uspavan ka; Građеnjе gnеzda; Livadsko zvoncе; LJutić; Kupinе; Dva
pita nja; Starkе užarkе; Pеčurkе; Bli ži sе, bli ži lеto; Vеčеrnja pеsma; Lеtnja noć; Igranka; Pеsma zri kavaca; Pau kova lju ljaška; Mravi zida ri; Sta rina ri; Namеrnik; Krticе;
Zеčjе uho; Hva lisavi zеčеvi; Jarе i vuci; Ko jе vеći; Idе jеsеn; Mraz; Snеžnе pahuljicе;
Srеbrnе plеsačicе; Čas zеmljopisa; Dеčjе pеsmе; Dеtinjstvo. U SVETU SVAT KOG
TRENUTKA ISTI NA SE PONEKA TRA ŽI: Patu ljak Ku kuruzović; Bajka o divljoj
krušci; Mrak u školi; Ma li lopov u školi; Ukradеni kolač; Ružica nеćе dar; Na tava nu.
0566. Priča starog ka mena : bajke / D. M. ; [i lustrira la Biserka Baretić]. – [4. izd. u ovoj biblioteci]. – Zagreb : Mladost, 1990. – 138 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Biblioteka Vjeverica)
Са држај: RASPE VA NE PRIČE: Splav vodеnog du ha; Priča sta rog kamеna; Macan-Bracan; Uklеta ptica; Crvеna Krеstica i Zеlеni Rеpić; Ora ščići-palčići; Mеdvеdova
žеnidba. DEČJA SOBA: Dеčja soba. ČOBA NIN PČE LA: Čoba nin pčеla; Mеsеčеv
rođеndan; Kijavica u zvеrinjaku. AKO JE VEROVATI MOJOJ BA KI: Ma li Bauk;
Priča o lordu Fordu; Car igrača ka. PISMA IZ ŠU ME: Dobri duh Dim; U šumskoj
krč mi. KRAT KOVEČNA: Ka ko jе nasta la bajka koju imatе u ovoj knjizi; Omladi ni
ispod tri da na zabranjеno; Popci Hlеbari; Kratkovеčnino školovanjе; Kratkovеčnino
stra šno otkrićе. MEDVEDOVA ŽENIDBA: Ka ko su pu žu ukra li kuću; Događaj u
Zoološkom vr tu. ĐAČKO SRCE: Ni šta bеz žr tava. PATULJ KOVA TAJ NA: U susrеt
prolеću; Mеsеčеva ša la.
0567. Сла вуј на гробу : ха и ку / Д. М. – Пожега : Књи жевно дру штво Разви гор, 1990.
(Кула : Борац). – [30 стр.]; 4 цм. – (Библио тека „Macuo Baćo“; књ. 49)
Ти раж 300. – Бе лешка о писцу.
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0568. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор бајки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ;
илустра ци је Ђерђ Борош]. – 5. изд. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка,
1990. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 51 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за 1. разред основне школе)
Ти раж 15.000.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0569. Знам по много чему [рукопис] / Д. М. // Ал ма нах ли терарне сек ци је Ва љевске
гим на зи је. – Ва љево : Ва љевска гим на зи ја, 1990. – стр. 11
0570. О пореклу ; Грача ни це (ори ги на лан наслов – Грача ни ца) / Д. М. // Изгон Србаља : Косово у песни штву 20. века / при редио Ра ша Перић. – Нови Сад : Дневник,
1990. – стр. 17–20
0571. Obeća la si da ćeš biti večna / D. M. // Majka : Jugoslovenski pesnici XX veka : Sto pesa ma o majci / priredio Raša Perić. – Novi Sad : Književ na zajednica, 1990. – str. 35
0572. Предосећа ње ; Стреп ња ; По растан ку (4) ; По растан ку (5) / Д. М. // Цмок : српска љу бавна поези ја за децу / избор Ра ша Перић. – Нови Сад : Цвет ник, 1990. –
стр. 109–114
0573. Стари нари ; Хва лиса ви зечеви / Д. М. // Смешно Чудо : Ан тологи ја српске хумористич ке поези је за децу / при редио Дра гу тин Ог ња новић. – Горњи Ми ла новац : Деч је нови не, 1990. – стр. 63–66
0574. Ан тологи ја ју гословенског песни штва о биљка ма / Д. М. // Са временик. – 36,
11, 1–3 (1990) стр. 329–330
Поводом Ан тологи је ју гословенског песни штва о биљка ма, од За хари ја Орфели на до да нас Ми лора да Р. Блечи ћа у изда њу Књи жевне зајед ни це Звездара, Београд, 1989.
0575. Ви зи је у Кремљу / Д. М. // Књи жевност. – Год. 45, Књ. 89, бр. 1 (1990) стр. 2–4
0576. Гран чи ца ; Ву ков утук / Д. М. // Разви так (Зајечар) . – Год. 30, бр. 4–5 (1990)
стр. 8–9
0577. Кр тич ња ци ; Сун це и копачи ; Небеска коњи ца ; Ве тар ; На мр твој стра жи ; Кап
крви ; Ду шо неспокојна ; Борба у срцу ; Не чуди се ; Часовник са ис тока ; Последња чароли ја / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – Год. 166, књ. 445, бр. 3 (1990)
стр. 375–380
0578. Људи ноћи ; Бе ла топола / Д. М. // Књи жевне нови не. – 43, (15. 6. 1990) стр. 1
0579. Il mito, il sog no, l’in finito : la mia vita con la poesia [Mit, san, beskraj : moj život sa
poezijom] / D. M. // Rondini e Si rene / pri redi la Anna Santoliqu ido. – Ba ri : „La Vallisa“, 1990. – str. 37–38
Са др жај: Pri log pesa ma : Fate sapeve qu ando la givia accade (Об ја ви те на сва
звона).
0580. Насу ми це иду Ра ша ни / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 87, бр. 27645 (22. 9.
1990) стр. [9]
0581. Пред рударским ок ном ; Затра вљено гробље ; Рати ште ; Ђурђе уби ја ажда ху ; Зени це са икона / Д. М. // Стремљења. – Год. 30, бр. 9 (1990) стр. 3–8
0582. Robek Uge / Д. М. // Просвет на реч (При шти на). – 1. 2. 1990. – стр. 7
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0583. Рођење вође / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 87, бр. 27393 (11. 1. 1990) додатак, стр. 1
0584. Са времена тајна вечера / Д. М. // Гра ди на. – Год. 27, бр. 1–2 (1990) стр [5]
0585. Сајам књи га / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 87, бр. 27680 (27. 10. 1990)
стр. [9]
0586. [Уводна реч на Ду чи ћевим вечери ма поезије] / Д. М. // Поли ти ка екс прес. – 28,
9585 (12. 11. 1990) стр. 13
Слово у Треби њу 10. 11. 1990. на кон пола га ња ка мена темељца за гроб Јова на
Ду чи ћа.
0587. Човеков жи вот / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 87, бр. 27743 (31. 12. 1990)
стр. 19
0588. Шта ли те спречи / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 87, бр. 27486 (14. 4.
1990) стр. [13]

1991.
0589. Деч ји разговори : (ха и ку) / Д. М. ; [предговор Вла ди мир Деви де ; ли ковна опрема Иви ца Чавар]. – Сарајево : Народ на и уни верзи тетска библио тека Босне и
Херцегови не, 1991. – [24] стр. : илустр. ; 24 цм
Цвје ти ћи из дјечи јих срда шца : стр. [2].
0590. Deč ji razgovori : (ha i ku) / D. M. ; [predgovor Vladi mir Devide ; li kov na oprema Ivica
Čavar]. – [1. izd.]. – Sa rajevo : Na rodna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 1991. – [24] str. : ilustr. ; 24 cm
Cvjetići iz dječ jih srdašca : str. [2].
0591. Избор из поези је и прозе за дјецу / Д. М. ; [приредио Ве ли мир Милошевић]. –
Сарајево : Свје тлост, 1991. – 110 стр. ; 20 цм. – (Мла ди да ни. Лек ти ра)
Стр. 5–8: Вр тови снова – вр тови поези је / Ве ли мир Ми лошевић. – Стр. 110: Биљешка о писцу / В. [Велимир] М. [Милошевић].
Са држај: БУ ЂЕЊЕ ПРОЛЕЋА: Деч је песме; Књи ге разбибри ге; Шарена торби ца; Бу ђење пролећа; Ма ли ја хачи; У гости ма; Ју тарња песма пче ла; Шумска
љуља шка; Ли вадско звон це; Бли жи се, бли жи ле то; Ки ша на ли ва ди; На мерник;
Вожња; Бе ла вра на; Жму ра; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Јесен; Ко је већи;
Лим и Дрим; Сне жни голу бови; Пти чи ја нова годи на; Скрет ни чар; Де тињство;
Над књи гом бајки. БАЈ КА О ЛА БУДУ: Ве тар да ди ља; Ора шчи ћи-палчи ћи; Патуљак Ку ку ру зовић; Медведова женидба; Ма цан-бра цан; При ча о реци; Бајка о
лабуду; Кћи ви ли ног коњи ца; Три патуљка; Лепо је би ти де те.
0592. Ли вадско звон це : изабра не песме / Д. М. ; избор и поговор Алексан дар Ристовић ; ди дактич ко-методич ки текст Оли вера Ба кочевић ; илустра ци је Алексан дар
Хецл. – [6. изд.]. – Београд : Нолит, 1991. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 115 стр. :
илустр. ; 18 цм. – (Лек ти ра за 3. разред основне школе; 1)
Ти раж 10.000. – Разговор о песма ма : стр. 104–107. – Поговор : стр. 108–110. –
Реч ник ма ње познатих речи : стр. 111–113.
Са држај: Де тлић; Ка ко храстић расте; Жи ве играч ке; Над ме та ње; Ли вад ско
звон це; Водоноша; За што плачу ку ку реци; Ве трова успа ван ка; Хва лиса ви зечеви; Ку па ње обла ка; Час земљописа; Ура нак; Ба ка; Скрет ни чар; Над књи гом бајки; Вечерња песма; Сне жне па хуљи це; Пу това ње на сан ка ма; Деч ји сан; Вожња;
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Ки ша на ли ва ди; Та ко је при ча ла моја ба ка; У гости ма; Ба ка ша љивчи на; Пљусак;
Шта деца у све ту слу шају; Ко хоће да дожи ви чудо; Слу шајте; Сложни дру гови;
Гат ка о шу ми; Гра ђење гнезда; Чма ва ло; Изволи те на из ложбу деце сли кара;
Ка ко се ка же; Априлска песма; Пау ково де ло; Мр тва пти ца; Лут кин на мештај;
Горски по ток; И дрвеће при ма плату; Татин од ла зак у земљу снова; Сусрет татин са сун цем; Мрак; Сусрет са лиси цом; Најбоља ма ма; Брбљи ви це; За гонет на
торба; Непозната пти ца; Повратак у за ви чај; Бли жи се, бли жи ле то.
0593. Небески разбој / Д. М. ; [илустрације у књизи Љи ља на Јарић]. – Београд : Интерпрес, 1991. (Чачак : Ли топа пир). – 101 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библио тека Ду гине ста зе)
Ти раж 5.000.
Са држај: САН ДЕТИЊСТВА: Поверујте; Љу бавна бајка; Сан из детињства 1–2;
Чи шћење сеоске школе; Чи таони ца на та ва ну; Школски гуслар; Добегли ца; Зава ђене мач ке; Сећа ње на Би ну; Се лидба ду ша; Нема писма; Пла мењача; Прва
љу бав; Волиш ли; Догоди се; У мла дости; Студент без нови на; Сусрет школских
дру гова. ПРА ДЕДА МОЈЕ БА КЕ: Ђурђевдански ура нак; Словенски бог; Народна кле тва; Просја ци на сајму; Бегу нац; Под небом од жи це; Крштење; Бу ни ло;
Слу тим блиска зла; Сан пред зору; Не тра жи старо гробље; Црквени му зеј у
Бран кови ни; Пра дед моје мајке; Русофи лов орман за књи ге; Деда уме све; Смрт
мајке; Ноћ после са хра не; Васиона деч је собе. ДОВЕДИ ПТИ ЦУ: Јесење под не;
Месечев осмех; Ве тар па косник; Зимско вен ча ње; Бла го ва ма; За ви чај у снегу;
Ра ђа ње цве та; Доведи пти цу; Ћук из дедовског забра на; Так ми чење; Грозни ча ви
сан; Грли це; Сеоска гатара; Шу ма у Израе лу; Поверујте. ВОЛ ШЕБНА ЗЕМЉА:
За лу тах; Нему шти при јате љи; Вол шебна земља; Болесни ан ђе ли; Песни кова
колевка; Честит ке; Говор госта песни ка; Књи жевно вече мла дих; Срећ но вам
сећа ње; Нат пева ва ње; Не бој се бола; Смрт математи чара; Уза луд на опомена;
Молба богу Светови ду; Празник у Лу ковдолу; Како ћемо без Бранка; Добро ју тро.
0594. Ри зни ца деч је поези је / Јован Јова новић Змај, Д. М., Гри гор Ви тез, Ду шан Ра довић, Љу би воје Ршу мовић ; [избор песа ма и бе лешке о песни ци ма Ра дош Рубаковић]. – Београд : На ша књи га, 1991. (Земун : Га леб). – 92. стр. ; 21 цм. – (Библио тека „Мла ди да ни“)
Библиографи ја : стр. 92.
0595. Срби ја, ве ли ка тајна / Д. М. – Сараорци : „Дра ган Ла ковић“, 1991. (Кра гу јевац :
„Ни кола Ни колић“). – 76 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Млеч ни пут)
Ти раж 5.000.
Са држај: ЧАС ИСТОРИ ЈЕ: Са вин монолог; Грача ни ца; Пра дед моје мајке; Рођење вође; Час земљописа; Срби ја у су тону; Срби ја се буди; Час истори је. ДЕЧЈИ РАЗГОВОРИ: Деч ји разговори. КРШТЕЊЕ: Чуд новато; Чим стиг не зи ма;
Бе ле ноћи; Јогу ни це; Ве жба ње воље; Тет ка и сун це; Са њам ки тове; Час биологи је; Као при родословац; Пожар на Биокову; Не уби јајте реке; Не дај се, Тара;
Цвет је проговорио; Крштење. ЧУДОТВОРАЦ У ВОЋЊА КУ: Чудотворац у воћња ку; Ра њена биљка; Све има крај; Зна мо се; Заточени ца; Ла жљи ви сан; Засад;
Не дао ти Бог, човече.
0596. Ta ko je priča la meni moja ba ka : izbor iz bajki / D. M. ; [priredio Pavle Ilić ; ilustracije
Đerđ Boroš]. – [2. izd.]. – Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbeni ka, 1991. (Subotica :
Bi rogra fi ka). – 44 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Domaća lektira za 1. razred osnov ne škole)
Tiraž 3.000. – O Desan ki Mak si mović : str. 42–44.
Са држај: Car igrača ka; Riba voza rica; Bajka o putеvima; Ora ščići-palčići; Bajka o
iz voru; Bajka o labudu; Ma li bauk.
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0597. На бу ри ; Зми ја ; О хи јерархи ји ; За су жње поми лова не ; Немам ви ше времена ;
Земља јесмо ; За љу бљени враг ; Зми ја мла дожења / Д. М. // Модерно српско песни штво : Вели ка књи га модерне српске поези је од Кости ћа до Или ћа до да нас. –
Сарајево : Свје тлост, 1991. – стр. 317–331
0598. [Антићу у спомен] / Д. М. // Ми росла ву Ан ти ћу у спомен / при редио Ми та Томић. – Нови Сад : Дневник, 1991. – стр. 13
0599. Девет песа ма ; Најед ном сам пролећем опи јена ; Са пут ни ци ; Јед на ду ша ме инспи ри ше ; Још си онај ; Зми ју не треба поми њати ; Кап крви ; Болесник ; Још је
стра шни је ; Људско срце / Д. М. // Ле топис Мати це српске. – Год. 167, Књ. 447,
бр. 5 (1991) стр. 717–721
0600. Ђурђе уби ја ажда ху / Д. М. // Стремљења. – Год. 31, бр. 1/3 (1991) стр. 10
0601. За ви чај у снегу ; Брзојав давно одсут ном / Д. М. // Књи жевне нови не. – Год. 44,
бр. 827 (1. 10. 1991) стр. 5
0602. Послед ња чароли ја / Д. М. // Књи жевност. – Год. 46, Књ. 92, бр. 11/12 (1991)
стр. 1382–1384
Са држај: Послед ња чароли ја; Пра знич ни ме теж; Соко; Ћук из дедовског забрана; Ју трос сте ми неоп ход ни; Пла мењача; Ви хор ту ђи нац.
0603. Послед ње / Д. М. // Књи жевна реч. – Год. 20, бр. 373–374 (4. 1991) стр. 1
Са држај: Послед њи плод; Рати ште; Освећење нове цркве; Послед њи саста нак;
Сан.
0604. Све прола зи / Д. М. // Освит (Лесковац) . – Год. 1, бр. 2 (1991) стр. 5–9
0605. Соко ; Ве тар па косник ; Црн бог ; Бор на Брачу / Д. М. // Багда ла. – Год. 33,
бр. 386–387 (1991) стр. 1
0606. Човеков жи вот / Д. М. // Књи жевност. – Год. 46, Књ. 91, бр. 1/2 (1991) стр. 2–6
Са држај: Часовник; Људско срце; Зми ју не треба поми њати; Послед њи састанак; Послед њи плод; Човеков жи вот; Заоста ли тра гови; Ђурђе уби ја ажда ху;
Дедовски требник; Не дао ти бог, човече; Црква у пла мену.

1992.
0607. Десанка / [Д. М.]. – Ва љево : Ва љевска штампарија, 1992. (Ва љево : Ва љевска штампари ја). – 61 стр. ; 23 цм. – (Библиотека Песни ковом ру ком писа но; коло 2; св. 1)
Ти раж 1.000.
0608. Зови на сви ра ла / Д. М.. – Бе оград : Српска књи жевна за дру га, 1992. (Бе оград :
Војна штам пари ја). – 168 стр. ; 19 цм. – (Српска књи жев на за дру га. коло 85;
књ. 564)
Штам па но о стогоди шњи ци Српске књи жевне за дру ге. – Ти раж 3.000.
Са држај: ВИЗИ ЈЕ ИЗНАД КРЕМЉА: Ју тро у Кремљу; Пра знич ни ме теж; Кремаљски му зеј; Ви зи је изнад Кремља; Брзојав давно одсут ном; Сан; Црква у пламену; Зови на сви ра ла. НЕДОУ МИ ЦЕ: Лу там парком; Као хи пик; Необич на
мисао; Још је стра шни је; Усов бола; Недоу ми це; Старење; Копач бу нара; Варљи ве све тлости; Лопов и ка зна; Ју трос сте ми неоп ход ни; Ус крсну ће; При вид;
Мисао понорни ца; У мре жи сећа ња; Новембарска слут ња; Не дам; Зли предзнак; Кошмар; Да ме боље познате; Пау чи на снова; Послед ња чароли ја; Песникова биографи ја; Кап крви; Неми ран сан; Старе ду ше; Најед ном сам пролећем
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опи јена; Жена и ли па; Болесник у грозни ци; Препла шена пти ца; Људско срце;
На и ван оп ти ми зам; Деве ти спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд новато; Бу нован сан.
ТАЈ НА СНОВА: Епи таф; Пла мењача; Ла ку ноћ; И би ло ти просто; Послед њи
саста нак; Месец; Уза луд; Још си онај; Рас кршће; Са моћа; Моги ле времена; Заборав; Се ти се смр ти; Ту жба ли ца; Песни кова колевка; Послед ње коначи ште;
Успомене; Кад жена воли; Зимски пра зник; Тајна снова; Твој часовник уна пред
иде; Јед на ду ша ме инспи ри ше; Бегу нац; Ба лет; Прекор; Сан; Му зеј у Ошвенћи му; За пис о деци. ДЕВЕТИ ВАЛ: Грли це; Таоци; Спратови; Ми риси; Боје;
Зна мо се; Децембарски дан; Ле то; На ли ва ди; Деве ти вал; Јули на Са ви; Небеско злато; Бу ђење тра ве; Ви хор ту ђи нац; Први снег; Цвет на ду ша; Пре дату ма;
Сто срда ца; Иње на дрвећу; Пру жи дла не; Априлска пома ма; Чудо творац у воћња ку; Са пут ни ци; Сун це и копачи; Делфи ни; Соко; Ју тро у шу ми. ЗА ВИ ЧАЈ:
Веру јем земљи на реч; Посве та; Опрости; Дедовски требник; Срећ но вам сећање; Дедовска ку ћа у пролеће; Просја ци пред црквом; Сеоско гробље; За ви чај у
снегу; У давном за ви чају; За ви чај; Кровови; Пси из де тињства. ЗАТРА ВЉЕНО
ГРОБЉЕ: Разговор са Косовом; Ла зар над Косовом; Под земљом вас је ви ше;
Кроз шу му мржње; Затра вљен гроб; Затра вљено гробље; Са времена тајна вечера; Људи ноћи; Рати ште; Са хра на; Нестрпљи ва лепо ти ца.
0609. Изабра не пјесме / Д. М., Гри гор Витез, Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђерковић]. – 3. изд. – Ти тоград : За вод за школство, 1992. – 99 стр. ; 20 цм. – (Дома ћа
лек ти ра за 3. разред основне школе)
0610. Ра ђа ње љу ба ви ; Тра жим поми лова ње / Д. М.. – Београд : Просве та, 1992. (Субо ти ца : Би рографи ка). – 185 стр. ; 18 цм. – (Школска лек ти ра / Просве та)
Ти раж 5.000. – Стр. 7–17 : Ле топис поези је и песнич ка миси ја Десан ке Максимовић / Слободан Ж. Марковић. – Хронологи ја : стр. 171–176.
Са држај: РАЂА ЊЕ ЉУ БА ВИ: Песма; При ча о песни ку; Са пут ни ца; Песник;
Песни ков каби нет; Дру жи ћу се са Сун цем; Боја зан; Ис куство; Песни ково ис куство; Песнич ко ве че; Ни чи ја земља; Немам ви ше времена; Време прошло; Варљи ве све тло сти; Уцве та ле мисли; Ноћ на мисао; На пи ши те моје мисли; Зрикав ци; Пе сни ково ви ђење; Зимски ви хор; Не дељна проповед; На Стр жи лово
идем; Ву ков утук; Ис повест Његошу; Богу милска песма; Иза шти та пое зи је;
Че жња; Слут ња; Стреп ња; Ра ђа ње љу ба ви; И наста ла је ти ши на; Тајна; На крају би ће опет јед но исто; А ја се не усудих; Ти ши на спа ва; Сен ке; Додир; Са моћа; Суд би на; Забо рав; Боја зан; Човек; Баче ни ка мен; Лав на са мр ти; Зве здана свет кови на; Зми ја мла доже ња; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Маслач ци;
Пролећ на се тва; Песник и за ви чај; Разговор са за ви чајним ка меном; Бран кови на; Моји земља ци; Бран ковинско ју тро; Ноћ у за ви чају; Гласови ноћи; Месечи на над воћ ња ци ма; Ју тарње облачење пти ца; Род на годи на; Ми хољско ле то;
Пут ник треће класе; Се ља кова смрт; Мећа ва на Бран ковинском вису; Бал кански ратови; Крва ва бајка; Жао ми је човека; Срби ја је ве ли ка тајна; Грача ни ца;
Са временик пра дедова. ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу;
О поклисару; О си ро тој куде љи ци; О одбеглу робу; О меропа ху; За себра; За
сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне
који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За важне; За се дам глад них годи на; О женидби си на; О државној имови ни; За жир;
О обореној цркви; О ол тару; О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка луђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко
пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За ал кохоле; О ка менова њу; О прељу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма;
За себарске жене; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За оне који
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не уми ру на вре ме; За апо кри фе; За ма ђи о ни ча ре; За исме ва че; За пе пе љу гу;
О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За Богове; Иду царским дру мом; О бабунској ре чи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За људе
који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О Бож јем суду;
О пра шта њу.
0611. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор бајки / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ;
илустра ци је Ђерђ Борош]. – 6. изд. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка,
1992. – 47 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Дома ћа лек ти ра за 1. разред основне школе)
О Десан ки Макси мовић : стр. 45–47.
Са држај: Цар играча ка; Риба возари ца; Бајка о пу теви ма; Ора шчи ћи-палчи ћи;
Бајка о извору; Бајка о лабуду; Ма ли баук.
0612. Три патуљка : бајке / Д. М. ; избор Божи дар Ти мо ти јевић. – Београд : Нова лекти ра : Ди мекс, 1992. ([Београд : „Бран ко Ђоновић“]). – 55 стр. ; 21 цм. – (Ђач ка
лек ти ра за 1. разред основне школе)
Ти раж 5.000. – Десан ка Макси мовић : жи вотопис са времепловом : стр. 41–51. –
Стр. 53–54 : Нова кон цеп ци ја ђач ке лек ти ре / Божи дар Ти мо ти јевић. – Реч ник
ма ње познатих речи уз бајке.
Са држај: Бајка о извору; Бајка о лабуду; Три патуљка; Кћи ви ли ног коњи ца; Ка ко
су пу жу укра ли ку ћу; При ча о Ра ку Кројачу.
0613. За оне који царске дру мове ору / Д. М. // Десет песа ма : десет разговора / при реди ли Слободан Зубановић, Ми хајло Пантић. – Нови Сад : Матица српска, 1992. –
стр. 19–40
Реч приређивача Ми хајла Пантића ; „Обично пишем што морам“, интервју са Д. М.
0614. Вол шебна земља / Д. М. // Гра ди на. – Год. 27, бр. 1 (1992) стр. 46–47
0615. Ду шо неспокојна / Д. М. // Поли ти ка (Београд) . – Год. 89, бр. 28209 (18. 4. 1992)
стр. 13
0616. Јед на ду ша ме инспи ри ше / Д. М. // Јефи ми ја. – Год. 1, бр. 1 (1992) стр. 61
0617. Кап крви ; Копач бу нара ; Таоци / Д. М. // Књи жевне нови не. – Год. 44, бр. 852
(15. 11. 1992) стр. 3
0618. Са њам ки тове ; Час биологи је / Д. М. // Змај. – 39, бр. 5 (мај 1992) стр. 4–5
„Песни ки њи“ (Д. М. за њен, а и наш још један 16. мај) / Га вра Пе тров Ђа ковић –
Бата : стр. 13

1993.
0619. Врт де тињства : песме / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић. – 2. изд. – Београд :
БИГЗ, 1993. (Београд : БИГЗ). – 182 стр. ; 21 цм. – (Поези ја и проза за децу и
омла ди ну / Д. М. ; књ. 1)
Ти раж 3.000.
Са држај: КА КО ОНИ ЖИ ВЕ: Табла, кред и сун ђер; Неви дљи ви трун; Ди ректорове гуске; Ба ки но гостова ње; На та ва ну; Дога ђај у учиони ци; Укра дени колач;
Слат ко је би ти си рома шан. АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БА КИ: Ако је веровати
мојој ба ки; Прстен на морском дну; Бајка о лабуду; Ма ли Баук; Цар играча ка;
Тет ки ни пома гачи; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о ди вљој кру шци; Свет под језером; Ма ца пре ља; У шумској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Патуљкова тајна; При ча о
Ра ку Кројачу; Ка ко су пу жу укра ли кућу; Ба ка на сајму; Три ја годе; Три патуљка.
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0620. Крат ковеч на и дру ге бајке / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић. – 2. изд. – Београд : БИГЗ, 1993. (Београд : БИГЗ). – 140 стр. ; 21 цм. – (Поези ја и проза за децу
и омла ди ну / Д. М. ; књ. 2)
Ти раж 3.000.
Са држај: КРАТ КОВЕЧ НА: Ка ко је наста ла бајка у овој књи зи; Пи шчева молитва на заравни; Омла ди ни ис под три годи не забра њено; Рачун џи ја; Побеђени
ве тар Ухода; Поп ци хлебари; Свадбени дарови; Ду гин мост; Крат ковеч ни но
школова ње; Крат ковеч ни но стра шно от кри ће; Гласни ков пола зак; Гласни ков
сусрет са Воденим Цве том; Свадба; Зи ма на Ви ру Воденог Цве та. РАСПЕВА НЕ
ПРИ ЧЕ: Кћи ви ли ног коњи ца; Зебе пла шљи ви це; Патуљак Ку ку ру зовић; Мацан-Бра цан; Црвена Крести ца и Зе лени Репић; Ора шчи ћи-палчи ћи; Медвед и
пче ле; Медведова женидба; Деч ја соба; Чоба нин пче ла; Ки ја ви ца у звери ња ку.
0621. Ако је веровати мојој ба ки : при че и бајке / Д. М. ; при редио Слободан Ра китић. –
2. изд. – Београд : БИГЗ, 1993. (Београд : БИГЗ). – 155 стр. ; 21 цм. – (Поези ја и
проза за децу и омла ди ну / Д. М. ; књ. 3)
Ти раж 3.000.
Са држај: КА КО ОНИ ЖИ ВЕ: Табла, кред и сун ђер; Неви дљи ви трун; Ди ректорове гуске; Ба ки но гостова ње; На та ва ну; Дога ђај у учиони ци; Укра дени колач;
Слат ко је би ти си рома шан. АКО ЈЕ ВЕРОВАТИ МОЈОЈ БА КИ: Ако је веровати
мојој ба ки; Прстен на морском дну; Бајка о лабуду; Ма ли Баук; Цар играча ка;
Тет ки ни пома гачи; Грли чи на ту жба ли ца; Бајка о ди вљој кру шци; Свет под језером; Ма ца пре ља; У шумској крч ми; Ожи ве ла сли ка; Патуљкова тајна; При ча о
Ра ку Кројачу; Ка ко су пу жу укра ли кућу; Ба ка на сајму; Три ја годе; Три патуљка.
0622. Пра девојчи ца : роман / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић. – 2. изд. – Београд :
БИГЗ, 1993. (Београд : БИГЗ). – 283 стр. ; 21 цм. – (Поези ја и проза за децу и
омла ди ну / Д. М. ; књ. 4)
Ти раж 3.000. – Стр. 267–[284] : Десан ка Макси мовић, песник веч ног де тињства / Слободан Ра ки тић.
0623. Врт де тињства : песме / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић. – 2. изд. – Београд :
БИГЗ, 1993. (Београд : БИГЗ). – 182. стр. ; 21 цм. – (Проза и поези ја за децу и
омла ди ну / Д. М. ; 1)
Ти раж 3.000.
Са држај: ВЕТРОВА УСПА ВАН КА: Коло; Страх; Хва лиса ва пат ка; Уобра жени
ћу ран; Де тлић; Зеч је ухо; Облак; Шта ватра пева; Ли вадско звон це; Мра ви зи дари; Водоноша; Ју тарња песма пчела; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Препели ца и
пастир; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари. ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК: Пу шни чар; Кос и нос; Крти це; Пролећ ни саста нак; На мерник; Ма ца
и паук; Фебруарски разговори; Иде јесен; Вожња; Стена под ма хови ном. ШУМСКА ЉУЉА ШКА: Два северца; Птичја Нова година; Игранка; Ма ли баук; Успаван ка за зечи ћа; Пуж; Шумска љуља шка; Стризибу бе; Сун цобра ни; Бумбар готован; Старке ужарке; У гости ма; Дозлабога; Ко је већи; Лим и Дрим. ЧУДО У
ПОЉУ: Снежне па хуљице; И дрвеће при ма плату; Смрт лишћа; Сан у Мошћеничкој Драги; О Космају; Бела врана; Ћу рак помодар; Бли жи се, бли жи лето; Слу шајте; Ка мена пећина; Сусрет са лисицом; Пау ково дело; Лива да у планини; Пљусак;
Ку па ње обла ка; Леп дан; Непозната пти ца; Пти це на чесми; Пролећ ни шатори;
Миш патуљак; Маче у џепу; Попац Весел ко; Близанци; Рођење детета; Вест. СУНЧЕВИ ПОДА НИ ЦИ: Чисти ку кац; Изволи те на из ложбу деце сли кара; Прва
ма ма; Дру га ма ма; Трећа ма ма; Че тврта ма ма; Пе та ма ма; Шеста ма ма; Сед ма
ма ма; Први тата; Дру ги тата; Један деда; Прва ба ка; Дру га ба ка; Три стршљена;
Љу тић; Вечерња песма; Гат ка о шу ми. ДЕТЕ У ТОРБИ: Неустра шив; Гата лин ка;
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Песма за Ду шана; Пара да; Зи дао дим кулу; Дечји сан; Над метање; Необично школова ње; Та ко је при ча ла моја ба ка; Бајка о тврдогла вој зми ји; Ба ка ша љив чи на;
Неустра ши ва ба ка; Трену так ћу та ња; Песма; Дру га изложба деце сли кара; Доказ
да су лу бени це зреле; Пи ли ћи; Ново тех нич ко от кри ће; Кревети за сели це; Баук;
Роди ле су бун деве; Ма ли зи дар; Акварела; Детели на са чети ри листа; На јесењем
тргу; Тата терет њак; За лу та ли; Пе тао га ћан; Ду гору ка те та; Ђурђевак; Шу то
те лен це; Трпеза на води; Фјорд сли кар; Нешто ла ко; Штам парске грешке; Ве лики разлог; Над метање пијаница; Ба лет у сеоском дворишту; То није за птице. ЧАС
ИСТОРИ ЈЕ: Час земљописа; Час истори је; Срби ја је ве ли ка тајна; Крва ва бајка.
0624. Ду ховни за ви чај / Д. М. ; [избор песа ма епископ Ла врен ти је, про та Вла дан Ковачевић, протођа кон Љу бомир Ранковић]. – Бран кови на : Пра вославна црквена
оп шти не, 1993. (Ва љево : Ва љевска штам пари ја). – 104 стр. ; 18 цм
Сли ка аутора. – Ти раж 3.000. – Најду жа моћ српског јези ка / Мати ја Бећ ковић :
стр. 99–102.
0625. Зови на сви ра ла / Д. М.. – 2. изд. – Бе оград : Српска књи жевна за дру га, 1993.
(Београд : Војна штам пари ја). – 168 стр. ; 20 цм. – (Поновљена изда ња Кола Српске књи жевне за дру ге у ди вот опреми)
Ти раж 2.000.
Са држај: ВИЗИ ЈЕ ИЗНАД КРЕМЉА: Ју тро у Кремљу; Пра знич ни ме теж; Кремаљски музеј; Визије изнад Кремља; Брзојав давно одсутном; Сан; Црква у пла мену; Зови на сви ра ла. НЕДОУ МИЦЕ: Лу там парком; Као хи пик; Необич на мисао;
Још је стра шније; Усов бола; Недоу мице; Старење; Копач бу нара; Варљиве светлости; Лопов и казна; Ју трос сте ми неоп ход ни; Ускрснуће; При вид; Мисао понорни ца; У мре жи сећа ња; Новембарска слут ња; Не дам; Зли пред знак; Кошмар;
Да ме боље познате; Пау чи на снова; Послед ња чароли ја; Песни кова биографи ја;
Кап крви; Немиран сан; Старе ду ше; Најед ном сам пролећем опијена; Жена и липа;
Болесник у грозни ци; Препла шена пти ца; Људско срце; На и ван оп ти ми зам;
Девети спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд новато; Бу нован сан. ТАЈНА СНОВА: Епитаф;
Пла мењача; Ла ку ноћ; И би ло ти просто; Послед њи саста нак; Месец; Уза луд;
Још си онај; Раскршће; Са моћа; Моги ле времена; Заборав; Сети се смрти; Ту жбали ца; Песни кова колевка; Послед ње коначи ште; Успомене; Кад жена воли; Зимски пра зник; Тајна снова; Твој часовник уна пред иде; Јед на ду ша ме инспи ри ше;
Бегу нац; Ба лет; Прекор; Сан; Му зеј у Ошвен ћи му; За пис о деци. ДЕВЕТИ ВАЛ:
Грли це; Таоци; Спратови; Ми риси; Боје; Зна мо се; Децембарски дан; Ле то; На
ли ва ди; Девети вал; Јули на Са ви; Небеско злато; Буђење тра ве; Ви хор туђи нац;
Први снег; Цвет на ду ша; Пре дату ма; Сто срда ца; Иње на дрвећу; Пру жи дла не;
Априлска пома ма; Чудотворац у воћњаку; Сапутници; Сунце и копачи; Делфини;
Соко; Ју тро у шу ми. ЗА ВИ ЧАЈ: Веру јем земљи на реч; Посвета; Опрости; Дедовски требник; Срећ но вам сећа ње; Дедовска ку ћа у пролеће; Просја ци пред црквом; Сеоско гробље; За ви чај у снегу; У давном за ви чају; За ви чај; Кровови; Пси из
де тињства. ЗАТРА ВЉЕНО ГРОБЉЕ: Разговор са Косовом; Ла зар над Косовом;
Под земљом вас је ви ше; Кроз шу му мржње; Затра вљен гроб; Затра вљено гробље;
Са времена тајна вечера; Људи ноћи; Рати ште; Са хра на; Нестрпљи ва лепо ти ца.
0626. Тра жим поми ловање / Д. М. – Београд : Удру жење издавача и књи жара Ју госла вије, 1993. (Београд : Војна штампарија). – 72 стр. ; 24 цм. – (Библиотека Ремек дела)
Ти раж 3.000.
Са држај: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње дане; За смртомрсце; За ва жне; За седам глад них година; О женидби си на;
372

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској ми лости;
О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За
оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магда лене;
За погун љена љу бавна писма; За себарске жене; За нерот ки ње; За песни ки њу,
земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре;
За исмеваче; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За богове;
Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне који
царске дру мове ору; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа;
О на ла зачу; О бож јем суду; О пра шта њу.
0627. Тра жим поми лова ње : лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком / Д. М. – Ба ња
Лу ка : Слово, 1993. (Београд : БИГЗ). – 80 стр. : сли ка аутора ; 21 цм
Са држај: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељни ци; О одбеглом робу; О меропа ху; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За седам глад них годи на; О женидби
си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској милости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера; За непе легри не; За несхва ћене; За наивне; За оне који се спо ти чу преко пра га; За паству срца; За су жње поми лова не;
За ал кохоле; О ка менова њу; О прељу би; За свадбе без вен ча ња; За Мари је Магдалене; За погун љена љу бавна писма; За себарске жене; За нерот ки ње; За песники њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре; За исмеваче; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери оклеве та не; За
богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пи ја ни ца ма; За оне
који царске дру мове ору; За људе који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О бож јем суду; О пра шта њу.
0628. Desan ki Mak si mović u čast // Sa kura (Beograd) . – br. 2 (septembar 1993) str. 3–24
Izbor ha i ku poezije D. M. iz zbirke Ozon zavičaja. – Reč uredni ka / Moma Di mić. –
Kratak prilog / Kayoko Jamasaki-Vukelić. – Desanka Međ haiđinima / Moma Dimić. –
Pr vo proleće bez Desan ke / Dobrica Erić, ha i ku. – Na vest o smr ti pesni kinje / Mir jana Božin. – Tri haikua za Desanku / Adam Puslović. – Senovitom stazom, i. m. D. M. /
Srba Mitrović. – Zapis o ha i ku poeziji D. M. / Živan Živković. – Homerov vid D. M. /
Predrag Bogdanović.
0629. Зови на сви ра ла ; Недоу ми це ; Копач бу нара ; Да ме боље познате ; Ла ку ноћ ;
Послед њи саста нак ; Сети се смрти ; Зимски празник ; За пис о деци ; На ли ва ди /
Д. М. // Српски књи жевни гласник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 5–9
0630. О Ду чи ћу / Д. М. // Књи жевност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 577–578
0631. Поези ја Десан ке Макси мовић у Српском књи жевном гласни ку / Д. М. ; при ређује Ду ши ца Протић // Српски књи жевни гласник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 172–175
Са држај: У колу; У зимски дан; Моји да ни.
0632. Човеков жи вот / Д. М. // Књи жевност. – Год. 48, Књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 577

1994.
0633. Гра ђење гнезда / Д. М. ; избор и поговор Слободан Ж. Марковић. – Горњи Мила новац : Деч је нови не, 1994. (Београд : Просве та). – 166 стр. : илустр. ; 24 цм. –
(Библио тека Злат ни леп тир; св. 1)
Ти раж 1.000. – Дарови деци Десан ке Макси мовић : стр. 159–163.
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Са држај: Непозната пти ца. ЧУДАН СВЕТ: Над књи гом бајки; Ко хоће да дожи ви
чудо; Чудо у пољу; Зи дао дим кулу; Децембарска при ча; Смрт ли шћа; Ка мена пећи на. ПЕСМА ЗРИКА ВА ЦА: Ливадско звонце; Шумска љуљашка; Пау ково дело;
Ју тарња песма пче ла; Бумбар готован; Страх; Песма зри ка ва ца; Бу бља аутострада; Мра ви зи дари; У се лу мра ва; Пуж. ШУМСКИ СТА НОВНИ ЦИ И ГОСТИ:
Слу шајте; Леп дан; Коло; Јесен у шу ми; Ве трова успа ван ка; Пти чи ја нова година; Ли ји на јел ка; Сајам пти ца; Редак гост; Рат; Проби рач; Кос и нос; Де тлић;
Колибри; Вра на; Гра ђење гнезда; Ној; Под небом од жи це; Зеч је ухо; Хва лиса ви
зечеви; Ма ли баук; Сусрет са лиси цом; Вевери ца; Јаре и ву ци; Кројач. ИГРАЧИ
У ДВОРИ ШТУ: Ба лет у сеоском двори шту; Хва лиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран;
Ћу рак помодар; Те лад и чоба ни ца. ДРУ ЖИ НА ЈЕ БИ ЛА ВЕРНА: Сложни другови; Ани но зна ње; Наш учи тељ првог разреда; Час земљописа; Маче у џепу;
Брбљи ви це; Ђач ко срце; Лек ци ја ши; Са времена ба ка; Стра не речи; Прониц љиве суди је; Књи ге разбибри ге. ДЕТЕ, БА КА, ЛУТКА И ЈА ГОДА: Ба ка; Та ко је
при ча ла моја ба ка; Пра вед на ба ка; Неспора зум; Ка ко се ка же; Лут кин на мештај;
Лут ке рачу нају; Девојчи ца и ја годе; Облак; Шта ватра пева; При према за зи му;
За што плачу ку ку реци; Људско срце; Мају шна бајка; Скрет ни чар; Поди вља ла
река; Река помоћ ни ца; Први снег; Сне жне па хуљи це. НОВИ СЛИ КА РИ: Изволи те на изложбу деце сли кара; Дру га изложба деце сли кара. ЗЛАТНИ ЛЕПТИР:
Злат ни леп тир.
0634. Земља јесмо : изабра не песме / Д. М. ; [избор Љи ља на Шоп]. – [1. изд.]. – Београд :
Срем пу блик, 1994. (Београд : Култу ра). – 248 стр. ; 24 цм
Ти раж 2.000. – Стр. 237–244 : Од Слут ње до Ни чи је земље / Љи ља на Шоп.
0635. Песме / Д. М. – [Фототипско изд. из 1924.]. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на библио тека Срби је, 1994. (Бе оград : Народ на библио тека
Срби је). – 110 стр. ; 21 цм. – (Библиотека За ду жби не Десан ка Макси мовић; књ. 1)
Ти раж 1.500.
0636. Iz pera veli ka na poezije / D. M. // Zov da lji na : deli mični biografski osvrt na Zorina
dela 1933–1994 / Olivera Topa lović. – Beograd : O. Topa lović, 1994. – Str. 2
0637. Пау кова љуљашка ; Кћи ви линог коњица ; Изложба деце сликара / Д. М. // Ђаку прва ку / [избор Слободан Ж. Марковић]. – Београд : Просвета, 1994. – Стр. 102–111
Уз песме аутограф Десан ки не пору ке ђа ци ма.

1995.
0638. Злат ни леп тир / Д. М.. – [3. изд.]. – Београд : Медисион, 1995. (Београд : Штампари ја Гудовић). – [16] стр. : илустр. ; 22 цм
Репринт изд. из 1946. – Ти раж 2.000.
0639. Кћи ви ли ног коњи ца / Д. М. ; [приредила М. С. Терзин ; илустровао Мирко Стојнић]. – [1. изд.]. – Нови Сад : Змај, 1995. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 46 стр. :
илустр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог де тињства; коло 1)
Тираж 3.000. – Детињство мора бити срећно: стр. 5–6. – Читам, читаш : стр. 46–[47].
Са држај: Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну; Бајка о лабуду; Кћи
ви ли ног коњи ца; При ча о разма женој цари ци; Укле та пти ца; Бајка о трешњи.
0640. Тра жим поми ловање / Д. М. ; пред говор Борислав Ми хајловић Ми хиз. – [3. изд.]. –
Београд : Медисион, 1995. (Београд : Штам пари ја „Гудовић“). – 87 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.000.
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1996.
0641. Ако је веровати мојој ба ки / Д. М. ; изабрао Дра гу тин Ог ња новић ; разговор и поговор Сла ви ца Па нић. – Сараорци : Дра ган Ла ковић, 1996. (Смедерево : Ди митри је Да ви довић). – 72 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библио тека Звезда но коло)
Ти раж 3.000. – Чаробни свет Десан ке Макси мовић : стр. 71–72.
Са држај: ПРСТЕН НА МОРСКОМ ДНУ: Ако је веровати мојој ба ки; Прстен
на морском дну; Кћи ви ли ног коњи ца. ПАТУЉКОВА ТАЈ НА: Патуљкова тајна;
Три патуљка. БАЈ КЕ О ЖИ ВОТИ ЊА МА: При ча о ра ку кројачу; Ка ко су пу жу
укра ли ку ћу; Бајка о лабуду; Свет под језером. ЦАР ИГРАЧА КА: Три ја годе;
Цар играча ка; Ма ли баук.
0642. Кћи ви ли ног коњи ца / Д. М. ; [избор и пред говор М. С. Терзин ; поговор Ан дреј
Чипкар ; илустровао Мирко Стојнић]. – 2. изд. – Нови Сад : Змај, 1996. (Суботица :
Би рографи ка). – 47 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог детињства; коло 1)
Ти раж 3.000. – Де тињство мора би ти срећ но: стр. 5–6. – Ка ко настаје бајка:
стр. 46–47.
Са држај: Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну; Бајка о лабуду; Кћи
ви ли ног коњи ца; При ча о разма женој цари ци; Укле та пти ца; Бајка о трешњи.
0643. Ловац срца свога ; Тра жим поми лова ње / Д. М. ; избор и пропрат ни текстови
Слободан Ж. Марковић. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1996.
(Суботица : Бирографика). – 162 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Избор / За вод за уџбени ке и наставна средства)
Ти раж 5.000. – Песнич ки свет Десан ке Макси мовић : стр. 5–15. – Хронологи ја
жи во та и ра да Десан ке Макси мовић : стр. 156–159.

1997.
0644. Зе лени ви тез / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Земун : Дра га нић, 1997.
(Су бо ти ца : Ми нерва). – 403 стр. ; 21 цм. – (Сабра не песме Десан ке Макси мовић : у 8 књи га; књ. 1)
Ти раж 2.000.
Са држај: ПЕСМЕ – Молбе мла дости: Молба мла дости; Предосећа ње; Стреп ња;
Чежња; Јед на смрт; Пи та ње; Девојач ка молба; Страх; Јед но уверење; По растанку 1–5; Оздра вљење – Шумска звезда: Шумска звезда; Покошена ли ва да; Зми ја;
Лов; Поздрав реци; Сеоски по ток; Обла ци; Пођи мо у шу ме; Круг; Зе лени сумрак – Лирске оазе: Лирске оазе; Пролет ње пе сме 1–2; Ра дости; Не мир; Сутон; Се ли це; У зимски дан; Су тра дан; Нисмо ми кри ви; Звезда; У вла ку; Уте ха;
На бу ри; Сећа ње; Паук; У колу; Изнена ђење; Слут ња; Поноћ; Тајна; Над жи вотом 1–3; На ша тај на; Са моћа – На од мо ри шту: На од мо ри шту 1–10; Огле дало 1–12 – Та ква сам ја: Моја песма; Лирска проти ву реч ност; Ја и ја; Оправда ње;
На крају би ће опет јед но исте; Свејед но ми је; Време; Од говор; При ча о песнику; Зла ноћ; Опомена; Та ква сам ја. ЗЕ ЛЕНИ ВИТЕЗ: Зе лени ви тез; Пролеће је
опет; Речи; Сум ња; Судба; Наста вак; Због мене; Љу бав; Срећа; Од ла зак; Са моћа; У пољу; По тоци; Дрво иза огра де; Змијске очи; Мрак; Писма из шу ме 1–3;
Два да на у шу ми 1–2; Млеч ни пут; Заборав; Песма голу ба; Чу вајте се; Девојко;
Прекор; Песма после неде ље; Јесење ју тро; Поздрав незна ној; Моли тва за љубав; Две моли тве; Кле тва и моли тва 1–2; Вечерњи снови 1–4; Јесен; Песма сужња; Вечерњи при звук; Разговор; Бдење; Бол; Љу бав – Моли тва Богу ми лова:
Гостољу бље; Посла ни ца; Ту га; Заточење; Ли ти ја; Песма о жи во ту; Жи вот; Глас
ноћи; Спозна ње; Изми рење; Богу милска песма; Богу ми лова моли тва – У смрт
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од ра зли ци јех: Поми луј, Боже; Свећа; Пролеће у гробљу; Над пра хом; Утрка;
Опусте ла кошни ца; Оборено гнездо; У смрт мра ви; У смрт росе; Над реч ним
кори том; Уса мљен крст; Повратак; Мр тва ти ца; Шет ња кроз гроб; У му зеју 1–2;
Опусте ли оклоп; Грли ца; Послед ње ре чи. ГОЗБА НА ЛИ ВА ДИ – 1: Го зба на
ли ва ди; Ти хи умобол ник; Кроз исти прозор; Са моћа; Ма гла; Ли шће; Жи вот у
тра ви 1–2; Ра ђа ње месеца; На врати ма шу ме; Чу вар шу ме; Сун це; Обла ци; Језеро; Горски по ток; Бој обла ка; Сун чев за ла зак; Срце шу ме; Чудо творно дрво;
Сеп тембар; Снег; Бе ла врби ца; Смрзну та пти ца; Га вра ни; Голу бови; Студи ја за
зимски пејзаж; Сли ка – 2: Судби на; Љу бав; Пра зник; Тајна; Раста нак; Сад; Од
мене до њега може се са мо мостом ду ге; Ни ко не зна да смо би ли исти по ток;
Успомене; Сан; Чека ње; Коли ко ли ца имаш ти?; Заборав; Бе ли цвет; Ју тро; Тиши на; Болесна девојчи ца; На пу штени пут; Небо; Врата за па да; Мрак на прозору; Ожи љак; Охолост; Вечерња моли тва; Знак крста; У сен ци неба; Там ни чар;
Смрт на бу ри. НОВЕ ПЕСМЕ – Сећа ње на оца: Сећа ње на оца; Час земљописа;
Писмо оцу; Моли тва очевом срцу – За ви чај: За ви чајно вече; Бран кови на; Сећање на за ви чај; Моји земља ци; Град; У крају мом; Брест се су ши; Гласови ноћи;
Весе ла јесен; Лет ња ноћ; Просјак; Су мрак на ли ва ди; Под не у шу ми; Небо у зави чају – Вра ћа ње ми ру: Вра ћа ње ми ру; Слут ња; Каја ње; Ли шће; Оти ћи ћу у пасти ре; Вече; Мирно моје срце спа ва; Умор; Послед њи час; Бог смр ти; Са вин монолог; Разговор мона хи ње с Богом; Глас мона хи ње; Бла женства – Из словенач ке:
Сребрне плесачи це; Вез; Доли на под ки шом; Срни на моли тва; Ћук; Са пут ни ца;
Фан тастич но вече; Олу ја; Све то ју тро; Ореол – Песма: Песма; Земља где се родио онај што мене љу би; Пролеће гнездо гра ди; Пролеће; Позна ни це; Мла дост
је прошла; Бачени ка мен; Су тра дан; Ме лан холи ја; Вера; Ду ша; Ку ћа у зори; Нејасна песма; Неспокојство; Бегу ни ца; Уте ха; Пра зник; Месечи на; Подиг нем
очи; Песма у ноћи; Старост; На пу штена девојка; Касни мраз; Бог ми лосрђа;
Песни ково ис куство; Уса мљени кова песма.
0645. Песник и за ви чај / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Земун : Дра га нић,
1997. (Су бо ти ца : Ми нерва). – 384 стр. ; 21 цм. – (Сабра не песме Десан ке Макси мовић / у 8 књи га; књ. 2)
Ти раж 2.000.
Са држај: ПЕСНИК И ЗА ВИ ЧАЈ – Песник и за ви чај: Песма кроз гору; Песма
крај извора; Љу бавна песма; Сватовска песма; На шеснаести рођен дан; Први
дан љу ба ви; Девојка се ра ду је пролећу; Љу бавно писмо; Ки ша; Чека ње; Девојка
за братом; Братова моли тва; Девојка слу ти смрт; Послед ња успа ван ка; Ствари;
Мла ди ћева ту жба ли ца; Син ги ду нум; Елеги ја; Сестри на ту жба ли ца; Мај чи на
ту жба ли ца; Ре ли ги ја уцве љених; Вајар вас крса ва мр тву девојку; Човек; Немир;
Каја ње; Уми ра ње љу ба ви; Ис пу њење; Уми ра ње срца; Сећа ње; Нешто слич но
при чи; Људска коме ди ја; Писмо; Зве зде; Градски љу бавни ци; Писмо из ропства; Жена; Ми лошта; Два десет хи ља да девојач ких ру ку; Ду шу ми поклони;
Послед ње пролеће; Песни ков бла гослов; Песник и за ви чај; Дру гу умет ни ку;
Пое зи ја; Песни ци су гра ђа ни ма – Пут ник треће класе: Пут ник треће класе;
Рад ник че зне за од мором у при роди; Си рома хов гроб; Неко се сећа де тињства;
Сећа ње у затвору; Над свеском умрлог ђа ка; Бу кова шу ма; Деца; Ма ла да ди ља;
На пу штена девојка; Песма о на пу штеном де те ту; Крај воде; Жени која се продаје; Осу ђени ков послед њи час; Са моу би ца; Полуде ли возар тен ка; Пут ник
кроз Са хару; Монолог разочара ног; У крч ми; Бран ковач ко гробље; Се ља кова
смрт; Се ља кова здра ви ца; Воћ ња ци; Воловска кола; Се љак на тргу; Се љан ки на
ту жба ли ца; Провин ци јал ци; Од говор са времени ку – Песме о ропству и слободи: Покаја ње; Освајачи; У ропству; Гу бар; Бесе да роман ти чарева; Роман тичарска успа ван ка; Сен поги нулог рат ни ка; Девојка за поги нулим мла ди ћем;
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Че жња у ту ђи ни; Алекси Ви ћен ти јеви ћу; За ви чај под месе чи ном; Ноћ у за вичају; Бад ња ци; Мешење хлеба; Зи ма у за ви чају; Песма о поробљеном хлебу;
Крва ва бајка; На гробу стре ља них ђа ка; Мајке оп ту жу ју; Мајка ма; Ци ви ли заци ја; Гра ни ца; Жао ми је човека; Пору ка освајачу; На да; Ме двед ник; Веру јем;
Бајка о уста нич кој пу шци; Кри лата зе мља; Срби ја је ве ли ка тајна; Срби ја се
буди; Уста ни ци; Мећа ва на бран ковинском вису; Војнич ко гробље у Солу ну;
Бла га вест; Први дан слободе; Патриотски разговор са Срби ма; Верност; Сан
о дома ћем ми ру; Удови ца; Обудове ла невеста; Девојке-војни ци; Ра њена пастирка; Песма о поги нулој девојци; Сум ња ли ца ма; Ја гањци; Бу гари ма; Руским песни ки ња ма; Бал ка нац; Ослобођење; Ослобођење Цве те Ан дрић; Отаџби на у
првомајској поворци. Отаџби но, ту сам.
0646. Тра жим поми лова ње / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Земун : Дра ганић, 1997. (Су бо ти ца : Ми нерва). – 310 стр. ; 21 цм. – (Сабра не песме Десан ке
Макси мовић : у 8 књи га; књ. 3)
Ти раж 2.000.
Са држај: ПРОЛЕЋЕ У ЗА ГРЕБУ (из Изабра них песа ма): Пролеће у За гребу;
Београдске ули це; Сеп тембарска песма; Час истори је; Ра ђа ње књи ге. МИ РИС
ЗЕМЉЕ: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?; Пролеће, а ја венем; Крај је
ле ту; Сено; Јесен; Чим се срет немо; Не бој се; Поноћ; Сун ча ње у брди ма; У пролеће; Ви но пролећа; Романса; Роса; Ју тарње облачење пти ца; За љу бљени ку кац;
Месечи на над воћ ња ци ма; Род на годи на; На пла ни ни; Небеса; Шу ма у Израе лу;
На Стра жи лово идем; Ву ков утук; Исто то са мо ма ло друк чи је; Пи та ли це; Детињство; Песни ков кип у парку. ЗА РОБЉЕНИК СНОВА – Прочи та но са сликовни це у де тињству: Сли кар Лу ка; Пророк Или ја; Крсти тељ; Оборени Бог;
Изгна ње из раја; Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла; Миољски ва шар; Балкански ратови; Веру јем – Месечи на успомена: Ју тарња песма; Стопа; Уцве та ле
мисли; Бла говести; Шта је теби, небо; Први снег; Лед твоје срце на гло обу зи ма;
Ода зва ле су се са мо пти це; Сусрет у сну; А и тебе то молим; На морској оба ли;
Ју тро у Кварнеру; Тајна; Неса ни ца; Лик на прозору; Деца – При рода је да ва ла
зна ке да ће се песник роди ти: Ра ђа ње љу ба ви; Неми ран дан; Жега; Ок тобар;
Зимски ви хор – Заробљеник снова у Зенич кој же лезари: Бајка о ковачу; Ку мова
сла ма у дим ња ку; Же лезно сун це; Говор же леза; Па као; Ска мењена шу ма; Змијуљак; Догоди ло се све бар по трећи пут; И то ме пла ши; Повратак; Песнич ко
вече. ГОВОРИ ТИ ХО – Снегови де тињства: Љу бавни ци у пу чи ни ноћи; Љубавна препирка; Виоли не Чајковског; Пра зно ју тро; Без успомена; Зри кавци;
Прет пролећ ни дан; Бу ђење пролећа; Пеша ци; Коме да се ту жим; По тера; Есперанто; Има мо пасош; Куд одем да одем; Ста ни це; Катедра ла; Са мо онај ко је ду го
пловио; Снегови де тињства; Брда око Ава ле; Априлска вожња кроз Војводи ну;
Пролеће на Косме ту; Су тон на Ска дарском језеру; Срби ја у су тону. ТРА ЖИМ
ПОМИ ЛОВА ЊЕ: Проглас; О царском се лу; О поклисару; О си ро тој кудељници; О одбеглу робу; О меропа ху; О хи јерархи ји; За себра; За сврг ну те; За земљу
куда војска прође; О војни ку; За војнич ка гробља; За оне који су храбри са мо
кад ги ну; За јерес; За послед ње да не; За смр томрсце; За ва жне; За седам гладних годи на; О пореклу; О женидби си на; О државној имови ни; За жир; О обореној цркви; О олтару; О царској ми лости; О пти ца ма небеским; За ка лу ђера;
За непе легри не; За несхва ћене; За на ивне; За оне који се спо ти чу преко пра га;
За паству срца; За су жње поми лова не; За човека који је погу био перга мен те; За
слу гу Јернеја; За ал кохоле; О ка менова њу; О пре љу би; За свадбе без вен ча ња; За
Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За себарске жене; За бран ковинске се ља ке; За нерот ки ње; За чобан ку која се по оцу не зове; За песни ки њу,
земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За апокрифе; За ма ђиони чаре;
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За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепе љу гу; О лову; За лови шта; За звери
оклеве та не; За Богове; Иду царским дру мом; О бабунској речи; О јереси; О пија ни ца ма; За оне који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе
који јасно ви де; За ла жи изговорене из ми лосрђа; О на ла зачу; О Бож јем суду;
О пра шта њу. ПЕСМЕ ВАН ЗБИРКИ: Песник и пролеће; Три песме о старости;
Стари султан; За прву жену сул та нову; Шта оста не од љу ба ви; Љу бавна козерија; Са времена породич на дра ма; Мегдан; Бајка о жени ном срцу; И после је све
би ло ла ко; Са хра на; Свејед но је; Таоци; Забачени нов чи ћи; На кна де; Гласник;
И што је најгоре; Црно море; Сајам са моће; Ја пти це раз у мем; Знам по много
чему; Сан ја ну арске ноћи; Сли ка из пра дедовске собе; Неко ко ће тек би ти ја;
Неза писа на; Час пре мене; Там ни ви лајет; Грача ни ца; Обја ви те јед ном на ве лика звона; Песни ково ви ђење.
0647. Немам ви ше времена / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Земун : Дра ганић, 1997. (Су бо ти ца : Ми нерва). – 365 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка
Макси мовић; књ. 4)
Ти раж 2.000.
Са држај: НЕМАМ ВИ ШЕ ВРЕМЕНА: Време прошло; Немам ви ше времена;
Прво смо ду го мисли ли; За лу пи ле су се врат ни це; Мој свет; Опору ка; Недељна
проповед; Забора вљени лист Библи је; Песни кови за ви чаји; Месечи на у Бранкови ни; Поводањ; Си ла зи те пола ко; Свод небески је хла дан; Обећа ла си да ћеш
би ти веч на; И наста ла је ти ши на; Пот пу но са ма; Ру ка; Наслеђе; Послед ња молитва; Моли тва пред сан; Прва ноћ жа лости; Су тра дан; Зау век; Све је по старом;
Земља је сву где иста; Ми лости ња; Ви но из домови не; А сад одосмо; Поку шај хумора; Оде ли те ку ће; А ја се не усудих; Снег на гробу; Сад је извесно; Ти ши на
спа ва; Послед ње новинске вести; Ни је ви ше ва ше; Пору ка; Још један дан до вучења; Фа ворит; Пу това ње; Тајни саста нак; Хит на посе та; Земља јесмо; Преоран гроб; Пти чи ја са хра на; Лиси чи на смрт; Лав на са мрти; Уса хле реке; Сећа ње.
ЛЕТОПИС ПЕРУ НОВИХ ПОТОМА КА: Бе лешка; Перун; Пусти ња ково ви ђење; Глас о пророчанству; Царев стра жар; Ули зи це; Глас прет ков цару; Освајач;
Страх од броја; Војсковођа; Жу па ново при ви ђење; Насу ми це иду Ра ша ни; Рањеник у ту ђи ни; Поклисари; Глас преда ка; Стогоди шња ци; У кра љевој земљи;
Смрт војни ка; Ноћ; Вест орату; Звона у Ни ну; Испосни кова молитва; Краљ уочи
боја; Војска под звезда ма; Звезда на свет кови на; Гатара; Ву кодла ци; Гробље старих Богова; Просја ци; Хлебарево ви ђење; Слу шају Богови; Волос; Мора на; Мора ни на успа ван ка; Жи ва; Просјак на разбоји шту; Раста нак; Повратак; Берачица би ља; Пли ма; Осека; Од лу ке Све тог Си нода; Помет ња; Скит ни це; Јере ти ци;
Са вет јере ти ка; Мах ни ти; Небески зна ци; Чудо у цркви; Ве ли ки свештеник;
Глас преда ка; Глас ту ђи на; Раш чи њени нови опат; Попац; После већа ња; Послед ња слу жба словенска; Тра ве; Сан о кру ни; Месечи на. ПЕСМЕ ИЗ НОРВЕШКЕ: Здра ви ца Норвешкој; Hilsen til Norge; Бдење; Брда; Ма гла; Сун чева сарад ни ца; Бу ра код Нарви ка; Пловећи кон ти нент; Гри гов гроб; Катедра ла у
Тронд хајму; Дрвена црква; Са ве това ње; Жеђ; Глад; Смрт на пу чи ни; Терет тежи од човека; Смрт у леду; Огла шени, изи ђи те; И триста је много; Крва ви крст;
Сви ци сведоци; Непознати; Триста седам десе та поноћ; Крстови; Сен ке; Српска ку ћа. НИ ЧИ ЈА ЗЕМЉА: Ни чи ја земља; Чардак ни на небу ни на земљи; Човеков дом; Међу пла не та ма; При ви ђење; Додир; Зми ја мла дожења; Ви ђење;
Црна певи ца; Дарови; Састан ци у сну; Са моћа; Два сна да вљени ка; Постепено;
Судби на; Сан; Немам про тиво трова; Моли тва за оклоп; По требно ми је; Сун це
ме са мо ни је изневери ло; Миољско ле то; Ра дост; Мисао понорни ца; Немам;
Осу ђена мисао; Ноћ на мисао; Ус крсло сећа ње; У неса ни ци; На пусти те моје мисли; Ра ђа ње песме; Водени чар; Песник; Ис куство; За пис о добру и о злу; За пис
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о ратови ма; За пис о жеђи за жи во том; Обја ви те јед ном на ве ли ка звона; Упозорење; Послед ње пу това ње; Послед њи да ни; Смрт га вра на; Стари пророк на
гробу; Сун ча ни часовник; Људско срце; Заборав; Дон Ки хот; Кад оду на ших
мајки мајке; При зра ци; Гојкови ца; По топљени брод; Боја зан; И овде; Моги ле
времена; Разговор у гра њу; Рекви јем; Лирски родослов; Послови су за вршени.
СЛОВО О ЉУ БА ВИ. Обма не: На мерник; Тајна; Иза шти та пое зи је; Слово о
љу ба ви; Обма не; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја слу ха;
Дру жи ћу се са сун цем; Варљи ве све тлости; На води; Ети ке та за ви но; Пролећ на
вр тогла ви ца; Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак; Наједном сам пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се на дати;
Боја зан; Дан посе та; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој
сабесед ник је говорио; Апокрифи о нему шти ма: Безгрешно зачеће; Чароли ја;
Женик и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо; Ба карна
ру жа; Коренак ра жи; Ди визма слу ти смрт; Црне су зе; Буђење тра ве; Зми ја у мору
тра ве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ванка цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсек ти; Богомољке; Кук ци леши нари; Потом ци; Цвет ни старач ки дом; Вече на ли ва ди; Ми риси; Све је од мене веће;
Пешча ни сат: Пешча ни сат; Треба са хра ни ти; Термоме тар крви; Уз пастирску
ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ледено агрегат но ста ње; Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном сакси јом; Хи рург; Ренд генски снимак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Кра дљивци пролећа; Опрости; За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је; Трка; Дови ђења; Све тло ру хо; Засад;
Ис ку шење; Копач бу нара; Моцар тов рекви јем; Ка кве то има везе.
0648. Пам ти ћу све / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Земун : Дра га нић, 1997.
(Су бо ти ца : Ми нерва). – 339 стр. ; 21 цм. – (Сабра не песме Десан ке Макси мовић : у 8 књи га; књ. 5)
Ти раж 2.000.
Са држај: МЕЂА ШИ СЕЋА ЊА – Бран ковинско ју тро: Разговор са за ви чајним
ка меном; Разговор са бран ковинским цве том; Бран ковинско ју тро; Бези мена
сеоска река; Власте линство; Кавга; Чурга; Чи ча Јан ко; Трешњекра ди ца; Просидба моје буду ће мајке; Сли ка из пра дедовске собе; Барска пру га; На шег оца
мајка; Бит ка у Кован лу ку; Дедовски требник; Чи таони ца на та ва ну; Поноћ на
молитва; Просја ци на сајму; Гатара; Народ на клетва. Пет пејза жа: Шу ма на жези;
За ла зак сун ца за Медвед ни ком; Уснуло језеро; Непогода; Новембарска слут ња.
Ли кови: Ис повест Ње гошу; Пору ка; „Ћуд је женска смешна рабо та“; Ђу ри на
ку ћа у Ска дарли ји; Ју тарња посета; Иси дора у ореолу иња; Иси дорин врт; Бор на
Брачу; „И цврчи цврчи цврчак“; Бла го теби; „Још би нам могла деси ти се љу бав“;
Николи Тесли; Фести вал у Стру ги. На Одисејевој стени: Писмо са Мљета; Мртве
ду ше; У ту ђи ни; Река По томак у Ва шинг тону; Градско гробље у Ва шинг тону;
Поноћ ни Торон то; Непознат говорник у Хајд парку; Јереван; Арарат; У атомској
пећи ни; Пла жа у за ли ву Бату ми; На Кавказ не треба у по да на ићи; Ка мена библио тека; Пећински сли кар; Дрвена црква; Гри гов гроб; Коа ла у рачва ма дрвета; Трешње нерот ки ње; На Одисејевој стени; На помена. САЈАМ РЕЧИ. Сајам
речи: Сајам књи га; Саста нак на Сајму; Речи и песник; Судби на речи; Речи као
та кве; Древне речи; „Исто то, са мо ма ло друк чи је“; По тајни песник; Новинске
речи; Реч; Забора вљено име; Вест; Умет ни ци. НА РА ВИ: Са временик пра дедова;
Пра дед моје мајке; Наш хва ли ша пивни ци; Ци га нин Марко; Сеоски поштар;
Просјак; Одбра на јед не нара ви; Охолост; Те лефонист. ЗАТОЧЕНИ: Ку ћа патње; Решет ка у болеснич кој соби; Ноћ у бол ни ци; Болеснич ки сточић; Бол нич ко
ју тро; Кроз бол нич ки прозор; Ми лосрд на сестра; Пози вар. НЕМУ ШТИ ЈЕЗИК: Географски за пис; Језик нему шти; Јесен; Лисни крематориј; Бран ковински
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цвет ни врт; Уса мљеник; Ју тро; Чесме; Неви дљи ва земља; Људски мозак; Играли ште у пор ти; Пред фреском апостола Лу ке; Богоја вљење; Стари народ ни празник; Трке; Посве та; Сеоско гробље; Оду ми ра ње. БОГОВИ, ВИ ЛЕ И ЉУДИ:
Са старим богови ма; Породи ца богова; Бит ка неба и ка мена; Перу нов дворац;
Волос; Песник и Све товид; За љу бљени месец; Анегдо та; Хим на боги ње Весне;
Громовник; Молба громовни ку; Нат пева ње; Оста ни, пут ни че; Заборав. МИХОЉСКО ЛЕТО. Шумски храм: Ра нора ни лац; Звона; Ки шобра ни; Пау ци; Раста нак с ле том; Шумски храм; У злату јесени; Лисна злат на ки ша; Ис точ њак;
Смрт у шу ми; Ли вадско чудо; Разру шена црква; Мртва при рода (креда); Тисућу
стаба ла а он један; Сам сам цит; Несрећ ник; Повратак с из ле та (градска сцена).
Воле ла се два ве тра: Непоновљив сан; За љу бљени враг; Гром; Прва љу бомора;
Воле ла се два ве тра. Буд на кула: Сти хови соне та; Песник; Ра дозна ли дух; Рудник сјаја; Песни ков каби нет; Човеколи ка биљка; Изгу бљени стих; Ти ну Ујевићу; Сан; Неса ни це; После поноћи; Сусрет; Пут ник; Шведска; У авиону; Па добра нац; Буд на кула; Ми хољско ле то; Од ломак из за писа о соне ту. ПАМТИЋУ
СВЕ. Су морна вешти на: Шта ли те спречи; Кога ли то чекам; Нека оста не мут но;
Шта чекаш; Дај неки знак; Ти хи ме прате зву ци; На јулској жези; Обред на игра;
Игра ватром; Сла вуј месечар; Грешни ан ђео; Прау зрок; На говештај; Су морна
вешти на; Пу теви; Ћу та ње се чуло; Без са говорни ка; Жељна сам разговора; Међу градски те лефонски разговор. Че лик бола: Вечерња ту га; Кад склопим очи;
Пам тим; Болесник; Пам ти ћу све; Бол; У вру ћи ци; Очајник; Нека пад не снег;
Не чуди се; Спа вајте слат ко; Зло. Воде и ли ва де: Морам у онај крај; У за ви чају;
Исто се то дога ђа и у мени; Људско наси ље; Тајанствени са пут ник; Пред вечерје;
Ви хор ту ђи нац; Сли кар лу та ли ца; Зми ја земља ки ња; Бе лоу шка; Мраз; Пор трет
пла нин ке; Зимска подок ни ца; Сне жна ви зи ја; Старинска вечера. На дах ну ће:
На дах ну ће; Пролећ ни сли кови; Ра ђа ње песме; Песни ково писмо у му зеју; Волшебник речи; За нос песни ком; Слут ња смр ти; Бран ку Ћопи ћу; Наста вак разговора; Ројење; Здра ви ца мла дим песни ци ма; Говорник; Отворена књи га; Сећа ње
на Иси дору; Прекасно; Разговор ра дозна ла ца са песни ком. Пра шу ме: Пра шуме; Сам; Бе жи мо; Ако се врати; Прови ри човек из шпи ље; Десет бож јих за повести; Ма ла је гра ни ца; Све ће би ти пу хор; Узбу ђу је ме; Чека ћу; Неће ме би ти;
Полет у виси не; И га вран рече.
0649. Зовина свира ла / Д. М. – Земун : „Драганић“, 1997. (Суботица : Минерва). – 372 стр. ;
21 цм. – (Сабра не песме Десан ке Макси мовић : у 8 књи га; књ. 6)
Ти раж 2.000. – Стр. 247–266: Песни штво Десан ке Макси мовић – при зори лирске доброте и са ми лости / Ми рослав Егерић. – Избор из крити ке: стр. 267–331. –
Хронологи ја жи во та и ра да: стр. 333–338. – Стр. 339–365: Се лек тивне библиографије песничких књига Д. Макси мовић и ра дова о Д. Макси мовић / Алексан дра
Вра неш.
Са држај: ВИЗИ ЈЕ ИЗНАД КРЕМЉА: Ју тро у Кремљу; Пра знич ни ме теж; Кремаљски му зеј; Ви зи је изнад Кремља; Брзојав давно одсут ном; Сан; Црква у пламену; Зови на сви ра ла. НЕДОУ МИ ЦЕ: Лу там парком; Као хи пик; Необич на
мисао; Још је стра шни је; Усов бола; Недоу ми це; Старење; Копач бу нара; Варљи ве све тлости; Лопов и ка зна; Ју трос сте ми неоп ход ни; Ус крсну ће; При вид;
Мисао понорни ца; У мрежи сећа ња; Новембарска слут ња; Не дам; Зли пред знак;
Кошмар; Да ме боље познате; Пау чи на снова; Послед ња чароли ја; Песни кова
биографи ја; Кап крви; Неми ран сан; Старе ду ше; Најед ном сам пролећем опи јена; Жена и ли па; Болесник у грозни ци; Препла шена пти ца; Људско срце; На иван оп ти ми зам; Деве ти спрат; Ноћ у пла ни ни; Чуд новато; Бу нован сан. ТАЈ НА
СНОВА: Епи таф; Пла мењача; Ла ку ноћ; И би ло ти просто; Послед њи саста нак;
Месец; Уза луд; Још си онај; Рас кршће; Са моћа; Моги ле времена; Заборав; Се ти
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се смрти; Ту жба ли ца; Песни кова колевка; Послед ње коначи ште; Успомене; Кад
жена воли; Зимски пра зник; Тајна снова; Твој часовник уна пред иде; Јед на ду ша
ме инспи ри ше; Бегу нац; Ба лет; Прекор; Сан; Му зеј у Ошвен ћи му; За пис о деци.
ДЕВЕТИ ВАЛ: Грли це; Таоци; Спратови; Ми риси; Боје; Зна мо се; Децембарски дан; Ле то; На ли ва ди; Деве ти вал; Јули на Са ви; Небеско злато; Бу ђење траве; Ви хор ту ђи нац; Први снег; Цвет на ду ша; Пре дату ма; Сто срда ца; Иње на
дрвећу; Пру жи дла не; Априлска пома ма; Чудо творац у воћ ња ку; Са пут ни ци;
Сун це и копачи; Делфи ни; Соко; Ју тро у шу ми. ЗА ВИ ЧАЈ: Веру јем земљи на
реч; Посве та; Опрости; Дедовски требник; Срећ но вам сећа ње; Дедовска ку ћа
у пролеће; Просја ци пред црквом; Сеоско гробље; За ви чај у снегу; У давном зави чају; За ви чај; Кровови; Пси из де тињства. ЗАТРА ВЉЕНО ГРОБЉЕ: Разговор са Косовом; Ла зар над Косовом; Под земљом вас је ви ше; Кроз шу му мржње;
Затра вљен гроб; Затра вљено гробље; Са времена тајна вечера; Људи ноћи; Ратиште; Са хра на; Нестрпљи ва лепо ти ца. НЕБЕСКИ РАЗБОЈ. Сан де тињства: Песни кова биографи ја; Поверујте; Љу бавна бајка; Сан из де тињства 1–2; Чи шћење школе; Чи таони ца на та ва ну; Школски гуслар; Добегли ца; За ва ђене мач ке;
Сећа ње на Би ну; Се лидба ду ша; Нема писма; Пла мењача; Прва љу бав; Волиш
ли; Догоди се; У мла дости; Студент без нови на; Сусрет школских дру гова. Прадеда моје ба ке: Ђурђевдански ура нак; Словенски бог; Народ на кле тва; Просјаци на сајму; Бегу нац; Под небом од жи це; Крштење; Бу ни ло; Слу тим блиска
зла; Сан пред зору; Не тра жи старо гробље; Црквени му зеј у Бран кови ни; Прадед моје мајке; Русофи лов орман за књи ге; Деда уме све; Смрт мајке; Ноћ после
са хра не; Васиона деч је собе. Доведи пти цу: Јесење под не; Месечев осмех; Ве тар
па косник; Зимско вен ча ње; Бла го ва ма; За ви чај у снегу; Ра ђа ње цве та; Доведи
пти цу; Ћук из дедовског забра на; Так ми чење; Грозни ча ви сан; Грли це; Сеоска
гатара; Шу ма у Израе лу; Поверујте. Вол шебна земља: За лу тах; Нему шти при јате љи; Вол шебна земља; Болесни ан ђе ли; Песни кова колевка; Честит ке; Говор
госта песни ка; Књи жевно вече мла дих; Срећ но вам сећа ње; Нат пева ва ње; Не
бој се бола; Смрт математи чара; Уза луд на опомена; Молба богу Све тови ду; Празник у Лу ковдолу; Ка ко ћемо без Бран ка; Добро ју тро.
0650. Песме за децу / Д. М. ; [приређивач Ми рослав Егерић]. – Бе оград : Дра га нић,
1997. (Су бо ти ца : Ми нерва). – 484 стр. ; 20 цм. – (Сабра не песме / Десан ка Макси мовић; књ. 7)
Ти раж 2.000.
Са држај: РЕКА ПОМОЋ НИ ЦА: Река; Де да чека уну чи ће; Поди вља ла река;
Омла дин ци спаса вају децу; Са ве това ње у школи; Пошу мља ва ње; Река помоћни ца. ВЕТРОВА УСПА ВАН КА. Ове песме ла ке чули смо од ба ке: Коло; Страх;
Хва лиса ва пат ка; Уобра жени ћу ран; Де тлић; Бре зи ца; Ка ко храстић расте;
Зеч је ухо; Облак; При према за зи му; Шта ватра пева; Боровни це; Девој чи ца и
ја годе; Мора се јести. Бим, бам, ударам већ је дан, већ је дан: Ли вадско звон це;
Коки но обећа ње; Мра ви зи дари; Водоноша; Те лад и чоба ни ца; Ку ци на ве чера;
Ју тарња песма пче ла; Јесења пче ли ња песма; Јесен у шу ми. Ку че маче јаре паче,
миш де тлић вук пе тлић, га вран свра ка деда ба ка, де те кока зечић вока: Лут ке рачу нају; Чу павко; Јаре и ву ци; Хва лиса ви зечеви; Коке и меде; Разговор на па ши;
Препе ли ца и пастир; Молба ма лог жи ра; Ве трова успа ван ка; Стари нари. ПРОЛЕЋНИ САСТА НАК. Детињство: Обућарска за дру га; Шарена торби ца; Скретни чар; Од ку ће до школе; Ба ка; Пу шни чар; Кос и нос; Кр ти це; На мерник; Ма ца
и паук; Час земљописа; Над књи гом бајки; Честит ка за Нову годи ну; Говор учите љи чин. Три побрати ма: Три побрати ма; Фебру арски разговори; Пролећ ни
саста нак; Горски по тоци; Песма зри ка ва ца; Иде јесен; Вожња. РОСНА РУ КОВЕТ: Ки ша на ли ва ди; Стена под ма хови ном; Априлска песма; Разговор бре зе
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и ари ша. ШУМСКА ЉУЉА ШКА: Два северца; Први снег; Децембарска при ча;
Птич ја Нова годи на; Игран ка; Ку пи не; Ма ли баук; Успа ван ка за зе чи ћа; Пуж;
Шумска љуља шка; Стри зибу бе; Сун цобра ни; Бумбар го тован; Гра ђење гне зда;
Старке ужарке; У го сти ма; Ма ли чу вар; Ли ји на јел ка; До злабога; Ко је ве ћи;
У доњем двори шту; Реки ни рођа ци; Лим и Дрим; Кројач; Књи ге разбибри ге;
Пра вед на ба ка; Мају шна ба ка; Сложни дру гови. ЧУДО У ПОЉУ. Ко хоће да дожи ви чудо: Чудо у пољу; Ко хоће да дожи ви чудо; Пролећ но ју тро; За што плачу
ку ку реци; Сне жне па хуљи це; И дрвеће при ма плату; Смрт ли шћа; Цвет ни
збор; Сан у Мошћенич кој дра ги; О Космају; Бе ла вра на; Ћу рак помодар; Ближи се, бли жи ле то; Вевери це; Од ла зи сун це; Месе чи на; Пу това ње на сан ка ма;
Ве че; Јесен. Слу шајте: Слу шајте; Ка мена пећи на; Сусрет са лиси цом; Пау ково
де ло; Ли ва да у пла ни ни; Вра на; Пуж на послу; Пљусак; Ку па ње обла ка; Леп
дан; Непозната пти ца; Пти це на чесми; Олу ја у шу ми; Пролећ ни шатори; У се лу
мра ва; Миш патуљак; Трњи на под снегом. Сеп тембарска песма: Ма ли војници; Брбљи ви це; Сли ке из бу квара; Девојчи це; Маче у џепу; Прониц љи ве суди је;
Ђач ко срце; Деч ја не де ља; Попац Ве сел ко; Мрак; Болест; Бли зан ци; Рођење
де те та; Вест. СУН ЧЕВИ ПОДА НИ ЦИ. Мају у гости ма: Чисти ку кац. Де те:
Поздрав реци; Изволи те на из ложбу деце сли кара; Ура нак. Сун чеви пода ни ци:
Три стршљена; Мр тва пти ца; Под небом од жи це; Коњи у руд ни ку; Дрвосе че у
шу ми; Љу тић; Су мрак на ли ва ди; Ве черња песма. Гат ка о шу ми: Чуда у шу ми;
Шумска са моћа; Глас секи ре у шу ми; Ра ђа ње пла ни на; Горски по ток; Изненађење; Ве тар рвач; Разговор са псом чу варем; Гат ка о шу ми; Уста ни ково ходочашће. Бла га вест: У деч јој библио теци; Стасај брже, де те. ПТИ ЦЕ НА ЧЕСМИ:
Весе ли поврт њак; Повратак у за ви чај. ЗЛАТНИ ЛЕПТИР. Злат ни леп тир: Златни леп тир. Бу ба мара: Татин од ла зак у земљу снова; Први да ни у земљи снова;
Бу ба мара; Бу ба марин пола зак; У звери ња ку; Татин сусрет са Месецом; Сусрет
татин са Сун цем; Ве трови; Тата спаса ва децу од злих снова; Тата спаса ва децу
од болести; Ма ђиони чари; Тати но бу ђење. ДЕТЕ У ТОРБИ: Де те у торби; Вели ка учени ца; Неустра шив; Страх; Чма ва ло; Живко лењивко; Ани но зна ње; Гата лин ка; Црвене бу бе; Бу бља аутостра да; Лут кин на мештај; Бршљан цирку зан;
Песма за Ду ша на; Жму ра; Ка ко се ка же; Ин тервју с прасци ма; Пара да; Зи дао
дим кулу; Деч ји сан; Бе ле зи крај пу та; Над ме та ње; Богато де тињство; Необично школова ње; Подиг ни на небо очи; Мај; Са ма је у соби ба ка; Та ко је при ча ла
моја ба ка; Бајка о тврдогла вој зми ји; Ба ка ша љив чи на; Не устра ши ва ба ка; Неспора зум; Најбоља ма ма; Ма ма му пра шта; Размешта ње ђа ка по клу па ма; Robek
Uge; Чиоде; За гонет на торба; Сви ци; Пешак; Бе ле ноћи; Поздрав из Норвешке;
Преступ на годи на; Трену так ћу та ња; Песма; За грм, дру же; Дру га из ложба деце
сли кара; Штам парске грешке; Ве ли ки раз лог; Помодар Ра да; Помодарка; Лекци ја ши; Знал ци је зи ка; Са времена ба ка; Даре жљи ви тата; Наш учи тељ првог
раз ре да; Стра не ре чи; Над ме та ње пи ја ни ца; Пре део у красу; Зи ма на Шари;
Ђак у пла ни ни; Жи ве играч ке; Шта деца у све ту слу шају; Сеоски биоскоп; Балет у се оском двори шту; Рат; Људско срце; То ни је за пти це; Писа ле су нови не;
Нови мост у Мојстра ни; Ђа ци добро твори.
0651. Озон зави чаја / Д. М. – Београд : Драганић, 1997. (Суботица : Минерва). – 194 стр. ;
20 цм. – (Сабра не песме Десан ке Макси мовић : у 8 књи га; књ. 8)
Ти раж 2.000.
Са држај: Разговор са чи таоци ма; Озон за ви чаја; Кула чеоне кости; Вечерњача;
Сеоско гробље; Месечево брвно; Разговори са цвећем; Деч ји разговори.
0652. Patuljkova tajna / D. M. ; [prir. Andrej Čipkar ; ilustr. Mirko Stojnić]. – Novi Sad : „Todor“, 1997. – 51 str. : ilustr. ; 19 cm
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0653. Тра жим поми лова ње : лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком / Д. М. ; прир.
Дра гомир Брајковић. – Под гори ца : Уни рекс, 1997. (Кра љево : Слово). – 113 стр. ;
19 цм. – (Библио тека Шум Времена)
Пред говор / Дра гомир Брајковић : стр. 5–12.

1998.
0654. Десан ки не опору ке / Д. М. ; [приредио] Дра гомир Брајковић. – Београд : Народ на књи га – Алфа, 1998. (Београд : АШ Де ло). – 137 стр. : илустр. ; 21 цм
Текст делимично и на страним језицима. – Према напомени, „Десанкине опору ке“
саста вљене су од ис ка за Д. М., које је за сценско извођење при реди ла Ра да Ђу ричин. – Десан ки не опору ке / Дра гомир Брајковић : стр. 7–10. – Писци о Десан ки /
Си ма Пан ду ровић... [и др.] : стр. 95–108. – Ва жни дату ми у жи воту Десан ке Макси мовић : стр. 124–132. – Биографи ја Ра де Ђу ри чин / Јован Ћи ри лов : стр. 135.
0655. Земља је сву где иста : песме / Д. М. – [Б. м. : б. и.], 1998. ([б. м. : б. и.]). – 54 стр. ; 20 цм
0656. Изабра не песме / Д. М. ; при ре дио Ми рослав Егерић. – Бе оград : „Дра га нић“,
1998. (Су бо ти ца : Ми нерва). – 313 стр. ; 20 цм. – (Библио тека Наследства)
Ти раж 5.000. – Песни штво Десан ке Макси мовић – при зори лирске добро те и
са ми лости / Ми рослав Егерић : стр. 227–247. – Избор из крити ка : стр. 251–277. –
Хронологи ја жи во та и ра да : стр. 279–285. – Библиографи је : стр. 287–306.
0657. Кћи ви ли ног коњи ца / Д. М. ; [избор М. С. Терзин ; пред говор и поговор Оливера Ши јач ки ; илустровао Мирко Стојнић]. – 4. изд. – Нови Сад : Змај, 1998. –
62 стр. : илустр. ; 17 цм
Са држај: Ако је веровати мојој ба ки; Прстен на морском дну; Бајка о лабуду; Кћи
ви ли ног коњи ца; При ча о разма женој цари ци; Укле та пти ца; Бајка о трешњи.
0658. Пра девојчица : роман / Д. М. ; приредио Драган Лаки ћевић. – Београд : Bookland,
1998. (Сремска Ка мени ца : Gra foofset). – 236 стр. ; 24 цм. – (Српска књи жевност
за децу. Коло 4)
Ти раж 1.000. – Поговор / Опста нак Десан ке Макси мовић /Дра ган Ла ки ћевић. –
Стр. 231–233 : Хронологи ја жи во та и ра да Десан ке Макси мовић.
0659. Шева небесни ца / Д. М. ; [ликовни при лози Војислав Милановић]. – Београд :
За ду жби на Или је М. Коларца : ВМТ, 1998. (Београд : Србоштам па). – 116 стр. :
илуст. ; 20 цм
Сли ка аутора. – Ти раж 2.000. – Чаробна зе мља пое зи је / Слободан Ра ки тић :
стр. 107–111.
0660. Време прошло / Д. М. // Поли ти ка. – 7. 2. 1998. – стр. 28
0661. Та ко је писа ла Десан ка : песнич ка разми шља ња : за писи о жи во ту и ствара лаштву : из књи ге Ми лора да Р. Блечи ћа „Десан ка Макси мовић – жи вот пра ћен песмом“ / Д. М. // Поли ти ка. – 7. 2. 1998. – Стр. 28

1999.
0662. Болесници / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 152 (окт. 1999), стр. 13
0663. Злат ни леп тир : избор песа ма за децу / Д. М.; [приредио Јован Зи влак ; илустраци је Слободан Јелесијевић]. – Београд : Дра га нић, 1999. (Београд : Култу ра). –
116 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Библио тека Зе лени чардак ; књ. 1)
Ауторова сли ка на кор. – Ти раж 4.000. – Стр. 111–113 : Бе лешка о писцу.
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0664. Игран ка / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 148 (јан. 1999), стр. 27
0665. Мисли Десан ке Макси мовић / сабра ла и при реди ла Алексан дра Вра неш. – Београд : Струч на књи га, 1999. (Београд : Струч на књи га). – 105 стр. : ауторова слика ; 17 цм
Стр. 7–9: Пред говор / Алексан дра Вра неш
0666. На шеснаести рођен дан / Д. М. – Нови Сад : Школска књи га, 1999. (Нови Сад :
Школска књи га). – 78 стр. ; 18 цм. – (Лек ти ра. VI II разред / Школска књи га, Нови Сад)
Кор. ств. насл.: На 16–ти рођен дан. – Ти раж 1 000. – Бе лешка о писцу: стр. 76
0667. [Песме] / Д. М. // Словенски гласник. – ISSN 0354–9569. – Год. 3, бр. 3/4 (1998/99),
стр. 204–205
0668. Стреп ња / Д. М. – Надређени ств. насл.: Из српске љу бавне поези је / [при редио]
Стојан Бербер // Ал ма нах. – ISSN 1450–6165. – (1999), стр. 177

2000.
0669. Вре ме се увек по след ње сме је / Д. М. ; раз говор води ла Ана Дудаш // Стиг. –
ISSN 0350–834X. – Год. 31, бр. 85 (2000), стр. 130–132
0670. Врт добре ви ле : бајке, басне и при че / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. –
Београд : Bookland, 2000. (Сремска Ка мени ца : Gra fooffset). – 152 стр. ; 21 цм. –
(Библио тека Српска књи жевност за децу. коло 6)
Ти раж 1000. – Бајке и при че – које су могле да буду песме / Дра ган Ла ки ћевић:
стр. 139–144. – Хронологи ја жи во та и ра да Десан ке Макси мовић: стр. 145–148.
Са држај: БАЈ КЕ: Ако је веровати мојој ба ки; Бајка о лабуду; Свет под је зером;
Прстен на морском дну; Цар играча ка; Ожи ве ла сли ка; Патуљкова тајна; Ба ка
на сајму. БАСНЕ: Ма ца Пре ља; Грли чи на ту жба ли ца; При ча о Ра ку Кројачу;
У шумској крч ми; Ме две дова женидба; Ме двед и пче ле; Школска ку ца Гара.
ПРИ ЧЕ: Табла, кре да и сун ђер; Неви дљи ви трун; Ди рек торове гуске; Ба ки но
гостова ње; На та ва ну; Дога ђај у учиони ци; Укра дени колач; Слат ко је би ти сирома шан; Ру ке.
0671. Изабра не пјесме / Д. М., Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђерковић]. – Подгори ца : За вод за уџбени ке и наставна средства, 2000. ([Подгорица] : Побједа). –
64 стр. ; 20 цм. – (Дома ћа лек ти ра за III разред основне школе)
Ти раж 5000. – О писцу и дје лу / Ву ка ле Ђерковић: стр. 7–8, 45–46.
Са држај: Сеп тембарска песма; Вест; Скрет ни чар; Књи ге разбибри ге; Од ку ће
до школе; Брбљи ви це; Ћи ри ли ца; Говор учи те љи чин; Сусрет татин са Сун цем;
Час земљописа; Честит ка за Нову годи ну, Три побрати ма; Птич ја Нова годи на;
Горски по тоци; Бе ла вра на; Бумбар го тован; Горосеча; Сви тац; Ма ли војни ци;
Песма о поги нулој девојци; Над књи гом бајки.
0672. Књи ге разбибри ге / Д. М. – Нови Сад : Школска књи га, 2000. (Нови Сад : Школска књи га). – 90 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра : III разред; 9)
0673. Крва ва бајка / Д. М. ; [приредио] Стојан Бербер. – Надређени ств. насл.: Из
српске родољу би ве поези је // Ал ма нах. – ISSN 1450–6165. – 2000, стр. 225–226
0674. Кћи ви ли ног коњи ца / Д. М. ; [избор М. С. Терзин ; пред говор и поговор Оливера Ши јач ки ; илустровао Мирко Стојнић]. – Нови сад : „Змај“, 2000. (Szeged :
Novum). – 61 стр.: илустр. ; 17 цм. – (Еди ци ја Књи ге мог де тињства. коло 1)
384

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

0675. Ренд генски сни мак ; Ако се врати ; Прови ри човек из шпи ље / Д. М. // Поези ја. –
ISSN 0354–8562. – 4, 13/14 (2000), стр. 53–54

2001.
0676. Бајке / Д. М. ; [приредио Петар Зми ја њац ; илустрова ла Нела Таталовић]. – Нови
Сад : Аген ци ја за от кри ва ње и развој та лената „Ни кола Тесла“, 2001. (Нови Сад :
ФБ принт). – 63 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библио тека „Модри ле тачи“. коло 1)
Ти раж 200. – Из Бран кови не у бајке: стр. 5–6. – Чуд новати све тови добро те и
лепо те: стр. 62–63.
0677. Ви но пролећа / Д. М. ; [илустрације] На де жда Пе тровић ; [приредио Весић Љубодраг]. – Београд : Сазвежђа, 2001. (Велика Плана : Електра). – 106 стр. : илустр. ;
10 цм. – (Један песник & један сли кар)
Ти раж 200. – Бе лешка о аутори ма: стр. 101–102.
0678. Вожња / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 168 (април 2001), стр. 15
0679. Де тињство : избор поези је за децу / Д. М. ; [приредио Ласло Блаш ковић]. – Нови Сад : Ри зни ца лепих речи, 2001. (Нови Сад : Ри зни ца лепих речи). – 63 стр. :
илустр. ; 17 цм
Са држај: Де тињство, за ви чај и при рода. У СНУ ДЕЦА РАСТУ: У сну деца расту;
Детињство; Ба ка; Час земљописа; Жму ре. МАЧЕ У ЏЕПУ: Јаре и ву ци; Хва лисава пат ка; Уобра жени ћу ран; У доњем двори шту; Маче у џепу; Ку цов; Ко је већи.
ПРОЛЕЋ НИ САСТА НАК: Пролећ ни саста нак; Лет ња ноћ; Иде јесен; Смрт
ли шћа; Мраз; Сне жне па хуљи це; Ра ђа ње пла ни на; Поздрав реци; Горски по тоци. У ГОСТИ МА: У гости ма; Три стршљена; Стари нари; Бумбар го тован; Пауково де ло; Стри зибу бе; Ју тарња песма пче ла; Ли вадско звон це; Љу тић; Су мрак
на ли ва ди; Кр ти це. ДВА ЛИСТА: Два листа; Хва лиса ви зечеви; Шумска домаћи ца; Месец у шу ми; Дрвосече у шу ми; Гат ка у шу ми.
0680. Зеч је ухо / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 171 (септ. 2001), стр. 13
0681. Кћи ви ли ног коњи ца : бајке и при че / Д. М. – Београд : „Дра га нић“, 2001. (Београд : Ја нус). – 57 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за први разред)
Ти раж 5000. – Бе лешка о писцу: стр. 55–56.
0682. Лут ке рачу нају / Д. М. // Ал ма нах. – ISSN 1450–6165. – 2001, стр. 226–227
0683. На шеснаести рођендан : песме / Д. М. ; [приредио Ласло Блашковић]. – Нови Сад :
Ризница лепих речи, 2001. (Нови Сад : Ризница лепих речи). – 63 стр. ; 17 цм
0684. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : избор из бајки : лек ти ра за I разред основне
школе / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; насловна стра на и илустра ци је Ђерђ
Борош]. – 9. изд. – Београд : За вод за изда ва ње уџбени ка, 2001. (Бач ки Пе тровац : „Култу ра“). – 47 стр. : илустр. у боји ; 20 цм. – (Дома ћа лек ти ра 1)
Ти раж 6.000. – О Десан ки Макси мовић: стр. 45–47.
0685. Теби, љу ба ви моја... / Д. М. ; при реди ла Алексан дра Вра неш. – Београд : Мрљеш ;
Уб : Градска библиотека „Божидар Кнежевић“, 2001. (Београд : Мрљеш). – 126 стр. :
илустр. ; 9 x 7 цм. – (Еди ци ја Бисер ; књ. 1)
Ти раж 1000. – Увод / Алексан дра Вра неш: стр. 5–11.
0686. Учитељи ца / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 172 (окт. 2001), стр. 13
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0687. Бунтован разред : роман / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Bookland, 2002. (Београд : „Фи лип Ви шњић“). – 242 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Српска
књи жевност за децу ; коло 8)
Ти раж 1000. – У сла ву побу не / Дра ган Ла ки ћевић: стр. 227–230. – Хронологија жи во та и ра да Де сан ке Mаксимовић: стр. 231–233. – Ма ње по знате ре чи:
стр. 235–237.
0688. Живот у бројевима / Д. М. // Летопис Матице српске. – ISSN 0025–5939. – Год. 178,
књ. 469, св. 3 (2002), стр. 322–324
0689. Изабра не пје сме / Д. М., Ду шан Ђу ри шић ; [приредио Ву ка ле Ђерковић]. –
2. изд. – Под гори ца : За вод за уџбени ке и наставна средства, 2002. (Под гори ца :
Побједа). – 64 стр. ; 21 цм.– (Дома ћа лек ти ра за III разред основне школе)
Ти раж 5000. – О писцу и дје лу / Ву ка ле Ђерковић: стр. 7–8, 45–46.
0690. Кћи ви ли ног коњи ца : бајке и при че / Д. М. – Земун : Дра га нић, 2002. (Београд :
Ја нус). – 57 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за први разред основне школе / [Драганић])
На насл. стр. на зив места изда ва ња: Београд. – Ти раж 5.000. – Бе лешка о писцу:
стр. 55–56.
0691. [Ниједне мисли...] / Д. М. ; при редио Золтан Баба. – Зајед. ств. насл.: Ју гословенски ха и ку // Натрон. – ISSN 1451–2009. – Год. 1, бр. 2 (2002), стр. 6
0692. [Ова девојчи ца ши шка ва...] / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 178
(април 2002), стр. 15
0693. Од слова до снова / Д. М. ; [изабрала и приреди ла Александра Вранеш]. – Уб : Градска библиотека „Божи дар Кнежевић“, 2002. (Београд : МСТ Гајић). – VI, 120 str. :
илустр. ; 29 cm
Ти раж 1000. – Словце о књи зи / Алексан дра Вра неш: стр. 117–118. – Деца –
аутори цр те жа у књи зи.
0694. Побожне при че / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић ; [ликовно-графич ка
опрема Ненад Ристић]. – [1. Дере ти но изд.]. – Београд : Дере та, 2002. (Београд :
Дере та). – 119 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библио тека Венац. коло 2 ; књ. 1)
Ти раж 1000. – Десан ки на веронау ка / Дра ган Ла ки ћевић: стр. 115–119.
0695. При ча о Ра ку Кројачу и дру ге бајке / Д. М. – Нови Сад : 3Д+, 2002. (Београд :
Word). – 41 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за основ ну школу : 1 раз ред / [3Д+, Нови
Сад] ; 2)
Ти раж 500. – Пред говор: стр. 5–6. – Бе лешка о писцу: стр. 40.
0696. При че о ку ца ма / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – [1. Дере ти но изд.]. –
Београд : „Дере та“, 2002. (Београд : „Дере та“). – 137 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библио тека Венац. коло 2 ; књ. 2)
Ти раж 1000. – Ју на ци пси / Дра ган Ла ки ћевић: стр. 133–137.
0697. Слово о љу ба ви / Д. М. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 2002. (Нова Пазова : Бонарт). – 130 стр. ; 18 цм. – (Ма ла библио тека Српске књи жевне за дру ге)
Ти раж 1000. – Класич ни пе сник Де сан ка Макси мовић / Дра ган М. Је ре мић:
стр. 109–[131].
Са држај: ОБМА НЕ: На мерник; Тајна; Иза шти та пое зи је; Слово о љу ба ви;
Обма не; Ста зе ни чу и зати ру се; Фата морга на; Ха лу ци на ци ја слу ха; Дру жи ћу
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се са сун цем; Варљи ве све тлости; На води; Ети ке та за ви но; Пролећ на вр тоглави ца; Ју тро после бдења; Жега; Без одјека; Кра љевић и просјак; Најед ном сам
пролећем опи јена; Пролећ ни сли кови; Прва посе та; Не треба се на дати; Бојазан; Дан посе те; Нема ни ког; Снови ђење; Ми рис копри ва; Су творац; Мој сабесед ник је говорио. АПОКРИФИ О НЕ МУ ШТИ МА: Безгрешно зачеће; Чароли ја; Женик и невеста; Око за око; Маслач ци; Пролећ на се та; Од већ брзо;
Ба карна ру жа; Коренак ра жи; Ди ви зма слу ти смрт; Црне су зе; Бу ђење тра ве;
Зми ја у мору тра ве; Под зем ни ал хеми чари; Сребрна гра на; Цвет но чудо; Спратови; Успа ван ка цвећу; Болесни ци; Пас за ви ја; Обешени инсек ти; Богомољке;
Кук ци леши нари; По том ци; Цвет ни старач ки дом; Ве че на ли ва ди; Ми риси;
Све је од мене веће. ПЕШЧА НИ САТ: Пешча ни сат 1, 2; Треба са хра ни ти;
Термоме тар крви; Уз пастирску ватру; Науч ни апокриф; Веру јем у атоме; Ледено агрегат но ста ње; Веру јем земљи на реч; Од исте твари; Над разби јеном
сакси јом; Хи рург; Ренд генски сни мак; Кли нич ка смрт; Промрзла ли ва да; Крадљивци пролећа; Опрости; За ви чајни храст; Сун це и смрт; Још је стра шни је;
Трка; Дови ђења; Све тло ру хо; Засад; Ис ку шење; Копач бу нара; Моцар тов рекви јем; Ка кве то има ве зе.
0698. [Тихо! Глас реке...] / Д. М. ; при премио Золтан Баба. – Зајед. ств. насл. : Ју гословенски ха и ку // Натрон. – ISSN 1451–2009. – Год. 1 (2002), стр. 6
0699. Три патуљка : избор бајки / Д. М. ; при редио Ласло Бла шковић ; [илустровао
Стеван Брајдић]. – Нови Сад : Ри зни ца лепих речи, 2002. (Нови Сад : Ри зни ца
лепих речи). – 48 стр. ; 17 цм
Ти раж 2000. – Кад је Десан ка Макси мовић би ла ма ла: стр. 5–6. – Разговор о
бајка ма: стр. 45–47.
0700. Бунтован разред : роман / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Bookland, 2002. (Београд : „Фи лип Ви шњић“). – 242 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Српска књи жевност за децу ; коло 8)
Ти раж 1000. – У сла ву побу не / Дра ган Ла ки ћевић: стр. 227–230. – Хронологија жи во та и ра да Десан ке Макси мовић: стр. 231–233. – Ма ње познате ре чи:
стр. 235–237.
0701. Шарена пти ца / Д. М. ; при преми ла Рад ми ла Ги кић Пе тровић // Невен. – ISSN
0351–8116. – бр. 653 (сеп. 2002), стр. 13

2003.
0702. Бран ку Ћопи ћу : 26. мар та 1985. / Д. М. ... и др. ; [приредили М. Бећ ковић и
Ж. Стојковић]. – Репринт. – Ба ња Лу ка : Арт-Принт, 2003. ([б. м. : б. и.]). – 75 стр.,
[16] стр. с фо тогр. : илустр. ; 17 цм
0703. Крат ковеч но школова ње / Д. М. ; при премио Ра ле Ни ша вић. – Од ломак из „Бајке
о Крат ковеч ној“, Сабра на дела, књ. 6, Београд 1969. // Невен. – ISSN 0351–8116. –
бр. 668 (септ. 2003), стр. 12
0704. Побожне при че [Брајево писмо] / Д. М. ; [приредио Дра ган Лакићевић]. – Београд : „Фи лип Ви шњић“, 2003. (Београд : „Фи лип Ви шњић“). – 122 стр. ; 31 цм
Стр. 115–121: Десан ки на веронау ка : бе лешка при ређи вача / Дра ган Ла ки ћевић.
0705. Су тра дан / Д. М. – Из збирке „Немам ви ше времена“, Просвета, Београд, 1973. //
Поли ти ка. – ISSN 0350–4395. – Год. 99, бр. 32069 (15. 2. 2003), стр. Б4
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0706. Та ко је при ча ла моја ба ка : избор из бајки : [домаћа лек ти ра за 1. разред основне
школе] / Д. М. ; [приредио Па вле Илић ; илустратор Би ља на Миросављевић]. –
[10. прера ђено издање]. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства,
2003. (Нови Сад : Будућ ност). – 45 стр. : илустр. ; 23 цм. – (Лек ти ра 1)
Ти раж 5.000. – О Десан ки Макси мовић: стр. 43.
0707. Три песме о цвећу / Д. М. – Са држи: Ба карна ру жа ; Цвет ни старач ки дом ; Маслач ци // На ше ствара ње. – ISSN 0465–9503. – Год. 50, бр. 4 (2003), стр. 91–92
0708. Учи те љи ца / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 189–190 (мај–јун
2003), стр. 3

2004.
0709. Ако је веровати мојој ба ки : избор бајки / Д. М. ; [приредила На да Јанковић]. –
1. изд. – Ва љево : Merlin Company, 2004. (Ва љево : Merlin Company). – 33 стр. :
илустр. ; 21 цм
Ти раж 500. – На помене уз текст.
0710. Избор из поези је и прозе за дјецу / Д. М. – Српско Сарајево : За вод за уџбени ке
и наставна средства, 2004. (Лак та ши : ГрафоМарк). – 78 стр. ; 21 цм. – (Школска
лекти ра : за че тврти разред основне школе / [Завод за уџбени ке и наставна средства, Српско Сарајево])
Кор. насл. ств.: Избор из поези је и прозе за децу. – Стр. 5–7: На дах ну то пјева ње
и при поведа ње о дје тинству и при роди / Цви је тин Риста новић. – На кори ца ма
ауторова сли ка и бе лешка о њему.
0711. У гости ма / Д. М. // Невен. – ISSN 0351–8116. – бр. 683 (мај 2004), стр. 13

2005.
0712. Ви ли на кћи : непознате при че / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – 1. изд. –
Београд : Bookland, 2005. (Београд : „Фи лип Ви шњић“). – 174 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Српска књи жевност за децу ; коло 11)
Ти раж 1.000. – Стр. 163–166: Непозната Десан ка / Дра ган Ла ки ћевић. – Хронологи ја жи во та и ра да Десан ке Макси мовић: стр. 167–169.
0713. Пролећ ни ца / Јован Јова новић Змај, Д. М., Гри гор, Ви тез ; [приредио Ни кола
Страјнић]. – Нови Београд : Дра га нић, 2005. (Београд : Ин терграф). – 69 стр. ;
16 цм. – (Лек ти ра за први разред основне школе / [Драганић])
Ти раж 2.000. – Бе лешке о песни ци ма: стр. 67–69.
Са држај: Де тлић; Ка ко храстић расте; Ли вадско звон це; Водоноша; За што плачу ку ку реци; Ве трова успа ван ка; Хва лиса ви зечеви; Ба ка; У гости ма; Гра ђење
гнезда; Чма ва ло.
0714. Тра жим поми лова ње : лирске дискуси је с Ду ша новим за кони ком : ин теграл но
кри тич ко изда ње / Д. М. ; при редио Ста ни ша Тут њевић. – Београд : За ду жби на
Десан ка Макси мовић : Народ на библиотека Срби је : Чи гоја штам па, 2005. (Београд : Чи гоја штам па). – 141 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.000. – Вари јанте: стр. 97–114. – На помене: стр. 125–135. – Стр. 137–140:
Уз ово изда ње / Ст. Т. [Станиша Тутњевић]. – Регистри.
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0715. У све ту бајки / Д. М. – 3. изд. – Пожега : Епоха, 2005. (Пожега : Епоха). – 61 стр. :
илустр.; 17 цм. – (Библио тека Голуб / [Епоха, Пожега] ; коло 1)
Ти раж 10.000. – Бе лешка о писцу: стр. 59–60. – Реч ник ма ње познатих речи:
стр. 61.

2006.
0716. Бајка о лабуду : бајке и песме за децу / Д. М. – Кра гу јевац : Клуб кул ту ре, 2006.
(Кра гу јевац : Графо Стил). – 52 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Библио тека Црвић)
Ти раж 2.000.
0717. Бајкови ти свет Десан ке Макси мовић. – Нови Сад : Зна ње, 2006. (Нови Сад : Знање). – 69 стр. ; 17 цм. – (Лек ти ра за 1. разред / Зна ње, Нови Сад)
Ти раж 1.000.
0718. Бог је да нас мој при јатељ : избор из ре ли гиозне поези је / Д. М. ; саста вио и поговор на писао Славко Ста менић. – Обреновац : Књи жевни клуб „Обреновац“,
2006. (Београд : Едит принт). – 126 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Конак / [Књи жевни клуб „Обреновац“] ; књ. бр. 6)
Ти раж 300. – О жи во ту као богоспозна њу или Ре ли гиозна поези ја Десан ке
Макси мовић: стр. 113–126.
Са држај: Ју тарњи псалм; Ту га; Са моћа; Уса мљени кова песма; Изгна ње из раја;
Бла говести; Шумски храм; Миољски ва шар; Срни на молитва; Безгрешно зачеће;
Студи ја за зимски пејзаж; Гозба на ли ва ди; Че жња; Наста вак; Девојач ка молба;
Прекор; Моли тва за љу бав; На од мори шту, VI; Сум ња; Два моли тва; Кле тва и
моли тва; Вечерњи снови, II; Речи; Црква у се лу; Ли ти ја; Поноћ на моли тва; Богоја вљење; Дедовски требник; Пред фреском апостола Лу ке; Сли кар Лу ка; Сли ка
из пра дедовске собе; Просјак; За ви чајно вече; Над пра хом; II; VIII; IX, X; Додир;
При ви ђење; Стари пророк на гробу; Ореол; Небеса; Веру јем; Бла женства; Бог
ми лосрђа; Ре ли ги ја уцве љених; О обореној цркви; Жи вот; Посла ни ца; Бог;
Глас мона хи ње; Разговор мона хи ње с Богом; Небо; Мрак на прозору; Вечерња
моли тва; Знак крста; Песма о жи воту; Свејед но ми је; Послед ња моли тва; Молитва очевом срцу; Бог смр ти; Братова моли тва; Уса мљен крст; Глас ноћи; Спозна ње; Умор; Послед ње речи; Немир; Свећа; Недељна проповед; Вера; Сеља кова
смрт; Поми луј, Боже; Песни ков бла гослов; Грача ни ца; Са вин монолог.
0719. Изабране песме / Д. М. ; приредио Мирослав Егерић. – Београд : Драганић, 2006.
(Београд : БИГЗ). – 316 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Наследства / [Драганић])
Ауторова сли ка на кори ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 227–247: Песни штво Десанке Макси мовић – при зори лирске добро те и са ми лости / Ми рослав Егерић. –
Стр. 251–277: Избор из кри ти ка / Ми лан Богда новић ... [и др.]. – Хронологи ја
жи во та и ра да Десан ке Макси мовић: стр. 279–285. – Се лек тивна библиографија песнич ких књи га Десан ке Макси мовић: стр. 287–298. – Се лек тивна ли терату ра о Десан ки Макси мовић: стр. 299–305.
Са држај: На бу ри; Слут ња; Поноћ; Опомена; Зми ја; Обла ци; Предосећа ње; Судба; Зе лени ви тез; Мрак; У му зеју; Уса мљен крст; Богу милска песма; Моји земљаци; Гласови ноћи; Ћук; Сећање на оца; Ствари; Немир; Оти ћи ћу у пастире; Са вин
монолог; Срби ја у су тону; Срби ја је ве ли ка тајна; Крва ва бајка; Че жња у ту ђини; На пла ни ни; Небеса; Пи та ли це; Ву ков утук; Пролеће, а ја венем; Бал кански
ратови; Сусрет у сну; На морској оба ли; Тајна; Коме да се ту жим; Има мо пасош;
Проглас; За себра; За сврг ну те; За земљу куда војска прође; За војнич ка гробља;
За послед ње дане; За ва жне; За седам глад них година; О пореклу; О женидби си на;
О државној имови ни; О хи јерархи ји; За жир; За ка луђера; За на ивне; За оне који
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се споти чу преко пра га; За паству срца; За јерес; За су жње поми лова не; За свадбе
без вен ча ња; За Мари је Магда лене; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње;
За песни ки њу, земљу старинску; За оне који не уми ру на време; За ма ђиони чаре;
За исмеваче; За за вид ни ке; За песме; За пепе љу гу; За звери оклеве та не; За оне
који царске дру мове ору; За врли не у ма не промет ну те; За људе који јасно ви де;
За ла жи изговорене из ми лосрђа; О пра шта њу; Немам ви ше времена; За лу пи ле
су се врат ни це; Опору ка; Песни кови за ви чаји; Поводањ; Ру ка; Све је по старом;
А сад одосмо; Снег на гробу; Фа ворит; Пу това ње; Земља јесмо; Преоран гроб;
Птич ја са хра на; Лиси чи на смрт; Перун; Глас о пророчанству; Глас Пет ков цару;
Насу ми це иду Ра ша ни; Звезда на свет кови на; Мора на; Мора ни на успа ван ка;
Чудо у цркви; Здра ви ца Норвешкој; Дрвена црква; Српска ку ћа; Просидба моје
будуће мајке; Ју тарња посета; Иси дорин врт; Писмо са Мљета; Ка мена библиотека; Пећински сли кар; На Одисејевој стени; Ни чи ја земља; Човеков дом; Додир;
Зми ја мла дожења; Дарови; Немам про тиво трова; Упозорење; Смрт га вра на;
Стари пророк на гробу; При зра ци; Моги ле времена; Лирски родослов; Послови су за вршени; Слово о љу ба ви; Ста зе ни чу и зати ру се; Без одјека; Не треба се
на дати; Обешени инсек ти; Све је од мене веће; Пешча ни сат; Кли нич ка смрт;
Копач бу нара; Заборав; Сеоско гробље; Шумски храм; Ис точ њак; Са временик
пра дедова; Разру шена црква; Сам сам цит; Човеколи ка биљка; Бит ка неба и камена; Ти ну Ујеви ћу; За љу бљени враг; Воле ла се два ве тра; Решет ка у бол нич кој
соби; Ноћ у бол ни ци; Ми лосрд на сестра; Пози вар; Ми хољско ле то; Песник;
Без са говорни ка; Памтим; У врући ци; Ви хор туђи нац; Сли кар лу та ли ца; Снежна
ви зи ја; Ра ђа ње песме; Сећа ње на Иси дору; Бе жи мо; Прови ри човек из шпи ље;
Десет бож јих за повести; Неће ме би ти; Полет у виси не.
0720. Три патуљка : избор бајки / Д. М. ; при редио Ласло Бла шковић ; [илустровао
Стеван Брајдић]. – 4. изд. – Нови Сад : Ри зни ца лепих речи, 2006. (Нови Сад :
Ри зни ца лепих речи). – 47 стр. : илустр. ; 17 цм
0721. Дру га ма ма / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 222 (окт. 2006), стр. 3
0722. Прва ма ма / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 222 (окт. 2006), стр. 3
0723. Са вин монолог / Д. М. // Невен. – ISSN 0351–8116. – бр. 708 (јан. 2006), стр. 13
0724. Са вре мена естрад на пе сма / Д. М. – Бе лешка о аутору // Пе снич ке нови не. –
ISSN 1452–4902. – бр. 1 (2006), стр. 6

2007.
0725. Бајка о лабуду : избор из поези је и прозе за децу / Д. М.; уредио Ненад Кебара. –
Кра гу јевац : Ли ра, 2007. (Ла заревац : Ел вод). – 87 стр. ; 21 цм
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу: стр. 87.
Са држај: Бајка о лабуду, Ора шчи ћи-палчи ћи; Ка ко су пу жу укра ли ку ћу; Кћи
ви ли ног коњи ца; Свет под језером; Три патуљка; Патуљак Ку ку ру зовић; Ли вадско звон це; Водоноша; Ве трова успа ван ка; Хва лиса ви зечеви; Ба ка; Сне жне пахуљи це; У гости ма.
0726. Ора шчи ћи-палчи ћи : избор из прозе и поези је / Д. М. – Нови Сад : Школска књига, 2007. (Нови Сад : Школска књи га). – 75 стр. : илустр. ; 18 цм
Ти раж 1.000.
0727. Николи Тесли / Д. М. – Надређени ств. насл.: Никола Тесла, светац Нау ке // Изворник. – ISSN 1452–1350. – 2–3 (2006–2007), стр. 183
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0728. Врт де тињства : изабра не песме / Д. М. ; при редио Слободан Ра ки тић ; пред говор и избор, ме тодич ка обра да Тиодор Росић ; [илустрације Срђан Ранков]. –
Београд : Српска школа, 2008. (Ва љево : Merlin co). – 93 стр. : илустр. ; 21 цм. –
(Лек ти ра за први разред основне школе / [Српска школа])
Ауторова сли ка. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–9: Песник у Вр ту де тињства / Слободан Ра ки тић. – Бе лешка о песни ки њи: стр. 87.
0729. Ви ли на кћи / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 2008. (Нови Сад : Будућ ност). – 137 стр. ; 18 цм. – (Три логи ја Десанка при ча) (Ма ли забавник)
Ауторова сли ка на кори ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 133–137: Ма ње позната Десан ка / Д. Л. [Драган Лакићевић].
Са држај: Бајка о трешњи; Патуљци вас пи тачи; По ту ца лова смрт, Ми лосрд на
зи ма; Весе ла грудва снега; Месечева шет ња; Две хи ља де бе лут кових годи на; Вили на кћи; Шумски дух; Играч ке се весе ле; Лет ња бајка; Ма ли зоолошки врт;
При јате љи; Породи ца восак; Јастреб, светски пут ник; Свра ка кра дљи ви ца; Дожи вљаји мра ва неста шка; У вр ту људоједа; Голуб писмоноша; Зечеви на из ле ту;
Мач кови мудра ци; Фењер-сова и красноглас, учитељ пева ња; Краљ класова; Прича о мач ку кме ту; Лоли них седам при ча.
0730. Јован ка Орлеан ка / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Bookland,
2008. (Београд : „Фи лип Ви шњић“). – 160 стр. ; 21 цм. – (Српска књи жевност за
децу / Bookland ; коло 14)
Ти раж 1.000. – Стр. 149–152: Херои на и свети ца / Дра ган Ла ки ћевић. – Хронологи ја жи вота и ра да Десанке Макси мовић: стр. 153–156. – Библиографи ја: стр. 145.
Са држај: Де тињство; Домреми за време рата; Народ на верова ња и пра зноверице; Ви зи је; Јован ка у Вокулеру, Нефшатоу, Нанси ју; У Ши нону и Пулти јеу; Јован ки но наору жа ње у Ту ру; Орлеан – пожр твова ње гра ђа на; Опса да Орлеа на,
Јован ка у Орлеа ну; Ју риш на басти љу Сен-Лу; Зау зеће августи на ца; Зау зеће Кули ца; Јован ка у Ту ру. Рас пра ве Жа ка Же лиа и Жа на Женсона; Зау зеће Жержоа;
Зау зеће моста Ман и Божанси ја; Бит ка Патејска; Преговори за поход на Ремс;
Војска Жианска; Поход на Ремс; Кру ниса ње у Ремсу (14. јули 1429. годи не); Од
Су асона до Ком пјења; Први бора вак Јован кин у Ком пјењу, Ново при мирје; Напад на Париз (8. сеп тембра); Јесењи војни походи; Послед ње војне на Уази; Послед њи да ни слободе; Јован ка у ропству; Јован ка у ру анској там ни ци; При преме
за су ђење; Су ђење; Тајна су ђења у там ни ци; Два наест чла на ка оп ту жбе; Одрица ње; Вра ћа ње у от пад ни штво; Смрт Јован ки на.
0731. Побожне при че / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Српска књижевна за дру га, 2008. (Нови Сад : Будућ ност). – 112 стр. ; 18 цм. – (Три логи ја Десан ка при ча) (Ма ли забавник)
Ауторова сли ка на кори ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 109–112: Десан ки на веронау ка / Д. Л. [Драган Лакићевић].
Са држај: Божић си рома хов, Ма ли торбар; Вред ни ђа ци; Божић-Бати ни цртежи;
Злат но, бисерно и сребрно јаје; Просјак у деч јем врту; Све ти Ни кола и Деда Снешко; Врби ца у рају; Бог опоми ње људе; Ан ђео и ђа во; Ан ђео ми лосрђа; За што
пут ни ци певају; Хи ља ду годи шња трка; Сестра без брата; Спрема ње за Неде љу;
Пра зни ци на небу.
0732. При че о ку ца ма / Д. М. ; при редио Дра ган Ла ки ћевић. – Београд : Српска књижевна за дру га, 2008. (Нови Сад : Будућ ност). – 124 стр. ; 18 цм. – (Три логи ја Десан ка при ча) (Ма ли забавник)
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Ауторова сли ка на кори ца ма. – Ти раж 1.000. – Стр. 121–124: Ју на ци пси / Д. Л.
[Драган Лакићевић].
Са држај: Школска ку ца Гара; Зимска при ча; Забора вљени пси; При ча о Пац ковој верности; Ку ца Вау у заба ви шту; Ку ца учи да лаје; Хајка на пи ли ће; Зе љов,
ново штене; Зе љов спаса ва цари ћа; У шет њи са Бору том; Зе љов међу ву ци ма;
Ли ја вас пи та ва Зе љова; Жу ћин сан; Жу ћа тра га за си ном; Жу ћин сусрет са Хромим Зеком; Судби на јед не играч ке.
0733. Та ко је при ча ла мени моја ба ка : бајке : [лек тира за 1. раз ред основ не школе] /
Д. М.; [приредио Па вле Илић ; илустратор Би ља на Миросављевић]. – 11. изд. –
Бе оград : За вод за уџ бе ни ке, 2008. (Бе оград : Едит принт). – 45 стр. : илу стр. ;
23 цм. – (Лек ти ра 1)
Ти раж 5.000. – О Десан ки Макси мовић: стр. 43–45.
0734. Подиг нем очи / Д. М. // Књи жевне нови не. – ISSN 0023–2416. – Год. 60, бр. 1153
(2008), стр. 1

2009.
0735. Strepnja : (izbor) / D. M.; [ilustracije Dušan Pavlić]. – 1. izd. – Sarajevo : Bosanska riječ,
2009. (Sa rajevo : Bemust). – 74 str. : ilustr. ; 19 cm. – (Biblioteka Pla mena ; knj. 100)
Tiraž 1.500. – Bi lješka o autorici: str. 74
Sadržaj: Proleće; Proleće gnezdo gradi; Vrana; Paukovo delo; Lov; Vožnja; Srebrne plesačice; Bliži se, bliži leto; Svici; Pokošena livada; Veče; Vetar pa kosnik; Od lazi sunce;
Opomena; Sreća; Ljubav na bajka; Ver nost; Pesma; Proletnje pesme; Pisma iz šu me;
Samoća; (Govori tiho); Čudotvorno dr vo; Čuvar šume; Sneg; Gorski potok; Sećanje na
zavičaj; Nebo u zavičaju; Kr vava bajka; Verujem; Sa moća; Mi lostinja; Selice; U zimski dan; Na buri; Veče; Oprosti; Obeća la si da ćeš biti večna; Nemam više vremena.
0736. Разговор са Косовом / Д. М. // Даница. – ISSN 0354–4974. – Год. 16 (2009), стр. 81
0737. Сне жне па хуљи це / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 250 (дец. 2009),
стр. 3
0738. Са куле бола ; Соко ; Ветар пакосник / Д. М. // Багда ла. – ISSN 0005–3880. – Год. 51,
бр. 480 (2009), стр. 38–40

2010.
0739. Ви ли на кћи : непознате при че / Д. М. . – Београд : Bookland, 2010. (Београд : Академи ја). – 160 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Злат но коло српске књи жевности за
мла де)
Ти раж 500.
Са држај: Бајка о трешњи; Патуљци вас пи тачи; По ту ца лова смрт, Ми лосрд на
зи ма; Весе ла грудва снега; Месечева шет ња; Две хи ља де бе лут кових годи на; Вили на кћи; Шумски дух; Играч ке се весе ле; Лет ња бајка; Ма ли зоолошки врт;
При јате љи; Породи ца восак; Јастреб, светски пут ник; Свра ка кра дљи ви ца; Дожи вљаји мра ва неста шка; У вр ту људоједа; Голуб писмоноша; Зечеви на из ле ту;
Мач кови мудра ци; Фењер-сова и красноглас, учитељ пева ња; Краљ класова; Прича о мач ку кмету; Ви ле и деца; Ба ка из совља ка; Ску пе ја годе; Три дру гари це; Лоли них седам при ча; Стан кове сан ке; Цари ца лу та ка и Ми лена; Бог ста да Волос;
Добар дух чу вар; Црвен ка па; Лепо је би ти де те.
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0740. Пра девој чи ца / Д. М. – Чачак : Пче ли ца, 2010. (Чачак : Све тлост). – 209 стр. :
ауторова сли ка ; 21 цм. – (Библио тека Одраста ње / [Пчелица] ; књ. бр. 7)
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу: стр. 204–205. – Реч ник ма ње познатих речи:
стр. 206–207.
Са држај: Пра девојчи ца; Бе ле пећи не; При ча о корњачи; Пра девојчи ца; При јатељство са породи цом шим пан за; Пра девојчи ца се игра лу та ка; Бу ђење мла дости; Ледени гу штер; Отац и кћи; Чи шћење кожа; Сећа ња; Ој ха чешља Га ву као
девојку; Га ви на пећи на; Огрли ца; Бук сти че су парни ка; Глад; Бу кова љу бомора;
Ирваси; Гоњење ирваса; Још један Бу ков грех; Син леденог гу штера; Пожар у
шу ми; Обред не игре; Бу кова смрт; Бу кова са хра на; Присуство тајанственог;
Сан о не по знатом; Старе ши нин разговор са Гоулом и ве шта ком; Не по знати
ловац; Збор пред врачевом пећи ном; Га ви на тајна; Вајарево скла ди ште; Врачева
болест; Га ви ни цр те жи се обе лода њу ју; Колиба крај реке.
0741. Пау кова љуљашка : београдска верзија / Д. М. // Mons Aureus. – ISSN 1451–3846. –
Год. 8, бр. 28 (2010), стр. [136]
0742. У гости ма / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 254/255 (мај–јун 2010),
стр. 13

2011.
0743. Песме / Д. М. – Бе оград : Српска књи жев на за дру га, 2011. (Нови Сад : Будућност). – 88 стр. ; 17 цм. – (Ма ла библио тека Српске књи жевне за дру ге. Брошира на сери ја покрену та у рату 1999)
Ти раж 1.500. – Стр. 77–82: Песни ков род са светом / Д. Л. [Драган Лакићевић]. –
Ка лен дар песни ка: стр. 83–85.
Са држај: Бли жи се, бли жи ле то; Пролећ на песма; На бу ри; Стреп ња; Покошена
ли ва да; Зми ја; Предосећа ње; У зимски дан; Опомена; Крај је ле ту; Весе ла јесен;
Ли шће; Се ли це; Сребрне плесачи це; Поноћ; Оти ћи ћу у пасти ре; Са вин монолог; Срби ја у су тону; Веру јем; Срби ја се буди; Срби ја је ве ли ка тајна; Крва ва
бајка; Жао ми је човека; Пролеће, а ја венем; Бал кански ратови; Стопа; Проглас;
За себра; За сврг ну те; За ва жне; О пореклу; За погу бљена љу бавна писма; За нерот ки ње; За песни ки њу, земљу старинску; За за вид ни ке; За песме; О пра шта њу;
Грача ни ца; Немам ви ше времена; Земља је свуда иста; Земља јесмо; Перун; Зови на сви ра ла; Недоу ми це; Старење; Људи ноћи; Рати ште; Ла зар над Косовом;
Под земљом вас је ви ше; Разговор са Косовом.
0744. Пра девојчи ца / Д. М. . – 1. изд. – Чачак : Пче ли ца, 2011. (Чачак : Све тлост). –
209 стр. : ауторова сли ка ; 21 цм. – (Библиотека Одраста ње / [Пчелица] ; књ. бр. 7)
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу: стр. 204–205. – Реч ник ма ње познатих речи:
стр. 206–207.
0745. У гости ма / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 264/265 (мај–јун 2011),
стр. 3
0746. Учитељица / Д. М. // Ма ли Невен. – ISSN 0352–3322. – бр. 266 (септ. 2011), стр. 14
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Библиографија превода Десанке Максимовић
1972.
0747. ГА БЕ, Дора
Амин / Дора Габе ; прев. Д. М. // Песнич ки преводи [поновљено издање]. – (1972)
0748. ГА БЕ, Дора
Судби на / Дора Габе ; прев. Д. М. // Народ не нови не. – 28, 1711 (5. 2. 1972)
0749. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Сви тац ; Вра на ; Хоћу да на ша љу бав ; Ти си поносан и неустра шив ; Он ће доћи ;
Не плачи ма лена Еко / Медеја Ка хид зе ; прев. Д. М. // Књи жевне нови не. – 24,
427 (16. 11. 1972) стр. 7
0750. РУД НИ КОВ, Иван
Вол шебник / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Ма ле нови не. – 17, 4 (9. 10. 1972)
стр. 7
0751. РУД НИ КОВ, Иван
Ма ла спортист ки ња / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Весе ла свеска. – 21, 4 (1972)
стр. 18
0752. РУД НИ КОВ, Иван
Чуд новато дрвце / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. // Весе ла свеска. – 21, 6 (1972)
стр. 16
0753. ФИ ЛИ ПИЧ, Фран це
Све је друк чи је / Фран це Фи ли пич ; прев. Д. М. // Весе ла свеска. – 21, 3 (1972)
стр. 7

1973.
0754. ГА БЕ, Дора
За вешта ње / Дора Габе ; прев. Д. М. // Књи жевне нови не. – 25, 447 (16. 9. 1973)
0755. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор
Krotka / F. Dostojevski ; prev. D. M. // Pripovetke : Knjiga druga / F. Dostojevski. – Beograd : Rad, 1973. – Str. 251–300
0756. ПРЕШЕРН, Фран це
Сонети несреће : Сонетни вјенац и дру ге пјесме / Франце Прешерн ; прев. Д. М. –
Сарајево : „Весе лин Маслеша“, 1973
0757. РУД НИ КОВ, Иван
Без четке и ногара / Иван Рудников ; прев. Д. М. // Ма ле новине. – 18, 885 (9. 7. 1973)
стр. 7
0758. РУД НИ КОВ, Иван
Огромно дрво ; Уздах ; Трагови ; Разнеженост ; Врбова свира ла / Иван Руд ников ;
прев. Д. М. // Бра ни чево. – 19, 4–5 (1973) стр. 360–364
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0759. РУД НИ КОВ, Иван
С бабом крај огњишта / Иван Руд ников ; прев. Д. М. // Весела свеска. – 21, 9 (1973)
стр. 5
0760. ФИ ЛИ ПИЧ, Фран це
Пјесме о ма ми / Фран це Фи ли пич // Весе ла свеска. – 21, 13 (1973) стр. 2

1974.
0761. ЉВОВИЧ, Маја Да ви довна
Ла ста / Маја Да ви дов на Љвович ; прев. Д. М. // Бра ни че во. – 20, 1–2 (1974)
стр. 66–67
0762. ЉВОВИЧ, Маја Да ви довна
При ви јам ти се ту жна што бли же / Маја Да ви довна Љвович ; прев. Д. М. // Брани чево. – 67 (1974) стр. 67
0763. РУД НИ КОВ, Иван
Длан ; Као у бајци ; Врбова сви ра ла ; Тра гови / Иван Руд ни ков ; прев. Д. М. //
Књи жевне нови не. – 26, 473 (16. 10. 1974)
0764. УКРАЈИН КА, Леса
Мо тив из Миц кје ви ћа ; Сонет / Ле са Украјин ка ; прев. Д. М. // Узда ни ца. – 2,
2 (1974) стр. 25

1975.
0765. АШКЕРЦ, Ан тон
На Ка лемегда ну / Антон Ашкерц ; прев. Д. М. // Дочекај старост река и пла нета :
поези ја од Констан ти на Фи лозофа до да нас / при редио Ми лорад Р. Блечић. –
Београд : Слово љубве, 1975. – Стр. 49
0766. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Ми хај лович
Pripovet ke. Knjiga druga / Fjodor Mi hajlovič Dostojevski ; preveli dr Mi losav Babović i D. M. ; [nacrt za umetničku opremu Stevan Vujkov. – Beograd : Rad, 1975. (Ljubljana : Delo). – 300, [3] str. ; 20 cm. – (Odabrana dela svetskih klasi ka)
Ti raž 15.000.
0767. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Ка да мене когод воли ; Кад бих бар ма ло би ла лепа ; Би ла сам сме ла ; Где си до
сад ; Весе ље мог срца ; Опет са ва ма / Медеја Ка хид зе ; прев. Д. М. // Гра ди на. –
10, 10 (1975) стр. 77–81
0768. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Ко уме да воли ; Земља ци ; Не говори ; Оти шао си ; Треба сматрати прошлим ;
Љу би чи ца ; Цари ца Кетеван ; Тврђа ва Шатли ; Сва нети ја / Медеја Ка хид зе ; прев.
Д. М. // Књи жевне нови не. – 27, 483 (16. 3. 1975)
0769. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Мој жи вот беше као поток у гори ; Та ко је би ва ло ; Нисам ваљда поток ; О мени су
говори ли ; По Шати ли ји ћемо са горе на гору ; Опет у Гру зи ји ; Ту га моје земље ;
До смр ти ; Чекају / Медеја Ка хид зе ; прев. Д. М. // Мостови (Београд) . – Бр. 22
(1975) стр. 109–112
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0770. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Три матере ; Моја Хату на... / Медеја Ка хид зе ; прев. Д. М. ; илустр. Босиљка Кићевац // Змај. – 22, 3 (1975) стр. 92
0771. ПРЕШЕРН, Фран це
Сонет ни венац / Фран це Прешерн. – Београд : Просве та, 1975. – 207, [1] стр. –
(Библио тека „Просве та“; 128)
На поред ни текст на словенач ком.
0772. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Entre le secret et la patrie / Stevan Raičković ; trad. Ivanka Marković // Relations ’75. –
(1975) str. 13
Sur. Desan ka Mak si mović.

1976.
0773. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
За кли ња ње ; Љу бомора ; На лову ; Жена ; Спаска кула ; Фронт ; Песни ки ња / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. // Књи жевне нови не. – 28, 505 (16. 2. 1976)
0774. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Мати посла јед ног по јед нога... ; Песма о мајци ; Огледа ло ; Спле ле се ватре... ;
За добро де ло ; Ви део сам пећинског човека че љусти... / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. // Бра ни чево. – 22, 2 (1976) стр. 171–175
0775. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Од пи та ња до од говора / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. // Стиг (Ма ло
Црни ће) . – 6, 25 (мај 1976) стр. 40–45
Сти хове Бориса Ду брови на преве ла и крат ку биографи ју на писа ла Д. М..
Са држај: Ва ше писмо, Први снег.
0776. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Okolo zemlje / Boris Savovič Dubrovin ; prevod i krat ka biogra fija D. M. // Savremenik. – 22, knj. 43, sv. 1 (1976) str. 74–81
Са држај: PESME: Pеsnika kraj okеana; Oblaci nad tatarskim morеuzom; Kada si mi
dalеko; Mеnjajući oblič ja; Nеznanka; Na ulici gdе nеkud žurе svi; LJubav i tajna;
Okolo zеmljе; Čvrsto doglеd stisni i zaglеdaj; Lеptir; Konji u planina ma; Kakvе li
srеćе vidеti, disati; Krv moju što jе na čеliku sja la; Plač; Strеpnjе čеsto u mеni ima;
Blaga zеmlja ćе nam str ti; Dobro i zlo.
0777. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Кад бих бар ма ло би ла лепа / Медеја Ка хид зе ; у избору и преводу Д. М. – Београд : Слово љубве, 1976. – 68 стр. ; 21 цм. – (Са времена поези ја)
0778. КА ХИД ЗЕ, Медеја
Шати лу ра ; Старинска за певка ; Кол хоске жене ; Оти шла сам ; Шта с тим ; Весела песма ; Пла ни на Барбато ; Ласте ; Хату ни ; Осмех треске / Медеја Ка хид зе ;
прев. Д. М. // Гра ди на. – 6, 1 (1976) стр. 32–41
0779. СА МОЈЛОВ, Да вид
Бал канске песме / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Стиг. – 7, 28 (1976) стр. 32–37
0780. СКУ ЈЕНИ ЕКС, Кнутс
Писа но по мору ; Ла ђа ; Дарежљи вост / Кнутс Ску јениекс ; прев. Д. М. // Мостови (Београд) . – 7, 2 (1976) стр. 115–119
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1977.
0781. АЛИ ГЕР, Маргари та
Можда у сну / Маргари та Али гер ; прев. Д. М. ; [ликовна опрема Рајка Миловић]. – Београд : Рад, 1977. – 125 стр., [1] фо тографи ја аутора: илустр. ; 21 цм. –
(Светска поези ја; 7)
Аутобиографија / М. Алигер : стр. 15–18. – Поговор / Драган Недељковић : стр. 123–
124.
0782. ГОРКИ, Максим
Изабра на де ла. Књ. 1, При повет ке / Максим Горки ; прев. Ми ра Че хова, Вера
Стојић и Д. М. – Београд : СКЗ, 1977. – 514 стр.
0783. ГОРКИ, Максим
Изабрана дела. Књ. 10, При поветке / Максим Горки ; прев. Мира Чехова и Д. М. –
Београд : СКЗ, 1977. – 418 стр.
0784. ДУ БРОВИН, Борис
Пти це над Шу мари ца ма / Борис Ду бровин // Кора ци (Кра гу јевац) . – 10, књ. 10,
св. 3–4 (1977) стр. 5–11
Песме преве ла са руског Д. М.
Са држај: ПЕСМЕ: Два десет први октобар; Плоту ни; Уџбени ци; Монолог Штумфи рера; Пти це над Шу мари ца ма: Орлови; Сени це; Шева; Дроздови; Врап ци;
Ку ка ви це; Кру шка поред школе; Над спомени ком; Ли ва да на деч јим гробовима; Очеки ва ње; Ту го моја; До да нас; Пролеће у Шу мари ца ма; Рад ни ца; Бла гослов слободе.
0785. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ци цибан и дру ге песме / Отон Жу пан чич ; [Цицибан препевао Бора Ћосић ;
песме препева ла Д. М.]. – Поновљено изд. – Београд : Просве та, 1977. – 129 стр. ;
18 цм. – (Библио тека Просве та; 6)
Шта се деша ва у овој књи зи : стр. 5–6.
0786. ЗА ВА ДА, Ви лем
[Izbor pesama] / Vilem Zavada ; izbor pjesama, prevod sa češkog i pogovor Jara Ribnikar ; prepev D. M. // Trava na ruševinama / Vilem Zavada. – Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1977. – Str. 7–65
Са др жај: PE SME: Pa ni hida; Sta ra Evropa; Buđеnjе Ahastеra; Sud bi na; Siromašnе žеnе; Molitva poеziji; San; Uspomеna; Rеkvijеm; Bеz na slova; Lutajuća stеna;
Dim u prеdеlu; Pеsniku; Rod ni kraj; Dеvojčica na kupa nju; Zеlеna еkstaza; Trn;
Vi lin konjic; Žеna s dеtеtom; Poеzija; Pеsma klеsara; Anđеo stra šnog su da; Kata strofa; Pad; Lеtеlе divljе guskе; Lazarе, probudi sе, usta ni; Dr vo kraj puta; Trava
na ru šеvinama.
0787. СА МОЈЛОВ, Да вид
Вољена ; Не говори... ; Ла крди ја / Да вид Са мојлов ; прев. Д. М. // Стиг. – 8, 31–32
(1977) стр. 70–73
0788. СА МОЈЛОВ, Да вид
Дом му зеј ; Слободан стих / Да вид Са мојлов ; прев. Д. М. // Књи жевне нови не. –
29, 546 (1. 11. 1977)
0789. СА МОЈЛОВ, Да вид
Послед ње фери је ; Од лом ци / Да вид Са мој лов ; прев. Д. М. // Ствара ње. – 32, 6
(1977) стр. 905–909
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1978.
0790. Pjesnici gradu za praznik / [odgovor ni urednik Ir fan Konjić ; prevodioci D. M. i drugi]. – Tuzla : Univerzal, OOUR „Gra fičar“, 1978 [1979] (Tuzla : Univerzal, OOUR
„Gra fičar“). – 73 str. ; 20 cm
0791. Пое зи ја роман ти зма ју гословенских народа / избор, пред говор и при ређи вање Слободан Ра ки тић ; [ликовно обли кова ње Добри ло Николић]. – Бе оград :
Просве та, 1978. (Бе оград : Бе оградски из да вач ко-графич ки за вод). – 320 стр. ;
20 цм. – (Лек ти ра за 1. годи ну зајед нич ких основа сред њег усмереног обра зова ња; 11)
Ти раж 20.000. – Пре водиоци : Де сан ка Мак си мовић и др. – Хронологи ја :
стр. 291–315.
0792. Savremena nor veška liri ka / izbor i prevod sa nor veškog jezi ka Ljubiša Rajić ; prepev
Ljubiša Rajić, D. M. ; [predgovor Ljubiša Rajić] ; ilustracije Slavko Ristić. – Novi Sad :
Straži lovo, 1978. (Beograd : Beogradski gra fički zavod). – 79 str. : ilustr. ; 21 cm
Ti raž 1.000.
0793. Сун це над рав ни цом : из бор из поет ског и прозног ствара ла штва деч јих писаца ју гословенских народа и народ ности / [т екстове одабра ли Јули јан Бу гарин, Ан дреј Чип кар, Ђу ра Варга, Карољ Шароши ; при ре дио Сте ван Ми цић ;
пре ве ли Флори ка Ште фан, Ју рај Туш јак, Са ва Бабић, Иван Це ковић, Трифун
Ђу кић, Гри гор Ви тез, Д. М. ; илустровао Бошко Шево]. – Нови Сад : За вод за
изда ва ње уџбени ка, 1978. (Су бо ти ца : „Ми нерва“). – 195 стр. : илустр. ; 20 цм. –
(Дома ћа лек ти ра; 4)
Ти раж 10.000.
0794. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Лав Ни колаје вич Тол стој ; Проповед ник добра ; Јасна поља на / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. ; илустр. Сена дин Турсић // Змај. – 25, бр. 10 (1978)
стр. 244–245
0795. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Старинска песма скулп тору Стеви Бод нарову ; Ру ка скулп тора ; Река ношни ца ;
Ју тро у међу реч ју ; Глас ; Упркос ; Кад овде говорим ; Стра шно је жи ве ти ; Ва жно
је / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. // Пу теви. – 24, 6 (1978) стр. 60–67
0796. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Успа ван ка ; Бреза и храст ; Ци цибан заспи / Отон Жу пан чич ; прев. Д. М. // Детињство. – 4, 4 (1978) стр. 220–236
Са упоред ним текстом на словенач ком јези ку.
0797. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ци цибан и Ци цифуј ; Ци цибан слу ша очев сат ; Знаш ли песни че своју ду жност /
Отон Жу пан чич ; прев. Д. М. ; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. – 25, 2 (1978)
стр. 50–51
0798. ЉВОВИЧ, Маја Да ви довна
Боли ; Опрости ; Оцу, мајци, отаџби ни ; Превод ; Све тлост ; Да нас ; Три даске ;
Дру гови ; Неко ; Чи ме жи вим ; Чи ме, чи ме помоћи / Маја Да ви довна Љвович ;
прев. Јован ка Хрва ћа нин, Д. М. // Са временик. – 24, књ. 47, 3 (1978) стр. 285–293
0799. ПАСТЕРНАК, Борис
Predraga, reči sladunjave ; Zimska noć ; Svitanje / Boris Pasternak ; prev. D. M. // Zemaljski prostor / Boris Pasternak. – Sarajevo : „Veselin Masleša“, 1978. – Str. 54, 70, 72
399

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1979.
0800. АЛИ ГЕР, Маргари та
Изе ту Сарај ли ћу / Маргари та Али гер ; прев. Д. М. // Песнич ке нови не. – 3, 3–4
(1979) стр. 19
Са упоред ним текстом ори ги на ла.
0801. БА БА ЏАН, Рамз
Жи ва вода / Рамз Баба џан ; прев. Д. М. // Књи жевне нови не. – 31, 595 (8. 12. 1979)
0802. БРЕН КОВА, Кристи на
Осма земља / Кристи на Брен кова ; прев. Д. М. // Јединство. – 35, 26 (1. 2. 1979)
0803. ВАСИ ЉЕВИЧ, Сергеј Ви кулов
Она неће рећи / Сергеј Ви кулов Васи љевич ; прев. Д. М. // Са временик. – 25,
књ. 49, 5 (1979) стр. 439–444
Из ци клуса „При рода мати“.
0804. ГУЉАМ, Ха мид
Десе тостиш је / Ха мид Гуљам ; прев. Д. М. // Стиг. – 10, 39–40 (1979) стр. 98–100
0805. ЗА КУСИ НА, Не ли
Кћери ; Пи шем писмо... / Не ли За куси на ; прев. Д. М. // Стиг. – 10, 39–40 (1979)
стр. 101–102
0806. ЗА КУСИ НА, Не ли
Прода ва ли су на тргу псе ; Бе жи вот на степа... ; Фо тографи ја / Не ли За куси на ;
прев. Д. М. // Стремљења. – 20, 6 (1979) стр. 29–30
0807. КРЕШЧИК, Виктор
Забе лешке о при роди ; Ба ла да о ци клону / Вик тор Крешчик ; прев. Д. М. // Стремљења. – 20, бр. 6 (1979) стр. 26–28
0808. КРЕШЧИК, Вик тор
Часовни чар с бе легом на оку ; Пролећу гуске... / Виктор Крешчик ; прев. Д. М. //
Стиг. – 10, 39–40 (1979) стр. 105–106
0809. КУ ПА ЛА, Јан ко
А ко то та мо иде? / Јан ко Ку па ла ; прев. Д. М. // Песнич ке нови не. – 3, 3–4 (1979)
стр. 11
Са текстом ори ги на ла.
0810. ПРА ШКЕВИЧ, Гена диј
Добар почетак ; Оба ле ју жног Иту ру па / Гена диј Прашкевич ; прев. Д. М. // Стремљења. – 20, бр. 6 (1979) стр. 33–34
0811. ПРА ШКЕВИЧ, Гена диј
Жао ми је... ; Сплео сам мре же... / Гена диј Пра шкевич ; прев. Д. М. // Стиг. – 10,
39–40 (1979) стр. 107–108
0812. ПРЕШЕРН, Фран це
Poezije : izbor / France Prešern ; prevodi D. M. ; predgovor Edvard Kocbek ; [o Prešernovom izdanju „Poezije“ iz 1847. Marija Mitrović ; oprema Mile Grozdanić]. – Beograd :
Slovo ljubve, 1979. (Novi Sad : Budućnost). – 136 str. ; 18 cm. – (Ex libris. Kolo 1; knj. 5)
Uporedni tekst na srpskohr vatskom i slovenačkom jezi ku. – Ti raž 5.000. – Pesnici o
Prešernu / Josip Stritar, Anton Aškerc, Srećko Kosovel, Oton Župančič. – Napomena :
str. 135. – Biografski podaci o pesni ku : str. 136.
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0813. СА МОЈЛОВ, Да вид
Та лас и ка мен / Да вид Са мојлов ; прев. Д. М. ; пред говор Петар Митропан ; опрема Јозеф Рата. – Ки кин да : Цен тар за кул ту ру РУ „Алекса Ра досав чев“, 1979. –
82 стр. – (Са времена поези ја)
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу на кори ца ма.
0814. СЕРГЕЈЕВ, Марк Да ви дович
Осуђу јеш ме ; А шта нам се бесплат но да ло? ; Већ по којi пут ме не схваташ још /
Марк Да ви дович Сергејев ; прев. Д. М. // Стремљења. – 20, бр. 6 (1979) стр. 30–32
0815. СЕРГЕЈЕВ, Марк Да ви дович
Чланак ; Шта се догађа... ; Није срета ла... / Марк Давидович Сергејев ; прев. Д. М. //
Стиг. – 10, 39–40 (1979) стр. 103–104

1980.
0816. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
Моја песма / Је лиса ве та Ба грја на ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14
(1980) стр. 11
0817. ГУЉАМ, Ха мид
Послед њи мост / Ха мид Гуљам ; прев. Д. М. ; илустр. Ђорђе Горбу нов // Змај. – 27,
бр. 1 (1980) стр. 10
0818. ДА МЈА НОВ, Да мјан
Спомени ци / Да мјан П. Да мја нов ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14
(1980) стр. 11
0819. ДУ БРОВИН, Борис
Чу јеш ли Ју госла ви јо / Борис Ду бровин ; прев. Д. М. // Песнич ке нови не. – 4,
6–7 (10. 1980)
Са упоред ним текстом на руском.
0820. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ciciban : izbor iz poezije za decu : lektira za II razred osnov nog vaspitanja i obrazovanja / Oton Župančič ; [priredio Vladi mir Mi la rić ; naslov na stra na i ilustracije Petar
Kubičela]. – Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika, 1980. (Subotica : Birografika). –
44 str. : ilustr. u boji ; 20 cm. – (Školska lekti ra; 2)
Ti raž 2.000. – O piscu i knjizi : str. 43. – Prevodioci : D. M. i drugi.
0821. ЈА ВОРОВ, Пејо
Град / Пејо Ја воров ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14 (1980) стр. 11
0822. ЛЕВЧЕВ, Љу бомир
Ха лу цинација од умора / Љубомир Левчев ; прев. Д. М., Влада Урошевић // Доба. –
7, 14 (1980) стр. 11
0823. ПЕЈ ЧЕВ, Иван
Упутство / Иван Пејчев ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14 (1980) стр. 11
0824. ПОП ДИ МИТРОВ, Ема ну ил
Ноћ на олу ја / Ема ну ил Поп ди ми тров ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7,
14 (1980) стр. 11
0825. ПРА ШКЕВИЧ, Гена диј
Ја не изми шљам сти хове... / Гена диј Пра шкевич ; прев. Д. М. // Песнич ке новине. – 4, 6–7 (10. 1980)
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0826. РА ЛИН, Ра дој
Изненад но лето / Ра дој Ра лин ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14 (1980)
стр. 11
0827. СМИРНЕНСКИ, Христо
Угљенокопач / Христо Смирненски ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14
(1980) стр. 11
0828. ФУКС, Жа нин
Мо ре ; Све ти град / Ja ni ne Fuchs ; прев. Д. М. // Пе снич ке но ви не. – 4, 6–7
(10. 1980)
Са упоред ним текстом на фран цуском.
0829. ФУРНА ЏИ ЈЕВ, Ни кола
Повратак / Ни кола Фурна џи јев ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14
(1980) стр. 14
0830. ХАН ЧЕВ, Весе лин
Не, не треба / Веселин Хан чев ; прев. Д. М., Вла да Урошевић // Доба. – 7, 14 (1980)
стр. 11

1981.
0831. Са вре мене совјет ске пе сни ки ње у пре воду Д. М. // Мостови (Бе оград). – 12,
св. 1–4, бр. 45–48 (1981) стр. 221–226
Бе лешка о песни ки ња ма од Д. М. : Ме таксе (Јермени ја), Са ломеа Нерис (Литва ни ја), Зулфи ја Исма и лова (Узбекистан), Ол га Лисовска (Ле тони ја), Маро
Маркарјан (Јермени ја).
0832. АШКЕРЦ, Ан тон
Na Ka lemegda nu i druge pesme / Anton Aškerc. – Gor nji Mi la novac : Dečije novine,
1981. – 50 str. ; 20 cm. – (Venčeva školska biblioteka)
Prema podaci ma u tek stu pesme prepeva li : D. M., Tri fun Đu kić i Jovan ka Hr vaćanin. – Str. 5–13 : Anton Aškerc / Tode Čolak.
0833. БОРДЈЕ, Жан Марк
Пролеће ; Пастерна ков гроб ; У парку ; Овог пролећа ; Поглед ти је ноћас / Жан
Марк Бордје ; прев. Д. М. и Да не Ми лоше вић // Књи жев не нови не. – 33, 628
(18. 6. 1981)
0834. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор М.
Več ni muž i druge pripovet ke / Fjodor M. Dostojev ski ; [preveli Mi losav Babović,
D. M.]. – Beograd : Rad, 1981. – 276 str. ; 20 cm. – (Fjodor Dostojevski; 14)
Jubi lar no izdanje povodom stogodišnjice smr ti Dostojevskog.
0835. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Čaša opojnosti / Oton Župančič ; prevela D. M. ; izbor i predgovor Niko Grafenauer. –
Beograd : Slovo ljubve, 1981. (Ljublja na : „Jože Mokrič“). – 154 str. ; 18 cm. – (Ex libris. knj. 19; Kolo 2)
Ti raž 5.000. – Lov i beg : str. 5–29. – Str. 143–151 : Pesni kov život i delo / N. G.
0836. ИСМА И ЛОВА, Зулфи ја
Ви шње ; У сусрет песми Алатау / Зулфи ја Исма и лова ; прев. Д. М. // Мостови. –
12, бр. 48 (1981) стр. 222–223
Са бе лешком о песни ку од преводиоца.
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0837. ЛИСОВСКА, Ол га
Жи вот на си ла ; Врата / Ол га Лисовска ; прев. Д. М. // Мостови. – 12, бр. 48 (1981)
стр. 223–224
Са бе лешком о песни ку од преводиоца.
0838. МАРКАРЈАН, Маро
Шу мори над са мим ухом ; Трепере фењерчи ћи / Маро Маркарјан ; прев. Д. М. //
Мостови. – 12, бр. 48 (1981) стр. 224–225
Бе лешка о песни ку од преводиоца.
0839. МЕТАКСЕ
Твојој шкртој ду ши борба ни је дра га ; Сви та ње / Ме таксе ; прев. Д. М. // Мостови. – 12, бр. 48 (1981) стр. 221
Бе лешка о песни ку од преводиоца.
0840. НЕРИС, Са ломеа
Пољу бац ; Нећу да умрем / Са ломеа Нерис ; прев. Д. М. // Мостови. – 12, бр. 48
(1981) стр. 222
Бе лешка о песни ку од преводиоца.

1982.
0841. АМИСУЛА ШВИ ЛИ, Шал ва
Двори шна хлебна пећ / Шал ва Амисула шви ли ; прев. Д. М. ; илустр. Марко
Крсма новић // Змај. – 29, бр. 10 (1982) стр. 252
0842. ГА ЛИ, Муса
Збогом пошле / Муса Га ли ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29,
бр. 10 (1982) стр. 253
0843. ГУЛИА, Дми триј
О сун цу / Дми триј Гулиа ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29,
бр. 10 (1982) стр. 253
0844. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Вра ћајте се ку ћи ; Реко ; Нереди ште / Борис Са вович Ду бровин ; прев. Д. М. ;
илустр. Алексан дар Хецл // Змај. – 29, бр. 3 (1982) стр. 80
0845. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ци цибан : избор из поези је за децу : лек ти ра за II разред основног вас пи та ња и
образова ња / Отон Жу пан чич ; [приредио Вла ди мир Ми ларић ; насловна стра на
и илустра ци је Пе тар Кубичела]. – 2. изд. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка, 1982. (Су бо ти ца : Би рографи ка). – 44 стр. : илустр. у боји ; 20 цм. – (Школска лек ти ра; 2)
Ти раж 10.000. – О писцу и о књи зи : стр. 43. – Преводиоци : Д. М. и дру ги.
0846. КА ПУ ТИ КЈАН, Сил ва
Ску ва ли смо пи лав / Сил ва Ка пу ти кјан ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29, бр. 10 (1982) стр. 252
0847. КВИТКО, Лев
Бре зи ца / Лев Квит ко ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29,
бр. 10 (1982) стр. 253
0848. КРА КАР, Лојзе
Nomad / Lojze Kra kar ; prev. D. M. // Zadarska revija. – 31, 1 (1982) str. 40
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0849. ЛОС, Јевдоки ја
Од чега почети / Јевдокија Лос ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсмановић // Змај. –
29, бр. 10 (1982) стр. 253
0850. МИ ХАЛ КОВ, Сергеј
Мир / Сергеј Ми хал ков ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29,
бр. 10 (1982) стр. 252
0851. РИЉСКИ, Максим
Коњи / Максим Риљски ; прев. Д. М. ; илустр. Марко Крсма новић // Змај. – 29,
бр. 10 (1982) стр. 252
0852. СЕРГЕЈЕВ, Марк Да ви дович
Чуда Бајка ла / Марк Сергејев ; с руског преве ла Вера Зоговић ; пред говор и
препев сти хова Д. М. – Београд : „Вук Кара џић“, 1982. (Београд : Култу ра, ООУР
„Штам пари ја Ра ди ша Ти мо тић“). – Стр. 5–6

1983.
0853. БА БАЈАН, Вар текс
Отац и син / Вар текс Бабајан ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93
0854. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
На дан свођења рачу на / Је лиса ве та Ба грја на ; прев. Д. М. // Поли ти ка. – 80,
25000 (14. 5. 1983)
0855. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
Хоризон ти ; Не знам и знам ; Трип тих на стогоди шњи цу ; Вечерња песма ; Де те ;
Пре 13. века ; Сла воспев ; На дан свођења рачу на ; Невеста ; Непознати човек ;
Ва ли између јесени и зи ме ; Април ; Књи га ; Точак ; Те жак час / Је лиса ве та Багрја на ; прев. Д. М. // Песнич ке нови не. – 7, 4–6 (1983) стр. 11 и 27–28
0856. БЕРУЛОВА, Ху та
Мој деда / Ху та Берулова ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92
0857. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор М.
Večni muž i druge pripovetke / F. M. Dostojevski ; [preveli Milosav Babović, D. M.]. –
Beograd : Rad, 1983. (Ljubljana : Delo). – 276 str. ; 21 cm. – (Fjodor M. Dostojevski ;
knj. 14)
Reprint jubi lar nog izdanja povodom stogodišnjice smr ti Dostojevskog.
0858. ИСА КЈАН, Аве тик
Де тињство / Аве тик Иса кјан ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92
0859. ИСМА И ЛОВА, Зулфи ја
Ти у земљи већ спа ваш ; Љу бав слу ша са мо срца за повест / Зулфи ја Исма и лова ;
прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 81
0860. ЛИСОВСКА, Ол га
Ку ћа са тршча ним кровом ; Иза горског виса / Ол га Лисовска ; прев. Д. М. //
Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 80–81
0861. МАРКАРЈАН, Маро
У вр ту ; Ви јао си ме / Маро Маркарјан ; прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983)
стр. 78–79
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0862. МЕТАКСЕ
Човека који се ту ђег ћи ли ма докопо ; Пред ки шу ; Ја тебе не тра жим. Ти мене /
Ме таксе ; прев. Д. М. // Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 76–77
0863. МИРША КАР, Мирсад
Мудри деда / Мирсад Мирша кар ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93
0864. НЕРИС, Са ломеа
Из ку ће / Са ломеа Нерис ; прев. Д. М. // Змај. – 30, 3 (1983) стр. 92
0865. НЕРИС, Са ломеа
У камена срце камено ; Пољубац ; Као цвет вишања / Са ломеа Нерис ; прев. Д. М. //
Стиг. – 13, бр. 50 (1983) стр. 74–75
0866. ОСМА НОВ, Ари кул
Буди гост / Ари кул Осма нов ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 93
0867. ТУРМАМ ЖА НОВ, Утебај
Воз и ка ми ле / Утабај Турмам жа нов ; прев. Д. М. // Змај. – 30, бр. 3 (1983) стр. 92

1984.
0868. Свих времена дар... : 200 ан тологијских песа ма светске љу бавне поези је / приредио Бра ни мир Жи воји новић ; [превели Д. М. и други]. – Београд : „Вајат“, 1984.
(Београд : Просве та). – 223 стр. ; 17 цм. – (Тра га ње за Еури ди ком : Љу бавна поези ја свих народа и времена / уред ник Угљеша Крстић; 2)
Тираж 6.000. – Списак песника : стр. 210–215. – Списак преводи лаца : стр. 216–217.
0869. АБА ГИНСКИ, Архип
Наста нак Песа ма / Архип Аба гински ; прев. Д. М. ; илустр. Аска ниј Поповић //
Змај. – 31, 5 (1984) стр. 157
0870. АБИЛ КАСИ МОВА, Мајрам кан
Школске клу пе / Мајрам кан Абил каси мова ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5 (1984)
стр. 157
0871. БАЈ РА МОВ, Ну ри
Ка милче / Ну ри Бајра мов ; прев. Д. М. ; илустр. Аска ниј Поповић // Змај. – 31, 5
(1984) стр. 156
0872. БЕРЕСТОВ, Ва лен тин
Зау век ће оти ћи најбољи друг / Ва лен тин Берестов ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5
(1984) стр. 157
0873. ГАМЗАТОВ, Расул
Ма ми на успа ван ка уколи ко је пам тим / Расул Гам затов ; прев. Д. М. ; илустр.
Аска ниј Поповић // Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 179
0874. ГРА У БИН, Георгиј
Непознати пријатељи / Георгиј Граубин ; прев. Д. М. ; илустр. Асканиј Поповић //
Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 178
0875. ЗА ХОДЕР, Борис
Дру гови ма Деци / Борис За ходер ; прев. Д. М. ; илустр. Асканиј Поповић // Змај. –
31, 5 (1984) стр. 157
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0876. ИСА КЈАН, Аве тик
Поздрав сви ма / Аветик Исакјан ; прев. Д. М. ; илустр. Асканиј Поповић // Змај. –
31, 5 (1984) стр. 156
0877. КЕШОКОВ, Алин
Боли ме ма ли ша ни / Алин Кешоков ; прев. Д. М. ; илустр. Аска ниј Поповић //
Змај. – 31, 6–7 (1984) стр. 178
0878. КУЛИ ЈЕВ, Ка исин
Ка да један пут / Ка исин Кули јев ; прев. Д. М. ; илустр. Аска ниј Поповић // Змај. –
31, 6–7 (1984) стр. 178
0879. МОРИЦ, Ју на
Маслачак ; Да будем сјајним снегом ; Црв ма ђи је умет ности је кич ма ; У моме
гра њу је ша пат, песма цвркут ; Јабу ка ; У оном се лу, на оној веран ди ; Голуб ле ти,
голуб ле ти ; Ова бол се не би болом звати сме ла ; Гора сам него што ти о мени
збориш ; Пробу ђен свра ка ма нисам устао кад треба ; Ласта ви це, ласти це, млека
дај ; Ди во та не постоји уза луд но ; Цвет сам по зва ла и цвет процве та ; Па да ње
снега ; Ди вља тре шњо, на ди ши мо се ; Низ про зорско ста кло ; Стро фе ; Ја с гени јем вот ку нисам пи ла / Ју на Мориц ; прев. Д. М. // Стремљења. – 24, 2 (1984)
стр. 3–12
0880. МОРИЦ, Ју на
Тврдим кон цем ; Строфе / Ју на Мориц ; прев. Д. М. // Је динство. – 40, 37 (15. 2.
1984) стр. 11
0881. ТАП ДИГ, Или јас
Чим наз игра / Или јас Тап диг ; прев. Д. М. ; илустр. Аска ниј Поповић // Змај. – 31,
6–7 (1984) стр. 179
0882. ХА ЗРИ, Хаби
Пролеће сам ја / Хаби Ха зри ; прев. Д. М. // Змај. – 31, 5 (1984) стр. 156

1985.
0883. Свих времена дар... : 200 ан тологијских песа ма светске љу бавне поези је / прире дио Бра ни мир Жи воји новић ; [превели Д. М. и други]. – 2. изд. – Бе оград :
„Вајат“, 1985. (Београд : Просве та). – 223 стр. ; 17 цм. – (Тра га ње за Еури ди ком :
Љу бавна пое зи ја свих народа и времена / уред ник Угљеша Крстић; 2)
Ти раж 5.000. – Списак песни ка : стр. 210–215. – Списак преводи ла ца : стр. 216–
217.
0884. ЛИ НА МЈА ГИ, Мајму
Новогоди шње ве че / Мајму Ли на мја ги ; прев. Д. М. ; илустр. Ми ха и ло Писањук // Змај. – 32, 1 (1985) стр. 1
0885. ПРЕШЕРН, Фран це
Soneti nesreće i druge pjesme / France Prešern ; preveli D. M., Mi lan Ra kočević i
Tri fun Đu kić ; izabrao i pri redio Ju raj Mar ti nović. – Sa rajevo : „Veselin Masleša“,
1985. – 191 str.
Са држај: Rasta nak od mladosti; Sonеti nеsrеćе; Mеmеnto mori; Glosa; Pеsniku;
Spomеn na Andrеja Smolеa; Struna ma; Novo spisatеljstvo; Sonеtni vеnac; Kuda?;
Ponov na sa hra na; Nеistrunulo srcе; Ribar; Na rastan ku; Jеvrеjka / prеv. D. M.
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1986.
0886. Превод поеме Абул Ала Ма ари Аве ти ка Иса а кја на на српскохрватски језик,
[прев. Д. М.] : О проблему превођења преко посред ни ка / Ашот А. Ова љи мјан ;
превод с руског Ксенија Кон чаревић // Мостови. – 17, св. 3 (67) (1986) стр. 181–191
0887. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ци цибан и дру ге песме / Отон Жу пан чич ; прев. Д. М. – Београд : Рад, 1986.
(Београд : Култу ра). – Стр. 63, 65, 71–91, 94–98

1987.
0888. Деч ја пое зи ја народа СССР / прев. Д. М., Јован ка Хрва ћа нин ; [избор Д. М. ;
пред говор Петар Митропан ; илустра ци је Весна Селачки]. – Кру шевац : Багда ла,
1987. (Кру шевац : Багда ла). – 85. стр. : илустр. ; 21 цм. – (Ма ла библио тека „Врт
де тињства“)
Ти раж 2.000. – Пред говор : стр. 5–7.
0889. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
Моја песма / Је лиса ве та Ба грја на ; прев. Д. М. // Разви так (Зајечар) . – 27, бр. 4/5
(1987) стр. 52
0890. ДУ БРОВИН, Борис Са вович
Od Kar pata do Jadrana / Boris Savovič Dubrovin ; [preveli D. M., Jovan ka Jorgačević,
Du šan Đu ri šić, Bran ko Kitanović]. – Beograd : Novo delo, 1987. (Beograd : Prosveta). – 124 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Izbor)
Ti raž 1.000. – Str. 5–8 : Predgovor / Bran ko Kita nović.
0891. ПЕТРОВИХ, Мари ја Сергејевна
Пред ли ком Са врасова / Мари ја Сергејевна Пе трових ; прев. Д. М. // Књи жевне
нови не. – 33, 725 (1. 2. 1987)

1988.
0892. Po pravu ljubavi : [šest pesni kinja] / Izbor i prevod s ruskog D. M.. – Beograd : Novo
delo : Književna zajednica Zvezdara, 1988( (Beograd : Srboštampa). – 182 str. ; 20 cm. –
(Biblioteka Izbor)
Ti raž 1.000. – Str. 173–175 : O „zida nju reči ma“ i ovom izboru / Momči lo Đerković,
Mi lorad R. Blečić.
Са држај: Salomеa Nеris: Za lutav ši u planina ma; Na Alpi ma; Po krh kom lеdu; S jеsеni; Stеpa; Zorom rano; Kraj glav nog puta; Prolеćna zdravica; Jorgovan; Kao cvеt višanja; LJubljеna; Kamеno srcе; Poljubac; Putnik luta lica; Kad nе budе mеnе; Spalitе mе;
Ja ću procvеtati; Svе su danjе; Moj rеdov; Kud ću s tobom; Lеti crna bеda; Sivom bratu;
Pismo u tamnicu; Čеznеmo za kri li ma; Nеću da umrеm; Mladost. Zul fija Isma i lova:
Višnjе; Vеčе; U susrеt pеsmi Alatau; Edita; Zapad; Jеsеn; Vеčе na rеci; Nе prеkorеvaj
mе; Ti u zеmlji vеć spavaš, moj družе mio; Bеz tеbе; Tražim; Vеliko rođеnjе; Procvеta la kajsija; Kraj fontanе; Akacija; Zvеzdana uspavan ka; Plivač i mašta; Dr vo; Srcе jе
osta lo kod vas; Nеpotrеbna uzbuđеnja; Nеsanica; Zavidim; LJubav sluša sa mo srca
zapovеst. Ma ro Markar jan: Ponеkad začujеš; Svojih nеmira; Uspavan ka; Pla ninska
cеsta; Laticе u vodu; Na svеt sam došla; Bogovi; Bogatstvo; Svoja iskrеna srca; Rastopio si lеd; Možе bit ponеkad; Sa mo si mi ti; Vajao si mе; Ko zna; Šu mori nad sa mim
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uhom; I srеbrolist žbun; Zovе tе; Trеpеrе fеnjеrčići. Mеtaksе: Ja tеbе nе tražim; Izjava ljubavi; Tvoj put koji sеčе; Nе ma mih tе; Žеni; Govorе; Jеdiš sе; U carstvu mr tvih;
Ar mi ni; Ti si volеo; Da hoćе; Hoću da mojim postanеš sеćanjеm; Dođi; U tramvaju;
Mati; Dok si živеo; Za prozorom; Jеsеn; Prеd kišu; U podnе; Dan; Vrapci; Nova godina;
Ta zimska noć; Nеma sе kad; U ružičastoj kući; Alеksandrija; Izgna nik; Ma li konobar; Ulicе; Naša ulica; Tеsno mi jе; Zеmlja; Rat i mir. Olga Lisovska: O klici koja ničе
u novеmbru; Mir; Životna si la; Ravnotеža; Oproštajna pеsma vеtru; Trag nijе ostao
na stazi; Dan vranaca; Dan raži; Iza gorskog visa; U prstеn; Jabu ka; Vrata; Licеm ka
jеsеni; Kuća s tršćanim krovom; Krugovi godina; Elеgija tišinе; Doći ćе jеdnom. Juna
Moric: Crv mađijе; Strofa; Ja s gеnijima; Maslačak; Jabu ka; Da budеm; U onom sеlu;
Divlja trеšnjo; Divota nе postoji; Padanjе snеga; Cvеt sam pozva la; Mlad i svirеp; Niz
prozorsko sta klo; Lasticе, lasticе; Ta mo jе; Gora sam nеgo što ti o mеni zboriš; Tvrdim koncеm; U mom granju; Ova bol sе; Probuđеn svra ka ma; Poslе rata.
0893. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор М.
Več ni muž i druge pripovet ke / Fjodor M. Dostojev ski ; [preveli Mi losav Babović,
D. M.]. – Beograd : Rad, 1988. (Ljublja na : Delo). – 276 str. ; 21 cm. – (Izabra na dela
Fjodora Mi hajloviča Dostojevskog; 12)
Ti raž 10.000.
0894. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор М.
Krot ka / Fjodor M. Dostojev ski ; [preveli Mi losav Babović, D. M.]. – Beograd : Rad,
1988. (Ljubljana : Delo). – 276 str. ; 21 cm
0895. ПЕТРОВИХ, Мари ја
Са мо ла жно не / Марија Петрових ; прев. Д. М. // Савременик. – 34, књ. 12, (1988)
стр. 492–496
0896. ЧЕ ХОВ, Антон Па влович
Kaštanka i druge novele / Anton P. Čehov ; preveli Božidar Škritek...[et al.]. – Zagreb :
August Cesarec, 1988. (Zagreb : Grafički zavod Hr vatske). – 351 str. : ilustr. ; 19 cm. –
(Džepna knjiga / „August Cesa rec“; 38)
Prevod dela: Pol noe sobranie sočinenij i pisem A. P. Čehova. – Ti raž 10.000.

1989.
0897. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
На дан свођења рачу на ; Љу бав ; Моја пе сма [из бор пе са ма са бу гарског језика] / Је лиса ве та Ба грја на ; прев. Д. М. // Коња ни ци веч ности : Ан тологи ја бугарског песни штва / при редио Мом чи ло Јокић. – Београд : Ново де ло, 1989. –
Стр. 61, 69, 70
0898. ПЕТРОВИХ, Мари ја Сергејевна
За ка жи ми саста нак на овом све ту / Мари ја Сергејевна Пе трових ; препева ла
Д. М. – Београд : Експортпрес Звездара, 1989. (Београд : Култу ра). – 182 стр. ; 20 цм
Превод де ла : Пред значење. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–[7] : Добродошли ца Марији Сергејевној Пе трових / Д. М. – Стр. 9–12 : Тајна Мари је Пе трових / Арсениј
Тарковскиј.
Са држај: Раста нак дуг ме боли; Ти мислиш да ми је жи вот пун скла да; Не љу ти
се на реч без ду ше; Воли ме. Ја сам тема неу тешна; Говоре свуда судба нас чека;
Мисли ла сам мржња је пла мен шум ни; Не плачи, не жа лости се са да; А ва здух?
Он са тобом веч но; Ду бок као злато давни не; Ве тар за ви ја, зви жди много; Кад и
на неба пла во море; Заспим ли, пренем ли се – рат, рат; Април 1942; Су тра је дан
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твога рођења; Севастопољ; Ноћ 6. августа; Јесење шу ме; У бу ри је са мо спасење;
Чистопољ; Без наслова смо почи ња ли; Ка кво ту пома же на дах ну ће – просто;
У срцу твоме би ла сам ипак?; О, ћу ти, ја знам, ја знам, ја знам; Зашто се играш да ми
је да знам; Пролеће и снег. И непробудив мир; За ка жи ми саста нак; Зи ма као укопа на ста де; Ми рисно и све же, шу морећ ла ко; Бајка; Ка ко много снега у апри лу
има; Ту мараш шу мом не слу тећ да ћеш ту; Страх крај харти је беле, снене; Нат пис
на портрету; За тебе сам нула гола; За што ли је уни штено; Крај твоје хум ке веч ни
неспокој; Јед но смо уз дру го; Неће ово ли шће стајати ду го; Ка ко на оба ли овој
жи ве ти; Ти не постајеш јоште сећа ње; Ду ге годи не растан ка чеках; Цр та хоризонта; Да ли зато што непогода; Сан пред сва нуће; Чуј зри кавце... А знаш ли ко су
они; Црвен одблесак ви дим па да; У часу очаја ња; Ти мислиш – исти на је проста;
Узео си ми светлост и ваздух; Врло рет ко, док си са мо трено; Кад стиг нем до пред
гроб твој; Ни А ни Б ми ну ту; Да леко дрво; Ако ћу озбиљно, у овај час; О чему?
О бескрају света божијега; Ма шта казао слагати знаш; Шта могу, али ако ћу искрено; Плач Ки нески ње; У сну ку шаш борит се са судби ном; Не, ни је ми стра шно
би ти са ма; Једи но се десио поглед два ока; Не очаја вај ни ка да; Ту га; Давно не веру јем над собом простору; Препа дох се, ка ко често би ва; Додирни листић па пира; На свету је тек јед на Јерменија; Окренем се – ока меним; Судба је вреба ла са ока
оба; Вран га вра не, црн и вран; О, ка ко ми се сни ло море; Оси ро те ла ми је ду ша
убога; Пожа лите уса хли поток; Пра ва је у свету бла годат; Шта да ка жем. Остао је
кратак рок; За ви де ти је непристојно, јад но; Неспора зу ме коре ти чак; Ни ах матовска крот кост; Поверит се теби, речи, слово; О, сен ке ни ха не уза ман; Немога
уче да говори; А ритам и сликови незнано откуда; Срце људско све си у модрица ма;
Има сликар непод митљив; Године четрдесет четврте; Цврчак пева негде сакривен
у мрак; Тешко је схвати ти после неке годи не; Моли тва шу ми; Ски ца за пор трет;
Нат пис на књизи; Кад на и ђе беда, мој је наук стари; Ти говориш: „Ја нисам чи нила зла...“; Овде сам волела све ка ко је; Погледај, два дрвета расту; Пусти ња... Песак
тра гове; Хтела бих рећи ти хо сасвим; Болест; Своме ци љу, ци љу дра гом; За сла гање сти хова нема дара; На шум ном месту неком; Немир; Же ља ми је нешто рећи
песници ма; Тополе; Ри љејев; Пред ликом Са врасова; Пољски песници; Редактор;
Ка ко беше дивно доба младо; Разбио поток ују тру; Несаница; О птицама; Осврћућ
се кришом уђе; Кад мук пређе сваки рок жи ви; И најед ном ни че неки напев мутни;
Боже, ка кво му њеви то ле то; Нема несрећ ни јег од оног; Ноћ; Звезда; Подневно
сун це дрх тећ раз ли ло се; Ра ни гу би так; Истори ја јед ног познанства; Старост;
Рја вол; Му за; А на та ван чик сам усуди се; Због поноситости своје; Неу кроти вим
неми ром; Волоши нове аквареле; Често ми па да на ум Бах чисарај...; Шумско дрво;
Ти хоћеш песа ма? Ево их; Крај годи не; Свом жи во ту; Бол динска јесен.
0899. ЧЕ ХОВ, Ан тон Па влович
Pripovetke / Anton Pavlovič Čehov ; [izbor i predgovor Milosav Babović ; preveli Miodrag Pešić, D. M. [et al.] ]. – Beograd : Jugoslavijapublik, 1989. (Ča kovec : Zrinski). –
385 str. ; 20 cm. – (Sabra na dela / Anton Pavlovič Čehov; knj. 5)
Ti raž 3.000. – Napomene : str. 374–385.

1990.
0900. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
На дан свођења рачу на ; Ни ко те ни је за менио ; Вече ; По томак ; Пене лопа двадесетог века ; Ки ша ; Ру ке ; Хтјела си ; Љу бав ; Моја песма ; Да љи на ; Изасла ник /
Је лиса ве та Ба грја на ; превод Д. М. [и др.] // Стремљења. – Год. 30, бр. 8 (1990)
стр. 123–137
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1992.
0901. БЕЛ КИ НА, Мари ја
Послед њи да ни Мари не Цве тајеве / Мари ја Бел ки на // Српски књи жевни гласник (Београд). – Бр. 5 (новембар 1992) стр. 105
[Препев Д. М. сти ха Мари не Цве тајеве.]

1994.
0902. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Ми хај лович
Нове ле / [Ф. М. Достојевски] ; с руског преве ли Д. М., Бран ка Ковачевић, Јован
Максимовић. – [Фототипско изд.]. – Ва љево : Глас Цркве, 1994. (Београд : БИГЗ). –
264 стр. ; 20 цм. – (Изабра на де ла / Ф. М. Достојевски; књ. 13)
Фо то типско изд. из 1933.
0903. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Ми хај лович
Ујкин сан и дру ге при повет ке / [Ф. М. Достојевски] ; с руског преве ле Д. М.,
Бра нисла ва Ковачевић. – [Фото типско изд.]. – Ва љево : Глас Цркве, 1994. (Београд : БИГЗ). – 311 стр. ; 19 цм. – (Изабра на де ла / Ф. М. Достојевски; књ. 25)
Фо то типско изд. из 1933.

1996.
0904. БА ГРЈА НА, Је лиса ве та
Вече / Јелиса вета Ба грја на ; прев. с бу гарског Стеван Ра ич ковић и Д. М. // Са временик плус (Београд). – Бр. 41/42/43 (1996) стр. 53–55
Бе лешка о писцу.
Са држај: Ни ко те ни је за менио; Inter ieur; За нос.
0905. ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Ми хај лович
Кротка / Фјодор Достојевски ; [превела с руског Д. М.]. – Београд : Народ на књига – Алфа, 1996. (Београд : Т & Г). – 76 стр. ; 14 цм. – (Сто класи ка Народ не књи ге;
књ. 6)
Превод де ла: Крот каја / Ф. М. Достоевскиј.
0906. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Ци цибан и нешто дру го / Отон Жу пан чич ; преве ли са словенач ког Д. М., Трифун Ђу кић ; изабрао Дра гу тин Ог ња новић ; разговор и поговор Да ни ца Ковачевић. – Сараорци : „Драган Лаковић“, 1996. (Смедерево : „Димитрије Давидовић“). –
42 стр. : илустр. ; 17 цм. – (Библио тека Звезда но коло)
Ти раж 3.000. – Мех за смех : стр. 41–42.

2001.
0907. ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон
Цицибан : песме / Отон Жу пан чич ; [превели Д. М., Бора Ћосић]. – Земун : Драганић, 2001 ; Београд (Јанус). – 31 стр. ; 17 цм. – (Лектира за I разред основне школе)

2003.
0908. МАРКАРЈАН, Маро
Богатство / Маро Маркарјан; превод Д. М. // Ра шка. – ISSN 0351–0719. – Год. 33,
бр. 38/39 (2003), стр. 8
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0909. Čtverák babička / D. M. ; prel. Ludék Kubišta // Náš koutek. – 23, 8 (1971–1972) str. 268

1972.
0910. A gyász első ejsza kaja [Pr va noć žalosti] ; Másnap [Sutradan] / D. M. ; ford. Zoltán
Csu ka // Üznet. – 2, 6–7 (1972) 367
0911. Es prasu žëlastibu ; Tražim pomi lovanje / D. M. ; No serbohorvâtu valdos atdzemjojis
Knuts Skujenieks, Mâkslinieks Aleksejs Lipins. – Riga : Izdev nieciba „Liesma“, 1972. –
108, [3] str.
Са држај: Vêstîjums; Par Valdnieka ciemu; Par vêstnieku; Par Vêr pêju Bârenîti; Par
izbêgušu vergu; Par arâju; Zemniekam; Nogâztejiem; Zemel, pâr kuru iet ka raspêks; Par
karavîru; Ka reivju kapiem; Tiem, kas drosmîgi, ti kai bojâ ejot; Kecerîbai; Pêdêjâm
dienâm; Nâvesbailîgiem; Izci lajiem; Septi niem bada gadiem; Par izcela nos; Par dêla
precîbâm: Par valst îpašumu; Ozolzîlêm; Par sagrautu baznicu; Par altâri; Par valdenieka želastîbu; Par debesu put niem; Mû kam; Nesvêtcel niekiem; Nesaprastajiem;
Na ivajiem; Tiem, kam pret sliek sni aizmetas kâja; Sirds draudzei; Apžêlotajiem cietumniekiem; Cilvêkam, kurš pazaudêjis perga mentus; Kalpam Jer nejam; Al koholam;
Par nomêtâšanu ak meniem; Par laulîbas pârkâpšanu; Kâzâm laluâšanas; Marijâm
Magdalênâm; Pazaudêtâm mîlestîbas vêstu lêm; Za mnieku sievâm; Bezauglîgajâm;
Ga nu meital, ku ru têva vârdâ nesauc neviens; Dzejniecei, sir majai zemei; Tiem, kas
nenomirst laikâ; Apokri fiem; Brînumdariem; Smêjêjiem; Skauģ iem; Dzejâm; Pelnruškîtei; Par medîbâm; Medîbu lau kiem; Apmelotajiem zvêriem; Dieviem; Pa valdnieka
ceļu iet ļaudis; Par bezdievîgu runu; Par kecerîbu; Par dzêrâjiem; Tiem, kuri valdnieka
ceļu ârda; Ti ku miem, kas pârvêršas ļaunu mos; Ļaudîm, kas ska idri redz; Meliem aiz
lîdzcietîbas; Par atradêju; Par dieva tiesu; Par piedoša nu.
0912. За людей, котрі ясно бачать : З книж ки „Прошу поми лу ва ния“ [За људе који јасно
виде] / Д. М. ; превод Романа Лубківського // Слов’янське небо [на украјинском језику]. – Львів [Љвов] : „Ка меняр“, 1972. – Стр. 170
0913. Mal li për vendlindjen [Želja za zavičajem] / D. M. ; përk. Mustafa Morina // Gëzimi. –
1 (1972) str. 12–14
0914. Mevsim ilkyaz bense soluyorum / D. M. ; cev. Necati Zekeriya // Tan. – 4, 131 (20. 4. 1972)
0915. Prośba o łaskę : Dyskusje liryczne z księgą Praw Duszana [Tražim pomilovanje] / D. M. ;
[preveo i priredio] Alija Du kanović. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydaw niczy,
1972. (Kosza lin : Prasowe Za kłady Gra ficzne, 1972). – 86, [4] str. ; 18 cm
Wstęp [Uvod] /Alija Du kanović : str. 5–7.
Са држај: Odezwa (Проглас); O wsi carskiej (О царском се лу); O wysłanniku (О поклисару); O ubogiej prządce (О си ротој кудељни ци); O zbiegłym niewolniku (О одбеглом робу); O poddanym (О меропа ху); Dla kmiecia (За себра); Dla pozbawionych
władzy (За свргну те); Dla ziemi, przez ktorą przetoczy się wojsko (За земљу куда војска
411

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

прође); O żołnierzu (О војни ку); Dla żołnierskich cmentarzy (За војнич ка гробља);
Dla tych, którzy wykazują odwagę, tylko kiedy gi ną (За оне који су храбри са мо кад
ги ну); Dla herezji (За јерес); Dla dni ostatnich (За послед ње да не); Dla nienawidzących śmierci (За смр томрсце); Dla wa żnych (За ва жне); Dla sied miu głodnych lat
(За седам глад них годи на); O ożen ku syna (О женидби си на); O mająt ku pa ństowowym (О државној имови ни); Dla żołędzi (За жир); O zwa lonej cerk wi (О обореној цркви); O ołtarzu (О олтару); O łasce carskiej (О царској ми лости); O pta kach
bożych (О пти ца ма небеским); Dla mnicha (За ка лу ђера); Dla niepielgrzymów (За
непе легри не); Dla nie zrozu mianych (За несхва ћене); Dla na iwnych (За на ивне);
Dla tych, którzy potykają się na progu (За оне који се спо ти чу преко пра га); Dla
zgromadzenia serca (За паству срца); Dla ułaskawionych niewol ników (За су жње
поми лова не); Dla trunków (За ал кохоле); O karze uka mienowania (О ка менова њу);
O cudzołóst wie (О пре љу би); Dla nieprawych weselnych uroczystości (За свадбе без
вен ча ња); Dla kobiet jak Ma ria Magda lena podejrzanych (За Мари је Магда лене); Dla
zagubionych listów mi łosnych (За погу бљена љу бавна писма); Dla kmiecych kobiet (За
себарске жене); Dla kobiet, które nigdy nie rodziły (За нерот ки ње); Dla poet ki, ziemi
prasta rej (За песни ки њу, земљу старинску); Dla tych którzy na czas nie umierają (За
оне који не уми ру на време); Dla apokryfów (За апокрифе); Dla kuglarzy (За мађиони чаре); Dla szyderców (За исмеваче); Dla kopciuszka (За пепе љу гу); O łowach
(О лову); Dla łowisk (За лови шта); Dla dzi kich zwierząt spot warzonych (За звери
оклеве та не); Dla Bogów (За Богове); Idą carskim gościncem (Иду царским дру мом);
O mowie kacerzy (О бабунској речи); O hereziji (О јереси); O pijakach (О пи ја ни цама); Dla tych, którzy carskie gościńce orzą (За оне који царске дру мове ору); Dla ludzi,
którzy widzą jasno (За оне који јасно виде); Dla kłamstw mówionych z litości (За ла жи
изговорене из ми лосрђа); O znalazcy (О на лазачу); O sądzie bożym (О божјем суду);
O przebaczaniu (О пра шта њу).
0916. Trebuju pomilovanija [Tražim pomilovanje] : stihi / D. M. ; perevod s serbsko-hor vatskogo K. Skuenieks ; vstupitelnaja statja O. Kutasovoj. – Riga : Liesma, 1972. – 109 str.
0917. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; превел [и] „Десан ка Макси мовиќ: „Чудо во
поле то“ [поговор написал] Гли гор Поповски ; на црт на кори цата Ди ми тар Кондовски]. – Скопје : „Култу ра“, 1972. (Скопје : Печат „Гоце Делчев“). – 81, [1] стр. ;
20 цм. – (Лек ти ра за III од де ление)
Ти раж 10.000.

1973.
0918. Burly bear goes a cour ting / D. M. ; prev. Vidosava Jan ković // Mostovi (Beograd). –
4, 13 (1973) str. 55–58
0919. Desan ka Mak si mović : Nemám vicaj času [Nemam više vremena] / D. M. ; prel. Ján
Cicka // Hlas l’udu. – XXX, 27 (14. 7. 1973)
0920. За дзверки те на клеве тени [За звери оклеветане] / Д. М. // Трудбеник. – 28, 11
(10. 3. 1973)
0921. Заја ци фалба џии [Хвалисави зечеви] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гарче. – 10 (1973)
стр. 5
0922. [Izbor pesa ma prevedenih na mađarski jezik] / D. M. ; prevod Baász Imre Munkája //
Hol vannak azok a tengerek : mai jugoszláv költök / izbor György Forditásában. – Bukurest : Kriterion könyvkiado, 1973. – Str. 16–19
Са држај: Kegyel met a nemzarándokoknak; Kegyel met az istenek nek; Temetés.
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0923. Im Sturm [На бури] / D. M. ; Ü: Ina Jun Broda // Literatur und Kritik. – 8, (August 1973)
0924. Kënga e karcejvet [Pesma zri kavaca] / D. M. // Gëzmi. – 10 (1973) str. 13
0925. Lyrische Diskussion mit dem Codex des Za ren Duschan (I, II) [Лирске дискуси је са
за кони ком цара Душана] / D. M. ; Ü: Ina Jun Broda // Literatur und Kritik. – 8,
76./77. (1973) str. 358 f.
0926. Maksimović, Desanka : Mevsim Ilkyaz, Bense Soluyorum [Proleće, a ja venem] / D. M. ;
Çev. Necati Zekeriya // Sesler. – VI II, 76 (1973) str. 94–95
0927. На гроба на разстре ља ни те учени ци [На гробу стре ља них ђака] / Д. М. ; Р. Т. //
Дру гарче. – XII, 214 (1973) стр. 1
0928. Preorany hrob [Preoran grob] / D. M. ; prel. Michal Babin ka // Hlas l’udu. – XXXI, 8
(23. 2. 1973)
0929. A prosperous year [Rodna godina] / D. M. ; prev. Ranka Kuić // Mostovi (Beograd). –
IV, 4 (1973) str. 333
0930. Ћос и нос [Кос и нос] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гарче. – 11 (1973) стр. 13
0931. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [Видое Под горец : Часови по човеч ност
[поговор] ; на црт на кори цата Ристо Мијакос ки]. – Скопје : „На ша књи га“, 1973.
(Би тола : Печат Би толскиот графич ки за вод). – 80, [4] стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за
III од де ление)
Ти раж 10.000.

1974.
0932. Vetrova uspavan ka : pesmi in prevljice / [autor] D. M. ; [prevedli Vera Albreht, Ivan
Minatti, Janko Moder in Severin Šali ; izbrala in uredila Darinka Petkovšek ; ilustrirali
Ančka Gošnik-Godec in Marija Vogelnik ; ilustracija na ovitku Ančka Gošnik-Godec ;
opremil Aco Mavec]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1974. (Ljubljana : Mladinska knjiga). – 76 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Moja knjižnica“; letnik 1, razred 2, knj. 3)
Naklada 7.000. – Pripombe in opombe / Da rin ka Pet kov šek.
0933. [Две песме Десан ке Макси мовић на јерменском] / Д. М. ; превод Геварка Хачатря на // Гра кан терт (Јереван) . – Бр. 20 (17. 5. 1974)
Са држај: Сербия ве ли ча й шая та й на (Срби ја је ве ли ка тајна); Больно за че ловека
(Жао ми је човека).
0934. Десан ка Макси мовић: „Немам ви ше времена“. Бе оград, 1973 / Еф тим Клет ников // Стремеж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 381–384
0935. Emlékezés a felkelésre [Spomen na ustanak] / D. M. ; ford. Károly Ács // Magyar Szó. –
XXXI, 184 (7. 7. 1974)
0936. Жал ми е за човека [Жао ми је човека] / Д. М. // Дру гарче (Ниш) . – XIII, 220 (1974)
стр. 9
0937. Zgodbe iz na rod noosvobodil ne borbe [Приче из народ но-слободи лач ке борбе] /
[av toriji] Mi ra Alečković, Josip Ba mović, D. M. ... ; [i lustri ra la Ida Ći rić, Mar janca
Jemec-Božić, Sava Ni kolić ...]. – Ljublja na : „Mladinska knjiga“, 1974. (Ljublja na : „Mladinska knjiga“). – 255 str. : ilustr. v bar vah ; 22 cm
Na klada 3.200.
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0938. Мајките обвиња ват [Мајке оптужују] / Д. М. // Дру гарче (Ниш). – XIII, 223 (1974)
стр. 1
0939. Napomenuti / D. M. ; prel. Jana Štroblova // Jednota. – XXIX, 22 (1974) str. 11
0940. Nem futja már az időmből [Nemam više vremena] / D. M. ; Kéz. Ford. Ferenc Fehér //
Magyar Szó. – XXXI, 46 (17. 2. 1974)
0941. Nemám viacej času [Nemam više vremena] ; Uryvok / D. M. ; prel. Michal Babin ka //
Novy život. – XXVI, 2 (1974) str. 159
0942. [Pesme] / D. M. ; ford. Ferenc Fehér // Jó Pajtás. – XXVI II, 8 (1974) str. 12
Са држај: Egy anya kére; Egy másik anya; Kére.
0943. Пора ка [Порука] ; Ти ши ната спие [Тишина спава] ; Сосема са ма [Потпуно сама] ; Пое тови те род ни кра и шта [Песникови завичаји] ; Немам веке време [Немам ви ше времена] ; Ит на посе та [Хитна посета] ; Ви но за тат кови ната [Вино из
домовине] ; Не é веке ва ше [Није ви ше ваше] ; Мојот свет [Мој свет] / Д. М. //
Стремеж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 322–327
0944. Првиот снег [Први снег] ; Вест [Вест] / Д. М. // Нова Ма кедони ја. – XXXI, 10016
(10. 12. 1974)
0945. Се затвори ја врати те за секогаш [Залупиле су се вратнице] ; Мојот свет [Мој
свет] ; Немам веќе време [Немам ви ше времена] / Д. М. ; прев. Ра дован П. Цветковски // Разви ток. – XII, 6 (1974) стр. 402–404
0946. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превел Гли гор Поповски ; поговор Глигор Поповски ; на црт на кори цата Ди ми тар Кондовски]. – Скопје : „Култу ра“,
1974. (Би тола : БГЗ). – 80 стр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ление)
Превод на де ло то : Чудо у пољу. – Пол но име на печат ни ца : Би толски графич ки
за вод. – Ти раж 10.000.

1975.
0947. Amintire despre răskca lă / D. M. ; trad. Radu Flora // Liber tatea. – 31, 27 (5. 7. 1975)
0948. Babica / D. M. ; prevedel Da ni lo Gorinšek // Sedam dni. – Št. 2–3 (13. 3. 1975) str. 3
0949. [Избор песама] / Д. М. ; превод и при каз Маргари та Али гер // Иностран ная литерату ра (Москва) . – Бр. 11 (1975) стр. 55–62
Са држај: Кто хочет ви денаь чудеса (Ко хоће да дожи ви чудо); Наследство (Наслеђе); Насту пи ла ти ши на (И наста ла је ти ши на); За хлоп нулись воро та (За лупи ле су се врат ни це); Май мир (Мој свет); Лун ная ночь в Бран кови не (Месечина у Бран кови ни); За па хан ная моги ла (Преоран гроб); Ру ка (Ру ка); Смерть лисы
(Лиси чи на смрт); За веща ние (Опору ка).
0950. Yağmur [Киша] / D. M. ; çev. N.[Necati] Z.[Zekeriya] // Tan. – 7, 322 (13. 12. 1975)
0951. Мајчи но обви нение [Мајчина тужбалица] / Д. М. ; прев. Ди мит’р Пан те леев //
Мост. – 35 (1975) стр. 57
0952. Obava / D. M. ; prel. M. Pavlik // Mostovi. – 6, 23 (1975) str. 248
0953. [Pesme] / D. M. ; prepev Si ma Petrovici // Lu mina. – XXIX, 1–2 (1975) str. 13–16
Са држај: Cintec de pri mavera tana ra (Мла да пролет ња песма); Pentru serv (За себра); Pentru florile calomniate (За оп ту жено цвеће); Nu mai am timp (Немам ви ше
времена); Testa ment (Опору ка)
414

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

0954. [Pesme] / D. M. // Sodobnost. – XXI II, 5 (1975) str. 404–406
Са држај: Spomin na vstajo (Спомен на уста нак) / prev. Mi le Klopčić; Domovi na v
pr vomajskem sprevodu (Отаџби на у првомајској поворци) / prev. Ci ril Zlobec.
0955. [Pesme] / D. M. ; trad. Ivan ka Marković // Relations ’75. – (1975) str. 11–12
Са држај: Souvenirs du pays natal; Repentir; Pour le pays ou passe l’armé (За земљу
куда војска прође); Pour l’heresie (За јерес); Pour les ci metieres mi lita ires (За војнич ка гробља); Pour les na ifs (За на ивне); Pour ceux qui détestent la mort (За оне
који не уми ру на време); Sur l’église dé molie; Pour sept années de fa mine (За седам
глад них годи на).
0956. Hilsen til Norge = Zdravica Nor veškoj / D. M. // [Brošura Kultur na akcija nor veških
i jugoslovenskih grafičara] (Oslo). – (1975) str. 16–17
0957. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [препев Гли гор Поповски ; поговор Јордан
Добрески ; кори ца Ристо Мијаковс ки]. – Скопје : „Ма кедонска књи га“ : „На ша
књи га“, 1975. (Београд : БИГЗ). – 81 стр. ; 20 цм. – (Лекти ра за III од де ление)
Ти раж 10.000. – Пол но име на печат ни ца : Београдски изда вач ко-графич ки завод. – Поговор : стр. 79–80.

1975/1976.
0958. Zajačie u cho ; O čom spieva ohen / D. M. ; prel. M. Babinka // Pionieri. – 6, 5 (1975/1976)
str. 4
0959. Ruky [Рука] / D. M. // Pionieri. – 32, 7 (1975/1976) str. 14–15

1976.
0960. Vor dem Sturm [На бури] ; Erinnerung an den Aufstand [Спомен на устанак] ; Lyrische
Diskussion mit dem Kodex des Zaren Duschan [Лирске дискуси је са за кони ком цара
Душана] / D. M. ; Ü: Ina Jun Broda // Beschwing ter Stein. Gedichte zeitgenössischer
Dichter aus Jugoslawien. – Wien ; München : Jugend und Volk, 1976
0961. Greetings from the old country : a col lection of poems old and new / D. M. ; edited and
with a preface by Milan Surdučki. – Toronto : Yugoslavica publishers, 1976. – XX, 92 str. –
(Yugoslavica. Series I. Pa ral lel biblingual text: Poetry, no 1)
Пара ле лан српскохрватски текст насловне стра ни це. Поздра ви из старог краја...
(Ју госла ви ка. Сери ја I. Пара лел ни двојезич ни текстови: Поези ја, бр. 1).
Са држај: Стреп ња; No, come not near; По растан ку II; Af ter par ting; Бајка; A fa iry
ta le; Поноћ; Midnight; Говори ти хо; Now speak so gently; За љу бљеност; Being in
lоve; Ју тро; Morning; Просјак; The beggar; Сребрне плесачице; The silvery dancers;
Човек; Man; Поези ја; Poetry; Крва ва бајка; A legend of blood; Жао ми је човека;
I feel sorry for man; Спомен на уста нак; Recol lections of the uprising; Кад мла дост
проху ји, шта чи ни те, пти це?; When youth has gone, what do you do, birds?; Пролеће, а ја венем; It is spring, and yet I am wilting; Не бој се; Don’t fear; Оборени
бог; The fal len god; Изгна ње из раја; Banishment from Eden; Бал кански ратови;
The bal kan wars; Ода зва ле су се са мо пти це; Only the birds answered; А и тебе то
молим; And I am asking of you that, too; О одбеглу робу; On the runaway slave; За
јерес; For heresy; За ва жне; For impor tant people; За жир; For acron; За на ивне;
For the naive ones; За оне који се споти чу преко пра га; For those who the threshold;
За ал кохоле; For alcohols; За Мари је Магда лене; For all Mary Magda lenes; За Пепе љу гу; For Cinderel la; За ла жи изговорене из ми лосрђа; For lies spoken out of
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kindness; Немам ви ше времена; I have no ti me anymore; Свод небески је хла дан;
The sky is cold; И наста ла је ти ши на; And silence fell; Ру ка; Hand; Земља је сву где
иста; Soil is the same everywhere; Снег на гробу; The snow on the grave; Сад је извесно; Now it is cer tain; Чудо у цркву; Mi racle in the church.
0962. [Izbor pesa ma] / D. M. ; prevod na litvanski Judita Va ičiúna ité // Poezijos pavasa ris =
Весна поэзии. – Vil nius [Вильиюс] : Vagos, 1976. – Str. 229–232
Са држај: Pesme: Per andra; Vaikiška kasyté Osvencime; Iš ciklo „Perskaityta vaikyst/
éje ant ikonostaso“; Tapytojas Lukas; Išvijimas iš rojans; Iš knygos „Reikalanju malonés.
Poeto ginčas su valdovo Dušano istatyma is“: Ma riju Magda lenu apgynimni; Beva i kiu
materu apgynim ni.
0963. [Izbor pesama] / D. M. ; prevod na nemački jezik Ina Jun Broda // Beschwing ter stein :
gedichte zetgenössicher dichter aus jugoslawien / [izbor i prevod] Ina Jun Broda. –
München : Jugend und volk ; Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1976. – Str. 35, 83, 101
Са држај: Vor dem Sturm (На бу ри); Für jene, die klar sehen... (За људе који јасно
ви де); Ghade für recht lab ergehen o herr... (За оне који царске дру мове ору).
0964. [Избор песа ма на руском језику] / Д. М. // Поэзия Югосла вии в переводах русских поэтов / соста вление Алексан дра Рома нен ко, Бориса Слуц кого. – Москва :
„Художенствен кая ли терату ра“, 1976. – Стр. 91–93, 110–111, 190–191, 219–222,
223–230, 249–251, 266
Са држај: Счастье (Сре ћа); Ве чер (Ве че) / пре вод А. А. Ах матова; Ве щи (Ствари) / пре вод В. М. Инбер; Предчув ствие (Пред осе ћа ње); Конец ле та (Крај лету) / пре вод А. П. Ла динский; Жи вописец Лу ка (Сли кар Лу ка); Опасная игра
(Опасна игра) / пре вод Л. Н. Мар ты нов; Сти хи о поки ну том ребëнке (Пе сма
о на пу штеном де те ту); Больно за че ловека (Жао ми је човека) / превод В. Н. Тушнова; Когда пром чит ся ва ша юно сть, пти цы... (Кад мла дост про ху ји шта
чи ни те пти це?); Сне га дет ства (Сне гови де тињ ства); В за щ и ту хле бороба (За
себра); В защиту земли, песни творящей (За песникињу, земљу старинску) / превод М. И. Али гер; Пе сня о порабощеном хле бе (Пе сма о поробљеном хле бу);
Утро (Ју тро) / превод Б. А. Слуц кий; Бес покой ный день (Неми ран дан) / превод
Д. С. Са мой лов.
0965. Kanle Efsane [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Birlik. – 32, 1753–1754 (3. 7.
1976)
0966. Kanle efsane [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Sevinç. – 22, 2 (1976) str. [8–9]
0967. Karn lik vi layet / D. M. ; cev. Hüsa mettin Vardar // Birlik. – 32, 1687 (31. 1. 1976)
0968. Ма лиот чу вар [Мали чувар] / Д. М. ; прев. Г. П. // Дру гарче. – 19 (1976) стр. 9
0969. Morgenlied [Јутарња песма] ; Frühling ists, doch ich welke [Пролеће, а ја венем] ; Für
den ar men Mann [За себра] / D. M. ; Ü: Astrid Phi lippsen // Sinn und Form. – 28, 4.
(1976) str. 785–786
0970. [Pesme] / D. M. ; prev. Rajna Živković-Mandol fo // Mostovi (Beograd) . – 7, 4 (1976)
str. 331–337
Са држај: Il canto del la pri mavera (Пролет ња песма); Trepidazione; La felicita; Predica domencia le; Tutto e come pri ma (Исто то са мо ма ло друк чи је); Le neve, sul la
tomba; Ter ra sia mo (Земља јесмо).
0971. Pesme/Poems / D. M. ; E. A. Scatton // YugoSlavica. – Toronto, 1976. – XX, 92 str.
Krat ka biogra fija i bibliogra fija beleška u World Literature Today, 51, 2 (spring 1977)
str. 306
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0972. Poesia ; Pesme / D. M. ; Traducido al español por Nada de Sa las ; prepa rado por Zagorka Li lić ; [predgovor]: Desan ka Mak si mović [napisao] Gustav Krklec. – Beograd :
Nolit, 1976. (Subotica : Bi rogra fi ka). – 191 str. ; 14 cm
Naporedni tekst na srpskohr vatskom jezi ku.
Са држај: Lirska protivrеčnost. La Antinomia Lírica: Zmija; La Ser piente; Prolećna
pesma; Canción de Primavera; Prеdosеćanjе; Presentimiento; Molba mladosti; Plageria a la Juventud; Sеlicе; Aves de aso; Slutnja; Presagio; Na buri; Durante la Tempestad; Pokošеna livada; La Pradera Segada; Strеpnja; Aprensión; Čеžnja; Añoranza; Ponoć; Medianoche; Samoća; Soledad; Pr vi dan ljubavi; El Primer Día de Amor; Srеća;
Felicidad; LJubav no pismo; Car ta de Amor; Opomеna; Adver tencia; Prosjak; El Mendigo; Putnik trеćе klasе; Viajando en Tercera Clase; Sеljakova smrt; La Muer te del
Campesino; Pеsma o porobljеnom hlеbu; El Pan Cautivo; Kr vava bajka; El Cuento Ensangrentado; U smrt rosе; A la Muer te del Rocío; Poеzija; La Poesía; Priča o pеsniku;
La Historia de un Poeta; Lirska protivrеčnost; Antinomia Lírica; Pеsnikov kip u parku; La Estatua del Poeta en el Parque; Mirno mojе srcе spava; Tranquilo Duerme mi
Corazón; Čovеk; El Hombre; Žеna; La Mujer; Utеha; Consolación; Sеćanjе; Remembranza; Nе boj sе; No Temas; Tamničar; El Cercelero; Kad mladost prohuji, šta činitе,
pticе; Cuando la Juventud se Esfuma qué Hacéis, Aves?. Tražim pomilovanjе. Pido
Gracia: Proglas; El Edicto; Za zеmlju kuda vojska prođе; Para el País por donde Pasa el
Ejército; Za vojnička groblja; Pare los Camposantos Militares; Za svrgnutе; Para los
Degradados; Za važnе; Para los Impor tantes; Za žir; Para la Bel lota; Za naivnе; Para
los Ingenuos; Za onе što sе spotiču prеko praga; Pra los que Tropiezan en el Umbral;
Za Marijе Magdalеnе; Pra las Marias Magda lenas; Za pogubljеna ljubav na pisma; Para
las Car tas de Amor Ex traviadas; Za nеrotkinjе; Para las que no Tuvieron Hijos; Za laži
izgovorеnе iz milosrđa; Para las Mentiras Paidosas; O odbеglom robu; Sobre el Esclavo
Fugitivo; O vojniku; Sobre el Combatiente; O praštanju; Sobre el Perdón. Nеmеm višе
vrеmеna. No Tengo más Tiempo: Vino iz domovinе; Vino de tu Patria; Svod nеbеski jе
hladan; El Dombo Celeste Está Frío; Snеg na grobu; Nieve sobre la Tumba; Ruka; La
Mano; Oporuka; Ultima Voluntad; Zеmlja jеsmo 1–11; Somos tierra 1–11.
0973. При повед ка о ра кови скравцови [Приповетк а о ра ку кројачу] / Д. М. ; прел. Јанко Рац // Пионирска за град ка. – 30, 7 (1976) стр. 14–15
0974. Sa mota [Самоћа] / D. M. ; prel. O. Sobot ka // Naš koutek. – 42, 2 (1976) str. 59
0975. Смерть любови [Смрт љубави] ; Матери обви ня ют [Мајке оптужују] / Д. М. ; песме са српског превео А. Юда хин // Зна мя (Москва) . – Књ. 9, (1976) стр. 160–161
0976. Ticho / D. M. ; prel. O. Sobot ka // Naš koutek. – 42, 4 (1976) str. 129
0977. Çalçeneler [Брбљивице] / D. M. ; çev. Hasan Mercan // Birlik. – 32, 1781 (9. 9. 1976)
0978. Шчесце / Д. М. ; прел. Ни кола Ску бан // Руске слово. – 32, 33 (13. 8. 1976)

1977.
0979. Annelere [Мајкама] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Sevinç. – 23, 7 (1977) str. 3
0980. Bi rinci [Први] / D. M. ; çev. Hasan Mercan // Birlik. – 33, 1936 (13. 9. 1977)
0981. Bi rinci [Први] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Tan. – 9, 414 (17. 9. 1977)
0982. Во сон рас тат децата / Д. М. ; прев. Гли гор Поповски // Дру гарче. – 7 (1977)
стр. 5
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0983. Год зи на географии / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пионерска за град ка. – 31, 10
(1977) стр. 30
0984. Emlékeres a felkelésre [Спомен на устанак] / D. M. ; ford. Károly Ács // Magyar Szó. –
34, 131 (15. 5. 1977)
0985. Eriunerung an den Aufstand [Poziv na ustanak] / D. M. ; prevod Ina Jun Broda // Seit ich
dich liebe : Gedichte von Frauen aus zwei Ja hrhunder ten / izbor Gerhard Bodeit. –
Leipzig : Verlag für die Frau, 1977. – Str. 43
0986. Зе леный витязь : Избранные сти хотворения. Перевод с сербскохорватско / Д. М. ;
соста ви те ль и автор предисловия О. Ку тасова. – Москва : Детская ли терату ра,
1977. (Ленин град : Росглавполи графпром Государствен ного коми те та, 1977). –
191 стр. ; 17 цм. – (Поэ ти ческая библио теч ка школьни ка)
Имена преводи ла ца на ведена су у са држају збирке.
Са држај: К молодости (Молба мла дости); Предчуствие (Предосећа ње); Страх
(Стрепња); Томленье (Чежња); Скошенный луг (Покошена лива да); Змея (Змија);
Зим ним днем (У зимски дан); Мы не ви новаты (Нисмо ми кри ви); На ша та й на
(На ша тајна); Предчуствие (Слут ња); Рассказ о поэте (При ча о песни ку); Предостережение (Опомена); Зеленый витязь (Зелени витез); Счастье (Срећа); Молитва
о любви (Моли тва за љу бав); Вечер (Вече); Ус та лость (Умор); Весна вьет гнездо
(Пролеће гнездо гра ди); Сти хи оди ночества (Уса мљени кова песма); Урок географии (Час географи је); След (Стопа); Вещи (Ствари). Пасса жир тре тьего класса:
Колыбельная крестьянки (Сељанкина успа ванка); Мои земляки (Моји земља ци);
Пасса жир тре тьего класса. (Пут ник треће класе); Сти хи о поки ну том ребен ке
(Песма о на пу штеном де те ту); Смерть крестья ни на (Се ља кова смрт); Ответ современи ку (Од говор са времени ку); Провин ци а лы (Провин ци јал ци); Фи лин
(Ћук). Крова вая сказка: Любовная песня (Љу бавна песма); Чоловек (Човек);
Звезды (Звезде); Жен ши на (Жена); Поэт и от чи зна (Песник и за ви чај); Ноч в
род ном краю (Ноћ у за ви чају); Крова вая сказка (Крва ва бајка); Больно за человека (Жао ми је човека); Сербия–ве ли кая та й на (Срби ја је ве ли ка тајна – спомен
на уста нак); Хлеб месят (Мешење хлеба); Детская косич ка в Освен ци ме (Деч ја
ви ти ца у освјен ћи му). Утрен няя песня: Весна, а я увя даю (Пролеће, а ја венем);
Сено (Сено); Не бойся (Не бој се); Неспроверг ну тый бог (Оборени бог); Верю
(Веру јем); Утрен няя песня (Ју тарња песма); С чего ты мне снова на пом ни ло,
небо... (Шта је теби, небо); Лед твое серд це быстро сковы вает (Лед твоје срце
на гло обу зи ма); Рождение любви (Ра ђа ње љу ба ви); Бес покой ный день (Немиран дан); Скрип ки Ча й ковского (Виоли не Чајковског); От клик нулись только
пти цю (Ода зва ле су се са мо пти це); Ку знечи ки (Зри кавци); Погоня (По тера);
Опасная игра (Опасна игра). Требую поми лова ния. Спор поэ та с За кон ни ком
цара Ду ша на: Воз зва ние (Проглас); О бед ной пря хе (О си ро тој кудељни ци);
О царских дорогах (О царском селу); О хлебопа ще (О меропа ху); В за щиту хлебороба (За себра); В защиту свергну тых (За свргну те); О воине (О војнику); В защиту
тех, кто храбр, ли шь погибая (За оне који су храбри са мо кад ги ну); В за щ и ту
знат ных (За ва жне); О женитьбе сы на (О женидби си на); О государствен ном достат ке (О државној имови ни); В за щ и ту же лудя (За жир); В за щ и ту того, кто паломни ком не был (За непелегри не); В за щиту на ивных (За на ивне); В за щиту тех,
кто спо ты кается о порог (За оне који се спо ти чу преко пра га); В за щ и ту помилованных узников (За су жње поми ловане); В защиту батрака Ернея (За слу гу Јернеја); В защиту простолюдинок (За себарске жене); В защиту земли, песни творящей
(За песни ки њу, земљу старинску); В за щ и ту тех, кто не уми рает вовремя (За оне
који не уми ру на време); В за щ и ту апокрифов (За апокрифе); В за щ и ту за вист ников (За за вид ни ке); В за щ и ту золу шки (За пепе љу гу); По царской дороге люди
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идут (Иду царским дру мом); О прощении (О пра шта њу). Нет больше времени:
За ва лявшиеся моне ты (Забачени новчи ћи); Все равно (Свејед но је); Нет больше
времени (Немам ви ше времена); Вра мя прошло (Време прошло); Род ные места
поэтов (Песни кови за ви чаји); Ру ка (Ру ка); Ты обеща ла, что будешь веч ной (Обећа ла си да ћеш бити вечна); Наследство (Наслеђе); За хлопнулись ворота (За лу пиле су се врат ни це); За па хан ная моги ла (Преоран гроб); Лун ная ночь в Бран ковине (Месечи на у Бран кови ни); Возле дома (Оде ли те куће); За веща ние (Опору ка).
0987. Избран ное / Д. М. ; предисловие Стеван Ра ич кови ча ; соста вление и при мечания О. Ку тасовой. – Москва : Художествен ная ли терату ра, 1977. (Ленин град :
Ленинградская типография No 2 имени Евгении Соколовой, 1977). – 478, [2] стр. ;
20 цм. – (Библио тека югославской ли терату ры)
Стр. 5–16 : Та й ны бытия и от чизна / Стеван Ра ич ковић. – При меча ния : стр. 463–
470. – Преводи : Мария Петрових, М. Ваксма хер, Ан на Ах матова, Н. Стефа нович,
Л. Мар ты нов, Д. Са мой лов, Маргари та Али гер, Борис Ду бровин, В. Ту шнова,
А. Ладинский, Бела Ах мадулина, В. Виноградов, О. Димитриева, Д. Петров, Т. Макарова, Вера Инбер, В. Корча гин, Л. Хаустов, М. Па влова, Н. Лебедева.
Са држај: К молодости (Молба мла дости); Предчуствие (Предосећа ње); Страх
(Стрп ња); Томленье (Чежња); Скошен ный луг (Покошена ли ва да); Змея (Зми ја);
Се льский ру чей (Се љач ке ру ке); Зе леный су мрак (Зе лени су мрак); Весен ние
сти хи I–II (Пролет ње песме I–II); Су мерки (Су мрак); Перелет ная стая (Сели це);
Зим ним днем (У зимски дан); Мы не ви новаты (Нисмо ми кри ви); В бу рю (На
бу ри); Паук (Паук); Предчуствие (Слут ња); Пол ночь (Поноћ); Над жизнью I–III
(Над животом); Наша тайна (Наша тајна); Зерка ло I–XI (Огледа ло); На отды хе I–X
(На од мори шту); Ли ри че ская про ти воре чи во сть (Лирска про ти ву реч ност);
В кон це концов будет то же са мое (На крају би ће опет јед но исто); Рассказ о поэте
(При ча о песни ку); Злая ночь (Зла ноћ); Предостере жение (Опомена). Зе леный
витязь (1930): Зеленый витязь (Зелени витез); Слова (Речи); Ради меня (Због мене);
Любовь (Мисль о тебе нежна и бес конеч на) (Љу бав); Счастье (Срећа); Змеи ные
гла за (Змијске очи); Мрак (Мрак); Письма из леса I–III (Писма из шу ме); Млечный
пу ть (Млеч ни пут); Сти хи после вос кресенья (Песма после неде ље); Моли тва о
любви (Моли тва за љу бав); За кли на ние и моли тва I–II (За кле тва и моли тва);
Осень (Јесен). Моли тва богоми ла: Гостепри имство (Гостољу бље); Голос ночи
(Глас ноћи); Моли тва богоми ла (Богу ми лова моли тва); Оди нокий крест (Усамљени крст); Возвра щение (Повратак). Пир на лу гу (1932): Пир на лу гу (Гозба
на ли ва ди); Ту ман (Ма гла); Листья (Ли шће); Рождение меся ца (Ра ђа ње месеца);
У ворот леса (На врати ма шу ме); Страж леса (Чу вар шу ме); Сол нце (Сун це);
Обла ка (Обла ци); Озеро (Језеро); Горный ру чей (Горски поток); Би тва обла ков
(Бој обла ка); За ход сол нца (Сун чев за лазак); Серд це леса (Срце шу ме); Сентябрь
(Сеп тембар); Вос поми на ния (Успомене); Сон (Сан); Сколько лиц у тебя? (Колико ли ца имаш ти?); Забвение (Заборав). Новые сти хо творения (1936): Урок географии (Час земљописа); Моли тва от цовскому серд цу (Моли тва очевом срцу);
Бран кови на (Бран кови на); Колыбе льная кресть ян ки (Се љан ки на успа ван ка);
Воспоми на ние о роди не (Сећа ње на за ви чај); Мои земля ки (Моји земља ци); Град
(Град); В краю моем (У крају мом); Празд ник осени (Весела јесен); Вечер (Вече);
Ус та лость (Умор); Серебря ные плясу ньи (Сребрне плесачи це); Доли на под дождем (Доли на под ки шом); Фи лин (Ћук); Земля, где родился тот, ко торый меня
любит (Где се родио онај што мене љу би); Подру ги (Позна ни це); Брошен ный
ка мень (Бачени ка мен); Празд ник (Пра зник); Сти хи оди ночества (Уса мљеникова песма); Освобождение Цве ты Ан дрич (Ослобођење Цве те Ан дрић) (1945):
1 Са мы ми разны ми имена ми; 2 Она вотвот за говорит, свой голос обретя; 3 Впервые Цвета идет на голосова нье; 4 Общи на ки пела от массы людской, словно море.
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Поэт и от чи зна (1946). Поэт и от чи зна: Любовная песма (Песник и за ви чај);
Ожи да ние (Чека ње); Ре ли гия опеча лен ных (Ре ли ги ја уцве љених); Вещи (Ствари); Че ловек (Човек); Уми ра ние любви (Уми ра ње љу ба ви); Свершение (Ис пуњење); Уми ра ние серд ца (Уми ра ње срца); Письмо (Писмо); Звезды (Звезде); Женщ и на (Жена); Двад цать тысяч деви чьих рук (Со Всесла вянского сле та в Пра ге,
в 1938. г.) (Два десет хи ља да девојач ких ру ку); Ду шу свою подари (Ду шу ми поклони); Послед няя весна (Послед ње пролеће); Поэт и от чи зна (Песник и за вичај); Поэзия (Поези ја). Пасса жир тре тьего класса: Пасса жир тре тьего класса
(Пут ник треће класе); Моги ла бед ня ка (Си рома хов гроб); Поки ну тая деву шка
(Напу штена девојка); Сти хи о покину том ребенке (Песма о напу штеном детету);
Смер ть кресть я ни на (Се ља кова смрт); Повозка с воловьей упряж кой (Воловска
кола); Провин циа лы (Провин ци јал ци); Ответ современ ни ку (Од говор са времени ку). Сти хи о рабстве и свободе: Пока я ние (Песме о ропству и слободи); Слово
роман ти ка (Беседа роман ти черева); Не умере ть бы мне на чу жби не (Че жња у
ту ђини); Ночь в род ном краю (Ноћ у зави чају); Песня о порабощенном хлебе (Песма о поробљеном хлебу); Крова вая сказка (Крва ва бајка); Матерям (Мајка ма);
Гра ни ца (Гра ни ца); Больно за человека (Жао ми је човека); На дежда (На да); Балка нец (Бал ка нац); Сербия – ве ли кая та й на (Срби ја је ве ли ка тајна); Хлеб месят
(Мешење хлеба). Из поэмы От чи зна на первома йской демонстра ции (из поеме
Отаџби на у првомајској поворци) (1949). Из Поэмы Я здесь от чи зна (из поеме
Отаџби но ту сам) (1951). За пах земли (1955): Когда пром чится ва ша юность,
пти цы... (Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це); Весна, а я увя даю (Пролеће,
а ја венем); Конец ле та (Крај је ле ту); Сено (Сено); Не бойся (Не бој се); Весной
(У пролеће); Урожа й ный год (Род на годи на); В горах (На пла ни ни); Детство (Детињство). Пленник снов (1960). Прочитано в детстве в книж ке с картинка ми: Живописец Лу ка (Сли кар Лу ка); Пророк Илья (Пророк Или ја); Ниспроверг ну тый
бог (Оборени бог); Изгна ние из рая (Изгна не из раја); Верю (Веру јем). Лун ный
свет воспоми на ний: Утрен няя песня (Ју тарња песма); След (Стопа); Расцвет шие
мысли (Уцве та ле мисли); С чего ты мне снова на пом ни ло, небо... (Шта је теби,
небо); Лед твое серд це быстро сковы вает (Лед твоје срце нагло обузи ма); Откликнулись только пти цы (Ода зва ле су се са мо пти це); Но и тебя прошу (А и тебе то
молим). При рода пода ва ла знак, что родится поэт: Рождение любви (Ра ђа ње
љу ба ви); Бес покой ный день (Неми ран дан); Жара (Жега); Ок тябрь (Ок тобар);
Зим няя кру товер ть (Зимски ви хор). Плен ник снов на Зениц ком ме тал лурги ческом за воде: Сказка о ку знеце (Бајка о ковачу); Говор железа (Говор железа). Говори ти хо (1961): Скрип ки Ча й ковеного (Виоли не Чајковског); Ку знечи ки (Зрикавци); Пеше ходы (Пеша ци); Кому мне жа ловаться (Коме да се ту жим); Погоня
(По тера); Эсперан то (Есперан то); Нам вы дан паспорт (Има мо пасош); Куда ни
уйду (Куда одем да одем); Стан ции (Ста ни це); Собар (Катедра ла); Снег детства
(Снегови де тињства); Сербия в су мерках (Срби ја у су тону). Требую поми лования (1964): Воз зва ние (Проглас); О царских дорогах (О царском се лу); О гон це
(О поклисару); О бед ной пря хе (О си ро тој кудељни ци); О беглом рабе (О одбеглом робу); О хлебопашце (О меропа ху); В защиту хлебороба (За себра); В защиту
сверг ну тых (За сврг ну те); В за щ и ту земли, по ко торой проходят войска (За земљу куда војска прође); О вои не (О војни ку); В за щ и ту сол датских кладбищ (За
војнич ка гробља); В за щ и ту тех, кто храбр, ли шь погибая (За оне који су храбри
са мо кад ги ну); В за щиту ереси (За јерес); В за щиту послед них дней (За послед ње
да не); В за щ и ту тех, кто боится смер ти (За смр томрсце); В за щ и ту знат ных (За
ва жне); В защиту семи голод ных лет (За седам глад них година); О проис хождении
(О пореклу); О жени тьбе сы на (О женидби си на); О государствен ном достат ке
(О државној имовини); В защиту желудя (За жир); О низвергну том хра ме (О обореној цркви); Об алтаре (О олтару); О царском ми лосердии (О царској ми лости);
420

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

О пти цах не бе сных (О пти ца ма не бе ским); В за щ и ту мо на ха (За ка лу ђе ра);
В за щ и ту того, што па лом ни кам не был (За непе легри не); В за щ и ту непоня тых
(За несхва ћене); В за щ и ту на ивных (За на ивне); В за щ и ту паствы серд ца (За паству срца); В за щ и ту поми лован ных узни ков (За су жње поми лова не); В за щ и ту
чо ло ве ка, по те ряв ше го пер га мен ты (За чо ве ка ко ји је по гу био пер га мен те);
В за щ и ту батра ка Ернея (За слу гу Јернеја); В за щ и ту хме лького зе лья (За ал кохола); Об избиении кам ня ми (О ка менова њу); О пре любоде я нии (О пре љу би);
В за щ и ту свдеб без вен ча ния (За свдбе без вен ча ња); В за щ и ту Марий Магда лин
(За Мари је Магда лене); В за щ и ту зе терян ных любовных писем (За погу бљена
љу бавна писма); В за щ и ту простолюди нок (За себарске жене); В за щ и ту бездетных женщ ин (За нерот ки ње); В за щ и ту безот цовщ и ны (За чобан ку која се по
оцу не зове); В за щ и ту земли, песни творя щей (За песни ки њу, земљу старинску);
В за щ и ту тех, кто не уми рает вовремя (За оне који не уми ру на време); В за щ и ту
апокрифов (За апокрифе); В за щ и ту чародеев (За ма ђиони чаре); В за щ и ту насмешни ков (За исмеваче); В за щ и ту за вист ни ков (За за вид ни ке); В за щ и ту поэзни
(За песме); В за щ и ту Золу шки (За пепе љу гу); Об охо те (О лову); В за щ и ту охотни чьих угодий (За лови шта); В за щ и ту оклеве тан ных зверей (За звери оклевета не); В за щ и ту богов (За Богове); По царской дороге люди идут (Иду царским
дру мом); О ерети ческом слове (О бабунској речи); О ереси (О јереси); О пьяницах
(О пи ја ни ца ма); В за щ и ту тех, кто царю поперек пу ти (За оне који царске дру мове ору); В за щ и ту достоинств, обернувшихся порока ми (За врли не у ма не промет ну те); В за щ и ту людей, которке все ви дят (За људе који јасно ви де); В за щ и ту
лжи из ми лосердия (За ла жи изговорене из ми лосрђа); О на ходя щ их (О на ла зачу); О божьем суде (О Бож јем суду); О прощении (О пра шта њу). Нет больше
времени (Немам ви ше времена) (1973): Время прошло (Време прошло); Нет времени (Немам ви ше времена); За хлоп нулись воро та (За лу пи ле су се врат ни це);
Мой мир (Мој свет); За веща ние (Опору ка); Род ные места поэ тов (Песни ков зави чај); Лун ная ночь в Бран кови не (Месечи на у Бран кови ни); Половодье (Поводањ); Свод небес за леденел (Свод небески је хла дан); Ты обеща ла, что будешь
веч ной (Обећа ла си да ћеш би ти веч на); Насту пи ла ти ши на (И наста ла је ти шина); Ру ка (Ру ка); Наследство (Наслеђе); Возле дома (Оде ли те ку ће); Земля су ть
I–XI (Земља јесмо); За па хан ная моги ла (Преоран гроб); Смерть лисы (Лиси чи на
смрт); Уми ра ющ ий лев (Лав на са мр ти). Ле топись по том ков Перу на (Ле топис
Перу нових по тома ка) (1976): Перун (Перун); Послы (Поклисари; Столет ние
стари ки (Стогоди шња ци); Весть о Вой не (Вест о рату); Ве лес (Волос); Мора на
(Мора на); Колыбе льная Мора ны (Мора ни на успа ван ка); Чудо в церкви (Чудо у
цркви); Сврчок (Попац). Сти хи разных лет (Песме из разних периода): Все равно
(Свејед но је); Утро (Ју тро); Детская косичка в Освенци ме (Дечја витица у Освјенћи му); Поэт и весна (Песник и пролеће); Опасная игра (Опасна игра); И сра зу
все полег ча ло (И после је све би ло ла ко); За ва лявшиеся моне ты (Забачени новчи ћи); Возмещения (На кна де); Вест ник (Гласник); Я пони маю птиц (Ја пти це
раз у мем); По многим при зна нам знаю (Знам по много чему); Бесон ни ца (Несани ца); Сон в ян варскую ночь (Сан ја ну арске ноћи); Цве та (Боје). Сти хи из
Норвегии (Песме из Норвешке): Жа жда (Жеђ); Голод (Глад); И триста – много
(И триста је много); Письмо (Писмо); Бдение (Бдење); Горы (Брда). Расска зы
(При че): Ди рек торские гуси (Ди рек торове гуске); Гром (Гром); Хорошо бы ть
бед ным (Слат ко је бити си рома шан); Хочу ра доваться (Хоћу да се ра ду јем); Страшная игра (Стра шна игра); Я нау чу тебя люби ть.
0988. İnaniyorum [Верујем] / D. M. ; çev. Hüsamettin Vardar // Tan. – 9, 422 (12. 11. 1977)
0989. Itt vagyok, hazám (Részlet) [Отаџбино, ту сам (од ломак)] / D. M. ; ford. László Gál //
Jó Pajtás. – 31, 37 (1977) str. 6
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0990. Yaz geldi gelecek [Само што ни је сти гло лето] / D. M. ; çev. F. A. // Birlik. – 33, 1899
(18. 6. 1977)
0991. Крај изворот [Крај воде] / Д. М. ; прев. Пет ко Дома зе товски // Разви гор. – 13
(1977) стр. 23
0992. Midnight [Поноћ] / D. M. ; transl. Mi lan Surdučki // Relations. – 3 (1977) str. 11
0993. Falbaqiska pat ka [Хвалисава пат ка] / Д. М. ; прев. Пет ко Дома зе товски // Другарче. – 18 (1977) стр. 7
0994. Flutura e artë / D. M. ; [përktheu Ri fat Ku kaj. – Prishtinë : Ri lindja, 1977. (Prishtinë :
Ri lindja). – 22 str. ; 19 cm
Prevod dela: Zlatni leptir

1978.
0995. Agustos Gök’u / D. M. ; cev. Fa hri Ali // Birlik. – 34, 2041 (18. 5. 1978)
0996. Birinci [Први] ; Yaz Geldi Gelecek [Само што није стигло лето] ; Kanle Efsane [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Sevinç. – 3 (1978) str. 14–15
0997. Genclik göcup gecince, siz kuslar neylersinz? / D. M. ; cev. Nusret Diso // Birlik. – 34,
2099 (30. 9. 1978)
0998. Dolga im befejeztem [Довршила сам своје ствари] / D. M. ; ford. F. Fehér // Magyar
Szó. – 30, 270 (1. 10. 1978)
0999. [Избор песа ма Десан ке Макси мовић из збирки: Тра жим поми лова ње, Немам
више времена, Летопис Перу нових потомака] / Д. М. ; прев. Роман Лубківський //
Всесвит (Киев) . – Бр. 5 (1978) стр. 48–61
Са држај: Ві дозва (Проглас); Про утеклого раба (О одбеглу робу); Для хлібороба
(За себра); Про вої на (О војни ку); Для тих, хто боя ться смер ті (За смр томрсце);
Для знат них (За ва жне); Для жолудя (За жир); Для на ївних (За на ивне); Про камену ва ния (О ка менова њу); Не маю бі льше часу (Немам ви ше времена); За повіт
(Опору ка); Місяч на ніч у Бран кови ні (Месечи на у Бран кови ни); Земля єсьмо
(Земља јесмо); Перун (Перун); Воє вода (Војсковођа); Голос пред ків (Глас преда ка); Ве лес (Волос); Колискова Мора ни (Мора ни на успа ван ка); Цвіркун (Попац); Зби ра льни ці трав (Берачи ца би ља).
1000. Yeni Yelen Hi kayesi [Новогодишња прича] ; Ren kli Güzel Çantacek [Лепа шарена
ташница] ; Ninenin Yardemcese [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya //
Tan. – 10, 481 (30. 12. 1978)
1001. Kan le efsa ne [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nusret Di şo // Birlik. – 34, 2124–2126
(28. 11. 1978)
1002. Kdo bo z na mi šel v gozdiček / [izabral in uredil Ni ko Gra fenauer ; prevedli Ivan Minatti, Janez Menart ; ilustriral in opremil Mar jan Manček]. – 1. ponatis. – Ljublja na :
„Mladinska knjiga“, 1978. (Ljubljana : „Mladinska knjiga“). – 109 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Zbirka „Deteljica“)
Na klada 5.000. – Vsebuje pesmi: D. M. i dr.
1003. Letarolt kaszáló [Покошена ливада] ; Emlékezés [Сећање] ; Kis rajzolók nagy képkiállitása [Изволите на изложбу деце сликара] ; Nem futja már idömböl [Немам више времена] ; A Staržilovóra megyek [На Стра жи лово идем] ; A kéz [Рука] / D. M. // A Madár
Arnyéka / Ferenc Fehér. – Ujvidék : Forum Könyvkiadó, 1978. – Str. 58–66
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1004. Mevsim Ilk Yaz [Пролеће] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 10, 453 (17. 6. 1978)
1005. Nikdy / D. M. ; prel. Mira Čermišanova // Jednota. – 33, 45–46 ’Studnice (1978) str. [7]
1006. Od kaz a jiné básně / D. M. ; Vybral a přeložil O. F. Babler. – Blansko : Závodni klub
ROH ČKD, 1978. – 32 str.
Са држај: Seno (Сено); Mísení chleba (Мешење хлеба); Griegüv hrob (Гри гов гроб);
Neboj se (Не бој се); Slíbilas, že budeš věčná; Od kaz; Spěšná névštěva; Ru ka (Ру ка);
Už nemám čas (Немам ви ше времена).
1007. [Песме] / Д. М. ; прев. Елиса ве та Ба грја на, Иван Коларов // Мост (Ниш). – 51
(1978) стр. 27–32
Садржај: Старинна моминска песен; Човек’т (Човек); П’тник’т от трета класа (Путник треће класе); Спомен за в’станието (Спомен на устанак); На гроба на разстрељаните ученици (На гробу стрељаних ђака); Мајките обви љават (Мајке опту жу ју).
1008. [Pesme] / D. M. ; përk. Adem Gajta ni // Fla ke e vëllazërimit. – 34, 2204 (1. 10. 1978)
Са држај: Testa menti; Vendlindjet e poetit; Kupë e qiel lit është e ftohtë; Përgjit hmonë.
1009. Pour la poétesse ter re ancienne [За песни ки њу, земљу старинску] / D. M. ; prevod
Ivan ka Pavlović-Marković // Relations. – br. 8 (1978) str. 3–7
Са држај: Pour la poétesse ter re ancienne (За песни ки њу, земљу старинску); Pour
les Moqueurs (За исмеваче); Sur le pardon (О пра шта њу); Et ce qui est le pire (И што
је најгоре); La vision du poéte (Песни ково ви ђење); Et pu is nous som mes par tis
(А сад одосмо); La tombe retournée (Преоран гроб).
1010. Пролет на песна [Пролетње песме] ; Треперење ; Пресел ни ци ; Полиок ; При казна за пое тот ; Без спомени ; Гра ни ца ; Пасош има ме ; Ра ка ; Земја сме [Земља
јесмо] / Д. М. ; прев. Љу бомир Груевски // Разви ток. – 16, 6 (1978) стр. 614–619
1011. Tannmayanlar [Непознати] / D. M. ; çev. Hasan Mercan // Sesler. – 14, 123–124 (1978)
str. 41
1012. Tollászkodó reggeli madarak [Јутарње облачење птица] / D. M. ; ford Ferenc Fehér //
Jó Pajtás. – 32, 16 (1978) str. 13
1013. Fárá aminti ri / D. M. ; trad. Adam Puslojić // Lu mina. – 8–9 (1978) str. 17
1014. Horsky potok / D. M. ; prel. O. Sobot ka // Naš koutek. – 44, 1 (1978) str. 10
1015. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор Поповски ; поговор Јордан Добревски ; илустра ции Алексан дар Цвет ковс ки]. – Скопје : „Детска радост“ : „Култу ра“ : „Ма кедонска књи га“ : „Мисла“ : „На ша књи га“, 1978. – 71 стр. :
илустр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за основни те учи ли шта во СР Ма кедони ја, според
наставноит план и програ ма : III од де ление)
Ти раж 15.000.

1978–1979.
1016. Vodni kova plt / D. M. ; prel. Juraj Tušnjak // Pionieri. – 35, 7 (1978–1979) str. 14–15
1017. Jar na piesen [Пролетње песме] / D. M. ; prel. J. Tušnjak // Pionieri. – 35, 8 (1978–
1979) str. 13
1018. Sl’ubila si nám, že budeš večná [Обећала си да ћеш бити вечна] / D. M. ; prel. Juraj Tušiak // Pionieri. – 35, 9 (1978–1979) str. 14
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1979.
1019. Evlattan Ayrlş [Растанак од чеда] / D. M. ; çev. Hüsamettin Vardar // Birlik. – 35, 2164
(6. 3. 1979)
1020. Zgodba o vazvajeni cesični / D. M. ; [prevedel Cvetko Zagorski ; ilustriral Daniel Demšav]. – Ljublja na : Mladinska knjiga, 1979. – [16] str. : ilustr. ; 16 cm. – (Knjižnica Čebelica; 218)
1021. Zgodbe iz na rodnoosvobodil ne borbe [Приче из народ но-ослободи лач ке борбе] /
[av toriji] Mira Alečković, Josip Ba mović, D. M. ...; [i lustrira la Ida Ći rić, Mar janca Jemec-Božić, Sava Ni kolić ...]. – Ljublja na : „Mladinska knjiga“; Zagreb : „Naša djeca“,
1979. (Ljubljana : „Mladinska knjiga“). – 255 str. : ilustr. v bar vah ; 23 cm
Na klada 4.000.
1022. Ylbas kutlamas [Новогодишња прослава] / D. M. ; çev. Hüsamettin Vardar // Birlik. –
35, 2137 (4. 1. 1979)
1023. Die let zte Schul stunde [Крвава бајка] / D. M. ; Ü: Hans Thurn // Jugoslawien.
Aspek te der Gegenwart – Perspektiven der Zukunft. – Stuttgart : Klett–Cotta, 1979. –
Str. 227–247
1024. Ма ли кра дош у чколи / Д. М. ; прел. Јан ко Рац // Пиониерска за градтка. – 33, 7
(1979) стр. 14–15
1025. Sed mo beri lo za osnov ne škole / [sestavil Stane Mi helič ; sli kov ne pri loge izabral Igor
Pleško]. – 9. natis. – Ljublja na : Dr žav na za ložba Slovenije, 1979. (Ljublja na : „Jože
Moška rič“). – 251 str. : [12] list. tabl. : ilustr. v bar vah ; 20 cm
Na klada 10.000.
1026. Сказка о лебедови [Бајка о лабуду] / Д. М. ; прел. Мари ја Будиснки // Пионирска
за град ка. – 34, 4 (1979) стр. 8
1027. Slunce [Сунце] / D. M. ; prel. O. Sobot ka // Naš koutek. – 44, 7 (1979) str. 229
1028. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор Поповски ; на црт на корица ма Коста Боја џиевски ; илустра ции и цртеж на кори цата Алексан дар Цвет ковски ; разговор за де лото Косара Гочкова]. – Скопје : „Детска ра дост“ : „Култу ра“ :
„Ма кедонска књи га“ : „Мисла“ : „На ша књи га“, 1979. (Скопје : „Нова Ма кедонија“). – 71 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Лекти ра за III од де ление)
Ти раж 20.000. – Разговор за де ло то : стр. 68–69.

1979–1980.
1029. Macko v cirkuse [Бршљан цирк узан] / D. M. ; prel. Pavel Nučaja // Pionieri. – 36, 3
(1979–1980) str. 18–19

1980.
1030. Abdendlied [Вечерња песма] / D. M. ; Ü: Mischa Da mjan [Di mitrije Siđanski]. –
Mönchaltorf ; Hamburg : Nord–Süd, 1980. – [25] str.
Freie Übersetzung des Gedichts in Prosa, mit Il lustrationen von Yvonne Rot hmayr;
als Kinderbuch gestaltet.
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1031. Abend [н. е.] / D. M. ; Ü: F. Denninghaus, J. Reding // Europa : XX. Ja hrhundert. Ein
Lesebuch für Frieden und Freundschaft, für Frei heit von Unterdrückung und Gewalt
und für das Glück des Menschen auf dieser Erde. – Moskau : Chudoschestvennaja Literatura, 1980
1032. Вин чован ка за нови рок / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пионирска за град ка. – 34, 5
(1980) стр. 3
1033. Dusica’ nen Mendi li [Душицина марамица] / D. M. ; N. Ha fez // Birlik. – 36, 2301
(29. 1. 1980)
1034. Pa mi verjamete : izbor jugoslovenskega modernega pesništva za mladino / [izbral, uredil in spremna besedila napisal Niko Grafenauer ; ilustriral Milan Bizovičar ; opremila
Metka Juvančić]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1980. (Ljubljana : „Ljudska pravica“). –
216 str. : ilustr.
Na klada 3.500. – Av tor ji: D. M. i dr.
1035. People [Људи] / D. M. // Engleski jezik : za VIII razred osnov ne škole / priredili Milka
Aleksić, Eva Kraus-Srebrić. – Beograd : Zavod za udžbenike i nastav na sredstva, 1980. –
Str. 163
1036. Srečanja s kurirčkovimi nagrajenci / urednik Drago Ham; opremila Metka Juvančić. –
Ljubljana : „Mladinska knjiga“, 1980. (Ljubljana : „Učne delav nice“). – 316 str. : ilustr. ;
20 cm. – (Zbirka „Otrok in knjige“; zv. 10/11)
Na klada 1.000. – Vsebina: D. M. i dr. – Bibliogra fija : str. 175–316.
1037. Haber [Вест] / D. M. ; çev. H. Vardar // Tomurcuk. – 1 (1980) str. 12
1038. Cica a zsebben [Маче у џепу] / D. M. ; ford. Ferenc Fehér // Magyar Szó. – 37, 313
(12. 11. 1980)
1039. Cocul lar düste büyör / D. M. ; cev. Ir fan Bellür // Tomurcuk. – 7 (1980) str. 7

1981.
1040. Gençliğe Dilekçe / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Çevren. – 8, 31 (1981) str. 94
Molba mladosti na turskom jezi ku.
1041. Zajączki [Зечићи] / D. M. ; przełożyła Lucja Da nielewska // Świerszczyk : tygodnik
dla młodszych dzieci (Warszawa). – 22–23 (31. 5. –07. 6. 1981) str. 280
1042. [Избор песама на белоруском језику] / Д. М. // Па камянях як назорах : Выбраноия
старон ки су часнай ючаслаўскай на эзіі / при редио Ніл Гі левіч. – Минск : „Мастац кая ли терату ра“, 1981. – Стр. 9–16
Са држај: У абарону звя роу (За звери оклеве та не); У абарону бязд зет ных жан чын
(За нерот ки ње); У абарону ерэ ты коў (За јерес); У абарону лясых за ка зни каў (За
лови шта); У абарону на іў ных (За на ивне); У абарону фа набэрыстых; У абарону
несеная зя млі (За песни ки њу, земљу старинску).
1043. Der kleine Hund : ein Nord–Sud Bilderbuch / text von D. M. ; mit Bildern von Jozef
Wil kon ; aus dem Serbokroatischer ubersetzt von Mische Da mjan. – Monchaltorf,
1981. – 28 str. : ilustr. ; 29 cm
1044. Der kleine Hund [Мали пас] / D. M. ; Ü: Mischa Da mjan [Di mitrije Siđanski]. –
Mönchaltorf ; Hamburg : Nord–Süd, 1981. – [25] str.
Mit Bildern von Józef Wil koń.
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1045. Kr vava bajka / D. M. ; prev. Andrej Arko // Sodobnost. – 39, 4 (1981) str. 377–379
1046. Ni nenin Yardemcese [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Kuş. – 3,
2–3 (1981) str. 13
1047. Ni nenin Yardemcese [Нанин помоћник] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 13,
628 (17. 10. 1981)
1048. [Pesme] / D. M. // Sodobnost. – 19, 5 (1981) str. 457–466
Са држај: Molitev za ljubezen (Моли тва за љу бав); Pesnik in rodni kraj (Песник и
за ви чај); Kmetova smrt (Сељакова смрт) / prev. Mile Klopčič; Slutnja (Слутња); Opomin (Опомена); Spomin za vstajo (Спомен на уста нак) / prev. Lojze Kra kar.
1049. Спомен за в’ ста ние то [Спомен на устанак] / Д. М. // Мост (Ниш) . – 16, 69 (1981)
стр. 67–68
1050. Flutura e artë [Златни лептир] / D. M. ; përktheu Ri fat Ku kaj ; [kopertinëne punoi
Shyqri Nimani]. – Botim i 2. – Prishtinë : Rilindja, 1981. (Prishtinë : Rilindja). – 22 str. ;
19 cm. – (Biblioteka „Lekturë shkol lore“. Klasa 1 fil lore / Redaktor Ri fat Ku kaj)
Ti raž 12.000. – Prevod dela : Zlatni leptir.
1051. Haber [Вест] / D. M. ; çev. Hüsa mettin Vardar // Birlik. – 37, 2557 (17. 9. 1981)

1982.
1052. Bi rinci [Први] / D. M. ; çev. Hasan Mercan // Tomurcuk. – 1 (1982) str. 6
1053. За пис за жед на по жи вотот [Запис о жеђи за животом] / Д. М. ; прев. Га не Тодоровски // Нова Ма кедони ја. – 38, 12788 (29. 8. 1982)
1054. Yaz Geldi Gelecek [Само што ни је сти гло лето] / D. M. ; çev. Fahri Ali // Birlik. – 38,
2665 (20. 5. 1982)
1055. Die serbische Dichterin Desanka Maksimović : Gegenwartsdichtung aus Jugoslawien /
[I na Jun Broda] // Podium (Baden) . – Sv. 1, br. 43 (1982) str. 23–25
Са држај: Ich weiz es aus vielen Zeichen (Знам по много чему); Blutige mäz (Крва ва
бајка); Für die Un fruchtiba ren (За нерот ки ње) / izbor pesa ma u prevodu i prepevu
Ina Jun Broda.
1056. Скрип ки Ча й ковского [Виолине Чајковс кога] / Д. М. ; превод Н. Стефа нович //
Сти хи о му зы ке / соста ви те ли Алевти на Би рюкова, Ви та лий Татари нов. – Москва : „Советский ком пози тор“, 1982. – Стр. 217–218
1057. Slutnja / D. M. ; prev. Ada Škerl // Obzor nik. – 12 (1982) str. 869
1058. Der Schlangenbräutigam / D. M. ; Hg: Manfred Jähnichen ; Ü: Astrid Philippsen, Annema rie Bostroem. – Berlin : Volk und Welt, 1982. – 148 str.
Са држај: Voraussicht (Предосећа ње); Bengen (Стреп ња); Die Schlange (Зми ја);
Frühlingsgedicht (Пролећ на песма); Zugvögel (Се ли це); Im Unwetter (На бу ри);
Warnung (Опомена); Der grüne Ritter (Зелени витез); Gastfreundschaft (Гостољубље); Bogumilenlied (Богу милска песма); Des Tautropfens (У смрт росе); Bran kovina (Бран кови на); In meiner Heimat (У крају мом); Frölicher Herbst (Весела јесен);
Silberne Tänzerinnen (Сребрне плесачи це); Sterben der Liebe (Умира ње љубави);
Der dEichter und die Heimat (Песник и за ви чај); Reisender dritter Klasse (Пут ник
треће класе); An die Kind heit erinnert (Неко се сећа де тињства); Der Fried hof von
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Brankovina (Бран ковач ко гробље); Winter in der Heimat (Зи ма у за ви чају); Das
Lied vom Knechtschaftsbrot (Песма о поробљеном хлебу); Blutige Mär (Крва ва
бајка); Um den Menschen tut es mir leid (Жао ми је човека); Ich glaube (Веру јем);
Serbie ist ein grosses Gehemnis (Срби ја је вели ка тајна); Serbien er wacht (Срби ја се
буди) / AP; Wenn die Jugend vorbei ist (Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це?);
Früling ist’s, doch ich welke (Пролеће, а ја венем); Heu (Сено); Sonnenbad im Gebirge
(Сун ча ње у брди ма); Mondlicht über den Obstgärten (Месечи на над воћ ња ци ма);
Der Ma ler Lu kas (Сли кар Лу ка); Der Prophet Elias (Пророк Или ја); Der Täufer
(Крсти тељ); Der gestürzte Gott (Оборени бог); Ich glaube (Веру јем); Die Spur
(Стопа); Die Vögel nur gaben Ant wort (Ода зва ле су се са мо пти це); Schlaflosigkeit
(Неса ни ца); Autorenabend (Песнич ко вече); Wir haben einen Pass (Има мо пасош); Wohin ich auch gehe (Куд одем да одем); Der Dom (Катедра ла) / AB.

1983.
1059. Basm singeros [Крвава бајка] / D. M. ; trad. [препев] Radu Flora // Lumina. – XXXVII,
11–12 (1983) str. 49–50
1060. Gece Düsüncesi [Ноћна мисао] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Sesler. – 19, 174 (1983)
str. 69
1061. Gradinata na Isidora / D. M. ; prev. Stojne Jan kov // Most. – 18, 80 (1983) str. 46
1062. За пор / Д. М. ; прел. М. Ску бан // Пионерска за град ка. – 37, 7 (1983) стр. 11
1063. Tavaszi sátorok [Пролећни шатори] / D. M. ; ford. Ferenc Fehér // Magyar Szó. – 40,
87 (30. 3. 1983)
1064. Uykuda Büyü Çocuklarе [У сну ... деца] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Kuş. – 5, 1–2
(1983) str. 13
1065. Урќедони ні експозитëн е фëмијëве пикторе ; нëна е парï ; Нена е дутë / Д. М. ; rizk
AU Humglica // Пиониери. – 7 (1983) стр. 2237
1066. Flutura e artë [Златни лептир] / D. M. ; përk. Sh. G. // Ri lindja. – 39, 8603 (15. 3.
1983)
1067. Ши тарова дзивка / Д. М. ; прел. Јан ко Рац // Пионирска за град ка. – 38, 1 (1983)
стр. 14–15

1984.
1068. A földnek, merre a hadak vonúlnak [За земљу куда војска прође] / D. M. ; ford. István
Brasnyó // Jó Pajtás. – 38, 26 (1984) str. 18
1069. Vozitje / D. M. // Pionieri. – XXXVI II, 7 (1984) str. 22
1070. [Pesme] / D. M. ; prev. M. S. // Dia logi. – XX, 2 (1984) str. 29–32
Са држај: Verujem (Веру јем); Tvoje srce naglo obdaja led (Твоје срце на гло обу зима лед); Duša (Ду ша); Pokaja nje ljubezni (Покаја ње); Ljubezensko kra mlja nje (Љубавне козери је); Janez Krstnik (Ја нез Крсти ник); Pesni kovi domači kraji (Песникови за ви чаји); Oporoka (Опору ка); Na morski obali (На морској оба ли); Skriv nost;
Za hlapca Jer neja (За слу гу Јернеја).
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1071. [Pesme] / D. M. ; prev. Lojze Krakar, Ivan Minatti // Naši razgledi. – XXXIII, 18 (1984)
str. 530
Са држај: Opomin (Опомена); Slutnje (Слут ња); Pesnik in pomlad (Песник и пролеће) /prev. Lojze Kra kar. Za nerodovitnice (За нерот ки ње); V nevihti; Nemam več
časa (Немам ви ше времена) / prev. Ivan Minatti.
1072. [Pesme] / D. M. ; intes For. Károly Ács // Jó Pajtás. – XXXVI II, 6 (1984) old. 13
1073. [Pesme] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – XVI, 759 (14. 2. 1984)
Са држај: Gece Düşüncesi (Ноћ на мисао).
1074. [Песме] / Д. М. ; прев. Васил Ку новски // Дру гарче. – XXXV, 14 (1984) стр. 10
Са држај: Пролет ни шатори (Пролећ ни шатори)
1075. [Pesme] / D. M. ; çev. H. Vardar // Sevinç. – XXXIV, 5 (1984) str. 3
Са држај: Haber (Вест).
1076. [Pesme] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tomurcuk. – 6 (1984) str. 11
Са држај: Yağmur (Ки ша).
1077. Saf Olanlara [Невинима] ; Ölümü Yadergayanlara [Онима који се не пла ше смрти] ;
Önemli Olanlara [За важне] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Birlik. – 40, 3024 (11. 9. 1984)
1078. Çayerlarda Bir Çocukla Dola şerken [Док сам ше та ла с де те том по ли ва ди – Од ломак из поеме „Отаџби но, ту сам“] / D. M. ; prevod na turski N. Zekeriya // Çevren
(Priština) . – 11, No 42 (1984) str. 31–33
1079. Чудо во поле то [Чудо у пољу] / Д. М. ; [превод Гли гор Поповски ; разговор за
де ло то Косара Гоч кова ; илустра ции и цр теж на кори цата Алексан дар Цветковски] ; на црт на кори цата Коста Боја џиевски. – Скопје : „Детска ра дост“ : „Култу ра“ : „Ма кедонска књи га“ : „Мисла“ : „На ша књи га“, 1984. (Скопје : „Нова Македони ја“). – 71 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за III од де ление)
Ти раж 20.000.

1985.
1080. Amintiri despre răscoală [Спомен на устанак] / D. M. ; trad. Joan Flora // Lumina. –
39, 5 (1985) str. 43–44
1081. Bloedig sprookje [Kr vava bajka] / D. M. // Als ik groot ben als de mier : Hedendaagse
Ser vokroatische poëzie / izbor Ja na Bera mova. – Ninove [Belgija] : Poiht, 1985
1082. Verim [Верујем] / D. M. ; prel. Anton Bolek a Pavol Horov // Novy život. – 37, 5 (1985)
str. 336
1083. Десан ка Макси мович: Ліри ка : з сербськохорватскього / Д. М. ; упоряд., передм.
Р. Лубківського ; за редак цією Д. Па влич ка. – Ки їв : Дні про, 1985. (Ки їв : Жовтень, 1985). – 237 стр. ; 14 цм. – (Перли ни світово ліри ки)
3 лист ; Пісня про людське серце / Роман Лубківський : стр. 5–30. – Песме преве ли: Дми тро Па влич ко (ДП), Васил Мору га (ВМ), Володи мир Лу чук (ВЛ),
Окса на Сенатович (ОС), Роман Лубківський (РЛ), Світла на Жолоб (СЖ), Захар Гон чарук (ЗГ), Мая Львович (МЛ), Ми кола Рябчук (МР).
Са држај: „Вірши“ (1924) (Песме): Прохан мя до молодості (Молба мла дости) /
ДП; Весня на піц ня (Пролет ња песма) / ВМ; Передчут тя (Предосећа ње) / ВМ;
Лісова зоря (Шумска звезда) / ВЛ; Скошений луг (Покошена ли ва да) / ОС; Змія
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(Зми ја) / ОС; Зе лений морок (Зе лени су мрак) / ВЛ; Су тін ки (Су тон) / РЛ; Пере літ ні пта хи (Се ли це) / СЖ; На від почин ку (II, III, IV) (На од мори шту) / ВЛ;
Дзерка ло (I, II, III) (Огледа ло) / ВЛ; Лірич на су переч ність (Лирска про ти вуречност) / ВМ; Осторога (Опомена) / ВЛ. „Зелений витязь“ (Зелени витез) (1930):
Зе лений ви тязь (Зе лени ви тез) / ОС; Розмова (Разговор) / ВМ; Доля (Судба) /
ВМ; Через мене (Због мене) / ДП; Дерево за живоплотом (Дрво иза ограде) / ДП;
Пісня про жит тя (Песма о жи во ту) / ДП; Богомольска пісмя (Богу милска песма) / ОС; На смер ть роси (У смрт росе) / ДП; У му зеї (У му зеју) / ДП. „Бенкет на лу зі“ (Гозба на ли ва ди) (1932): Народ жена міся ця (Ра ђа ње месеца) / ЗГ;
Гірський потік (Горски поток) / ЗГ; Битва хмар (Бој обла ка) / ЗГ; Вересень (Септембар) / ЗГ; Розлу ка (Раста нак) / МЛ; „Від мене до нього...“ („Од мене до њега...“) / МЛ; Бі лий цвіт (Бе ли цвет) / МЛ; „Ніх то не знає що ми були...“ („Ни ко
не зна да смо би ли...“) / ЗГ. „Нові вірші (Нове песме) (1936): Спомин про батька
(Сећа ње на оца) / ОС; Урок географії (Час земљописа) / РЛ; Бран кови на (Бранкови на) / РЛ; Спомин про батькі вщ и ну (Сећа ње на за ви чај) / РЛ; Град (Град) /
РЛ; Мої земля ки (Моји земља ци) / ДП; Голоси ночі (Гласови ноћи) / ДП; Небо
бат кі вщ и ни (Небо у за ви чају) / РЛ; Повернен ня спокою (Вра ћа ње ми ру) / РЛ;
Листя (Ли шће) / РЛ; Вечір (Вече) / РЛ; Ореол (Ореол) / РЛ; Ду ша (Ду ша) / ДП;
Пізній мороз (Касни мраз) / РЛ; Досвід пое та (Песни ково ис куство) / РЛ. „Поет
і віт чи зна“ (Песник и за ви чај) (1946): Пісня крі зь ліс (Песма кроз гору) / РЛ;
Любовна пісня (Љу бавна песма) / ВЛ; Люди на (Човек) / РЛ; Вми ра юче серце
(Умирање срца) / ДП; Помирання любови (Умирање љубави) / ДП; Зорі (Звезде) /
РЛ; Жін ка (Жена) / РЛ; Поет і віт чизна (Песник и за ви чај) / РЛ; Поезія (Поезија) / РЛ; Паса жир тре тього класу (Пут ник треће класе) / ДП; Подорожній через
Са хару (Пут ник кроз Са хару) / РЛ; Смер ть се ля ни на (Се ља кова смрт) / ДП;
Волова гарба (Воловска кола) / РЛ; Провін ціа ли (Провин ци јал ци) / РЛ; Відпові дь су часни кові (Од говор са времени ку) / РЛ; Роман тич на колискова (Романтич на успа ван ка) / РЛ; Ті нь за гиблого вої на (Сан поги нулог рат ни ка) / РЛ;
Міся ть хліб (Мешење хлеба) / ВЛ; Пісня про уярм лений хліб (Песма о пробљеном хлебу) / РЛ; Кри ва ва казка (Крва ва бајка) / ДП; Жа ль мені люди ни (Жао
ми је човека) / ДП; Вірю (Веру јем) / ДП; Казка про повстанську ру шни цю
(Бајка о уста нич кој пу шци) / РЛ; Кри лата кра ї на (Кри лата земља) / РЛ; Сербія –
вели ка та й на (Срби ја је вели ка тајна) / ДП; Сербія будиться (Срби ја се буди) /
ДП; Овдові ла молода (Обудове ла невеста) / ЗМ; Пісня про за гиблу дів чи ну
(Песма о поги нулој девојци) / ВМ; Весна в За гребі (Пролеће у За гребу) / РЛ. „Запах землі“ (Ми рис земље) (1955): Коли прома й не ва ща молодість, пти ці... (Кад
мла дост проху ји, шта чините птице...) / ОС; Весна, а я в’яну (Пролеће, а ја венем) /
ВЛ; Кі нець літа (Крај је ле ту) / ВМ; Сі но (Сено) / ВЛ; Не ля ка йся (Не бој се) /
РЛ; Ву кова відсіч (Ву ков утук) / ОС; Ди тинство (Де тињство) / ОС. „Бра нець
мрій“ (Заробљеник снова) (1960): Жи вописець Лу ка (Сли кар Лу ка) / РЛ; Пророк İлля (Пророк Или ја) / РЛ; Виг нан ня з раю (Изгна не из раја) / РЛ; Вірую (Веру јем) / РЛ; Слід (Сто) / ОС; Що з тобою, небо? (Што је теби, небо?) / ОС; Ті льки
пта хи від гук нулися (Ода зва ле су се са мо пти це) / МЛ; Але й ти не забудь мені
віст ку на дати про це (А и тебе то молим) / РЛ; Та й на (Тајна) / ДП; Облич чя у
вік ні (Лик на прозору) / ДП; Діти (Деца) / РЛ; Народ жен ня нокан кя (Ра ђа ње
љу ба ви) / ОС; Спека (Жега) / РЛ; Осі нь (Октобар) / РЛ; Зи мова хуртови на (Зимски ви хор) / РЛ; Казка про кова ля (Бајка о ковачу) / РЛ; Мова за ліза (Говор железа) / РЛ. „Говори ти хо“ (Говори ти хо) (1961): Скрип ки Ча й ковського (Виоли не Чајковскога) / ВЛ; Цвірку ни (Зри кавци) / ВЛ; Пі шоходи (Пеша ци) / РЛ;
Есперанто (Есперанто) / РЛ; Маємо паспорт (Има мо пасош) / РЛ; Куди ли щень
не пі ду (Куд одем да одем) / РЛ; Стан ції (Ста ни це) / РЛ; Сні ги ди тинства (Снегови де тињ ства) / ОС; Сербія в присмерку (Срби ја у су тону) / ДП;. „Прошу
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поми лу ва ния“ (Тра жим поми лова ње) (1964): Лірич на дискусія із За кон ни ком
цара Ду ша на / РЛ; Ві дозва (Проглас); Про царське се ло (О царском се лу); Про
вбогу пра лю (О си ро тој кудељни ци); Про раба – вті кача (О одбеглом робу);
Про греч косія (О меропа ху); На за хист хлібороба (За себра); Для землі, якою
проходя ть ві йська (За земљу куда војска прође); На за хист єресі (За јерес); На
за хист нена висни ків смерті (За смртомрсце); Про одру жен ня си на (О женидби
си на); Про державний достаток (О државној имови ни); На за хист жолудя (За
жир); На за хист на ївних (За на ивне); В оборону тих, хто спо ти ка ю ться об пороги (За оне који се спо ти чу преко пра га); Про ка мену ван ня (О ка менова њу);
В оборону бездіт них жон (За нерот ки ње); На за хист землі, що спокон ві ку пісню
творить (За песни ки њу, земљу старинску); В оборону насмішників (За исмеване);
Для попелюшки (За пепељу гу); За мисливські угід дя (За лови шта); По царській
дорозі люди іду ть (Иду царским дру мом). Не маю бі льше часу (Немам ви ше времена) / РЛ (1973): Не маю бі льше часу (Немам ви ше времена); За повіт (Опору ка);
Місячна ніч у Бранковині (Месечнина у Бранковини); Ти обіця ла, що будеш вічна
(Обећа ла си да ћеш бити вечна); Вино з батькі вщини (Вино из домовине); Остан ні
га зет ні віс ті (Послед ње новинске вести); Ми – земля (1–11) (Земља јесмо). „Літопис нащад ків Перу на“ (Летопис Перу нових потомака) (1976): Перун (Перун) / РЛ;
Воєвода (Војсковођа) / РЛ; Ворож ка (Гатара) / ДП; Велес (Волос) / РЛ; Колискова Мора ни (Мора ни на успа ван ка) / РЛ; Зби ра льни ці трав (Беречи це би ља) / РЛ.
„Віс ті з Норвегії“ (Песме из Норвешке) / МР (1976): При вітан ня Норвегії (Здрави ца Норвешкој); Безсон кя (Бдење); İмла (Ма гла); Поміч ни ця сон ця (Сун чева
сарад ни ца); Бу ра бі ля Нарві ка (Бу ра код Нарви ка); Пла ву чий конти нент (Пловећи кон ти нент); Моги ла Гри га (Гри гов гроб); Спра га (Жеђ); И триста – ба гато
(И триста је много); Неві домі (Непознати); Ті ні (Сен ке); Сербська хата (Српска
кућа). „Нічия земля“ (Ни чи ја земља) (1979): Між пла нета ми (Међу пла нета ма) /
ДП; Доля (Судбина) / ДП; Потрібно мені (Потребно ми је) / РЛ; Радість (Радост) /
ДП; Поет (Песник) / РЛ; Соняч ний годин ник (Сун ча ни часовник) / РЛ; Людське серце (Људско срце) / РЛ; Реквієм (Рекви јем) / РЛ; Спра ви за кін чені (Послови су за вршени) / РЛ. Піц ні ра зних років (Песме ван збирки): Поет і весна (Песник и пролеће) / РЛ; Казка про жі ноче серце (Бајка о жени ном срцу) / РЛ; İ зразу
зроби лося легше (И после је све би ло лако) / РЛ; Все од но (Свејед но је) / РЛ; Компенсації (Накна де) / РЛ; Чорне море (Црно море) / РЛ; Народ ження сонця в Гагрі
(Ра ђа ње сун ца у Га гри) / ДП; Погляд пое та (Песни ково ви ђење) / ДП; Вдар те
ж коли – небудь у ве ли кі дзвони (Обја ви те јед ном на ве ли ка звона) / ДП.
1084. Za nerodovitnice [За неротк иње] / D. M. ; prev. Ivan Minatti // Obzornik. – 7–8 (1985)
str. 540–541
1085. Ylbas kutlamas [Новогодишња прослава] / D. M. ; çev. Hüsamettin Vardar // Birlik. –
40, 2919 (5. 1. 1985)
1086. Kéz [Рука] ; Nem futja már az időmből [Nemam više vremena] ; Dolga im befjeztem
[Завршила сам своје ствари] / D. M. ; ford. Ferenc Fehér // Magyar Szó. – 42, 135
(19. 5. 1985)
1087. Korkuntu [Страшан] / D. M. ; çev. Bayram İbra him Rogova li // Tan. – 17, 819 (9. 6.
1985)
1088. Kuğunun Öyküsü [Бајка о лабуду] / D. M. ; çev. Ferdanc Elmazović Altanay // Sevinç. –
34, 8 (1985) str. 7
1089. [Песме] / Д. М. // Мост (Ниш). – 94 (1985) стр. 3–4
Са држај: За пое тесата (За песни ки њу) / прев. Зл Ди нева и Ив. Борисла вов; Земјата е ед на (Земља је увек иста) / прев. Ив. Коларов.
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1090. [Pesme] / D. M. ; përk. Gjergej Gjokaj // Koha. – 5, 1 (1985) str. 7–11
Са држај: Shkronjë e dashurisë (Слово о љу ба ви); Ditë vizitash (Дан посе те); Ndaj
çdo gjeje vetem therrnije jam bërë (Према сва кој ствари са мо мрви ца сам поста ла);
Diel li dhe vdekja (Сун це и смрт).
1091. Poems [Izbor pesa ma] / D. M. ; [prevod] Vasa D. Mi ha i lović, Dragana and Stanislav
Popović // Relations (Beograd) . – No 1, New series (spring 1985) str. 49–52
Садржај: Izbor pesama: For heresy (За јерес); For those who stumble over the threshold
(За оне који се споти чу преко прага); For all Mary Magdalenes (За Марије Магда лене); For cinderella (За пепељу гу); And silence fell (И наста ла је тишина); Hand (Ру ка).
1092. Сва ли ца љу ба ви = Tutti i volti dell’ amore / D. M. ; izabrao i preveo Đa komo Skoti =
scelta e traduzione di Giacomo Scotti ; коорди натор = coordinatore Ми лена Ми ла новић ; [корице Боле Милорадовић]. – Београд = Belgrado : Нолит = Nolit : Међу народ на ака деми ја за пропа ган ду кул ту ре = Accademia inter naziona le di propaganda
cultura le, 1985. (Београд : „Слободан Јовић“). – 169 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.500. – Упоред на насловна стра на и текст на српскохрватском и ита лијанском јези ку. – Биобиблиографи ја Десан ке Макси мовић на српскохрватском
и ита ли јанском јези ку : стр. 152–164. – На помена : стр. 164–165
1093. Сон цето за ми ну ва [Сунчев залазак] / Д. М. ; прев. Гли гор Поповски // Нова Македони ја. – 41, 13781 (4. 6. 1985)
1094. Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Joan Flora // Liber tatea. – 40, 19 (11. 6. 1985)

1986.
1095. Vetrova uspavan ka : pesmi in prevljice / [autor] D. M. ; [prevedli Vera Albreht, Ivan
Minatti, Janko Moder, Severin Šali ; pripombe in opombe Darinka Petkovšek ; ilustrirali
Ančka Gošnik-Godec, Marija Vogelnik ; ilustracija na ovitku Ančka Gošnik-Godec ; opremil Julijan Miklavčić]. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1986. (Ljubljana : Mladinska knjiga). – 86 str. : ilustr. ; 20 cm. – („Moja knjižnica“ / urednik Miha Matc; letnik 11, knj. 9)
Na klada 4.000. – Beleška o autoru na korica ma.
1096. Die Vögel nur gaben Ant wort [Одазвале су се са мо птице] / D. M. ; Ü: An nema rie
Bostroem // Terzinen des Harzens. Gedichte, Nachdichtungen. – Lepzig : Insel–Verlag, 1986
1097. Из кни ги „Слово о любви“ [избор песама] / Д. М. ; превод Маргари та Али гер //
Иностран ная ли терату ра (Москва) . – св. 7 (јули 1986) стр. 74–79
Са држај: Слу ча й ный гость (На мерник); Та й на (Тајна); За щита поэзии (Иза штита поези је); Слово о любви (Слово о љу ба ви); Обма ны (Обма не); Фата морга на
(Фата морга на); Я буду дру жи ть с сол нцем (Дру жи ћу се са сун цем); Призрач ные
ог ни (Варљи ве све тлости); Весен нее головокру жен не (Пролећ на вр тогла ви ца);
Утро после бдения (Ју тро после бдења).
1098. [Избор песа ма на украјинском језику] / Д. М. ; превод За хар Гон чарук // Ядран :
Збірник з мов народів Югосла вії / избор и превод За хара Власови ча Гон чару ка. –
Киев : „Дни про“, 1986. – Стр. 21–63
Са држај: Поезії в прозі (Поези ја у прози): Казка (За воле бела ми рисна ру жа црни
бодљи ка ви трн); Бан кет на лева ді (Гозба на ли ва ди); Подорожния (Чега ли сам
сен ја, прола зни пут ник кроз око што прола зи?); Ні коли (Идем пу тем којим
проћи нећу ви ше ни кад); Ти хий при чин ний (Ти хи умобол ник); Листя (Лишће); Кожне слово твоє (Свака твоја реч); Говори ти хо (Говори ти хо); Са мотність
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(Са моћа); Народ жен ня міся ця (Ра ђа ње месеца); Сон це (Сун це); Гірський по тік
(Горски по ток); Вересень (Сеп тембар); Кар ти на (Сли ка); Ти ща (Ти ши на); Кохан ня (Љу бав); Та ї на (Тајна); За коха ність (Од мене до њега може се са мо мостом
ду ге); Бі лий цвіт (Бе ли цвет); Ра нок (Ју тро); Шрам (Ожи љак); Би тва хмар (Бој
обла ка); Ніх то не знає (Заборав); Бра ма за ходу (Врата за па да); В затін ку неба
(У сен ци неба); Тюремник (Тамни чар). З книж ки „Прошу поми лу вання“ (Из књиге „Тра жим поми лова ње“): Звернен ня (Проглас); На за хист хлібороба (За себра);
На за хист повержених (За сврг ну те); На за хист землі, по якій проходя ть ві йська
(За земљу куда војска прође); На за хист воя цьких кла довищ (За војнич ка гробља);
На за хист остан ніх днів (За послед ње да не); На за хист ве льможних (За ва жне);
На за хист семи голод них років (За седам глад них годи на); Про одру жен ня си на
(О женидби сина); Про державне майно (О државној имовини); На за хист жолудя
(За жир); На за хист на ївних (За на ивне); На за хист тих, що спо ти ка ю ться через
поріг (За оне који се споти чу преко пра га); На за хист послу шни ків серця (За паству срца); На за хист поми лу ва них в’язнів (За су жње поми лова не); На за хист
невін ча них весі ль (За свадбе без вен ча ња); На за хист за гу блених любовних листів (За погу бљена љу бавна писма); На за хист бездіт них матерів (За нерот ки ње);
На за хист древньої землі–піснярки (За песни ки њу, земљу старинску); На за хист
тих, хто вчасно не вми рає (За оне који не уми ру на време); На за хист чароді їв
(За ма ђиони чаре); На за хист насмі шни ків (За за вид ни ке); На за хист віршів (За
песме); На за хист попелюшки (За пепељу гу); На за хист оббрі ха них звірів (За звери оклевета не); На за хист тих, що стоять цареві поперек дороги (За оне који царске дру мове ору); На за хист чесности що обер та ю ться ва да ми (За врли не у ма не
промет ну те); На за хист брех ні, мовленої з ми лосердя (За ла жи изговорене из
ми лосрђа); Про прощен ня (О пра шта њу). З книж ки „Поет і віт чи зна“(Из књи ге
„Песник и за ви чај“): Кри ва ва казка (Крва ва бајка); Спочад про повстан ня (Спомен на уста нак); Сербія пробуд жує ться (Срби ја се буди); Повстан ці (Устан ци).
1099. [Pesme] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Çevren. – 13, 56 (1986) str. 57–59
Са држај: Güneşle Dost Olacağem (Би ћу при јатељ са сун цем); Şimdi lik (Сад);
Yaşantе (Жи вот); Doğduğ um diyarеn pina ri; Pinarci (Извор).
1100. Flutura e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përktheu Rifat Kukaj ; kopertinëne punoi
Shygri Nimani]. – Botimi 3. – Prishtinë : Rilindja, 1986. (Prishtinë : Rilindja). – 22 str. ;
20 cm. – (Biblioteka „Lekturë shkol lore“. Klasa 1 / Redaktor biblioteke Rifat Kukaj)
Tiraž 15.000. – Prevod dela : Zlatni leptir.
1101. Für den Mönch [За калуђера] / D. M. ; Ü: Annemarie Bostroem // Der Bücherkarren. –
27, 2. (1986) str. [7]
1102. Haber [Вест] / D. M. ; çev. Hüsa metin Vardar // Tomurcuk. – 27, 2 (1986) str. 13
1103. Ци гул ката на Ча й ковски [Виолине Чајковскога] / Д. М. ; превод Иван Коларов //
И стру на и стих : Све товна пое зия за му зи ката / саста ви тел Иве та Ми лева. –
София : Му зи ка, 1986. (София : Му зи ка : Георги Ди ми тров). – Стр. 265

1987.
1104. Ak sa ti cnie : Vўber zo súčesnej detskej poézie juhoslovanskўch národov a národnosti =
Ако же лиш : избор из са времене поези је за децу ју гословенских народа и народности. – Нови Сад : Завод за издавање уџбеника, 1987. (Бачки Петровац : Култу ра). –
57 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Domáce čitanie pre žiakov 2. ročnika základnej školy = Дома ћа лекти ра за 2. разред ОШ)
Са држај: Bábky počitajú (Лут ке рачу нају); Hostina (У гости ма) / D. M. – Str. 6–7.
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1105. Баба / Д. М. ; прел. М. Ри марова // Пионирска за град ка. – 41, 7 (1987) стр. 15
1106. Bi rinci [Први] / D. M. ; prev. H. Mercan // Birlik. – 43, 3490 (10. 9. 1987)
1107. Gocu ku lar düşte / D. M. ; çev. İr fan Bellür // Tomurcuk. – 29, 10 (1987) str. 10
1108. Decá vrei... : selectiuni din poezia contemporanâ pentru copii a popoarelor si nationalitâtilor din Iugoslavia = Ако хоћеш... : избор из са времене поези је ју гословенских
народа и народ ности за децу / при реди ла Сеја Бабић; препев сти хова Јули јан
Бу гари ју ; кори це и илустра ци је Су за на Ку би нец. – Нови Сад : За вод за изда ва ње
уџбени ка, 1987. (Бач ки Пе тровац : Култу ра). – 57 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Lectura
pentru clasa a 2. a scotii elementa re = Лек ти ра за 2. разред ОШ)
Са држај: Socotea la pâpusilor (Лут ке рачу нају); La ospât (У гости ма) / D. M. –
Str. 6–7
1109. Dokunos / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Obzor nik. – 910 (1987)
1110. [Izbor pesa ma na turskom jezi ku] / D. M. ; prevod N. Zekeriya // Çevren : Toplum,
Bi lim, Yazen ve Sa nat Dergisi (Priština). – XIV, br. 61 (1987) str. 57–58
Са држај: Pesme: Vaktim Yok Ar tek (Немам ви ше времена); Af fet mek üstüne (По
растан ку).
1111. Yaren ke Gün [Сутрадан] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 907 (14. 2. 1987)
1112. Кад жа даш : вибор зоз су часней поезі югословянских народох и народ носцох за
дэеци = Ако же лиш : избор из са времене поези је ју гословенских народа и народности за децу. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка, 1987. (Бач ки Пе тровац :
Култу ра). – 57 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Дома шнє чи та нє за 2. класу основней школи = Дома ћа лек ти ра за 2. разред основне школе)
Са држај: Бабки ра хую (Лут ке рачу нају); На госци ни (У гости ма) / D. M. : str. 6–7.
1113. Nincsen nagyobb öröm... : Válagoatás a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek mai
gyermekirodalmából = Nema veće sreće... : izbor iz savremene deč je književ nosti naroda i na rodnosti Jugoslavije / izbor je vrši la i priredi la Seja Babić. – Novi Sad : Zavod
za izdavanje udžbenika, 1987. (Bački Petrovac : Kultura). – 57 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Házi
olvasmány az általános iskolák 2. osztálya számára = Domaća lektira za 2. razred osnovnih škola)
Са држај: Számolnak a babák [Лут ке рачу нају]; Vendégség [У гости ма] / D. M. ;
prevod Túri Gábor.
1114. La notizia ; La parola ; Ili contemporaneo dei proavi / D. M. ; trad. Mirka Zogović //
La Battana. – 24, 84 (1987) str. 85–89
1115. Песни и ска зни / Десан ка Макси мовиќ; [превод Гли гор Поповић]. – Скопје :
Детска ра дост : Месла : Македонска књига : Култу ра : Наша књига, 1987. (Скопје :
Нова Ма кедони ја). – 71 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Лек ти ра за основни те учи ли шта
во СР Ма кедони ја според наставнот план и програ ма III оде ление)
Ти раж 30.000. – Стр. 68–70 : Разговор за де ло то „Песни и ска зни“ од Десан киа
Макси мовић / Косара Гоч кова.
1116. Haber [Вест] / D. M. ; çev. İr fan Bellür // Tomurcuk. – 29, 1 (1987) str. 13
1117. Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Ian Flora // Liber tatea. – 49, 49 (29. 11. 1987)
1118. Честит ка за нова годи на [Честитк а за Нову годину] / Д. М. ; прев. Гли гор Поповски // Разви гор. – 26, 8 (1987) стр. 9
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1988.
1119. Anemsatma [Сећање] ; Benim Yüzümden [За мене] ; Vaktim yok arteki [Немам ви ше
времена] ; Canen Duase [Молитва душе] / D. M. ; çev. Necati Zakeriya // Çevren. – 15,
67 (1988) str. 31–33
1120. Benim Yükümden [Терет тежи од човека] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 19,
987 (27. 8. 1988)
1121. Бол ни те ан ге ли [Болесни анђели] / Д. М. ; прев. Б. Цвет ковски // Нова Ма кедони ја. – 44, 14939 (25. 8. 1988)
1122. Büyülü Ülke [Чаробна земља] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Birlik. – 44, 3642 (30. 8.
1988)
1123. Vetri kova uspávanka [Ветрова успаванка] : výbek z poézie pre deti / D. M. ; [predložil Mi roslav Demak ; výber a didak ticko-metodiché návody Pero Zubac ; ilustr.
Su za na Kubincova]. – Novi Sad : Zavod za izd. udž.; Novy Sad : Ustav pre vydávanie učebnic, 1988. (Bački Petrovac : Kultu ra). – 52 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Domace
čita nie; 3)
Prevod dela: Vetrova uspavan ka. – Tiraž 1.000.
1124. Visions : Selected Poems / D. M. ; selected and translated by Reginald de Bray. – Beograd : Nolit, 1988. (Subotica : Bi rogra fi ka). – 109 str. ; 20 cm
Na spor. nasl. str. : Vizije : izabra ne pesme. – Tekst upor. na engl. i srphrv. – Ti raž
1.000. – Str. 9–11 : Introductory note / R. G. A. de Bray.
1125. Ви трова колисан ка [Ветрова успаванка] : вибор з поезии за дзеци / Д. М. ; [пририхтал Перо Зу бац ; прешпи вал Ми хал Ра мач ; илустрова ла Су за на Кубинец]. –
1. вид. – Нови Сад : За вод за изда ва ње уџбени ка = За вод за ви да ва не учебни кох,
1988. (Београд : Штам пак). – 55 стр. : илустр. у боји; 20 цм. – (Дома шне чи та не
за III класу основнеј школи)
Ти раж 300.
1126. Вол шебна земља [Чаробна земља] / Д. М. ; прев. Б. Цвет ковски // Нова Ма кедони ја. – 44, 14941 (27. 8. 1988)
1127. Gökkubbe soğ uktur [Свод небески је хладан] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Birlik. –
44, 3640 (25. 8. 1988)
1128. Görgü [Искус тво] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 19, 1005 (31 12. 1988)
1129. Дэсан ка Максі мовіч [избор песама] / Д. М. ; у преводу В. Ва лы нец // Ве тра зь
(Минск). – (1988) стр. 178–179
Са држај: Кара год; Заегае ву ха; Хмарка.
1130. За вет ; За изгу бени те љу бовни писма [За погу бљена љу бавна писма] / Д. М. //
Разгледи. – 30, 5/6 (1988) стр. 383–384
1131. Zemja sme [Земља јесмо] / D. M. ; prev. Katica Ku lavkova // Delo. – 74, 15, 1/2
(1988) str. 117–121
1132. I seek clemency [Tražim pomi lovanje] : Selected poems translated with examples of
ar ticles from Dušan’s Law Code / D. M. ; prevod i predgovor Celia Hawkesworth //
Serbia literary quar terly ; Relations (Beograd) . – Br. 2 (leto 1988) str. 7–38
Са држај: Procla mation (Проглас); On envoys (О поклисару); On the poor hempspinner (О си ро тој кудељни ци); On runaway slaves (О одбеглом робу); On bonds
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men (О меропа ху); For the deposed (За сврг ну те); On soldiers’ graves (За војнич ка
гробља); For heresy (За јерес); For the last days (За послед ње да не); For death heaters
(За смр томрсце); For the impor tant (За ва жне); On altars (О олтару); For monks
(За ка лу ђере); For non-pilgrims (За непе легри не); For the uncomprehended (За несхва ћене); For the na ive (За на ивне); For those who stumble at the threshold (За
оне који се споти чу преко прага); For the congregation of the heart (За паству срца);
For pardoned prisoners (За су жње поми лова не); On stoning (О ка менова њу); For
marriages without weddings (За свадбе без вен ча ња); For Mary Magdalenes (За Мари је Магда лене); For lost love-letters (За погу бљена љу бавна писма); For peasant
women (За себарске жене); For the barren (За нероткиње); For the poetess, the ancient
earth (За песни ки њу земљу старинску); For those who do not die on ti me (За оне
који не уми ру на време); For magicians (За ма ђиони чаре); For the derisive (За исмеваче); For people who see clearly (За људе који јасно ви де).
1133. [Избор песама] / Д. М. ; прев. Ки ре Неделовски // Развиток : Стру шки вечери на
поези јата (Би тола). – 25, бр. 4 (1988) стр. 169–176
Са држај: Који ли тоа чекам (Кога ли то чекам); Тивки зву ци ме прогону ваат (Ти хи
ме прате зву ци); Грешниот ан ге ли (Грешни ан ђео); Пра при чи на (Прау зрок);
Жел на сум за разговор (Жељна сам разговора); Помнам (Пам тим); Ќе па метам се (Пам ти ћу све); Ра га ње на песмата (Ра ђа ње песме); Здра ви це за мла ди те
пое ти (Здра ви це мла дим песни ци ма); Да бега ме (Бе жи мо); Ќе чекам (Чека ћу);
Веру вам (Веру јем).
1134. [Izbor pesama] / D. M. // Serbian Poetry from the Beginnings to the Present / priredili
Mil ne Halton and Vasa D. Mi ha i lovich. – New Haven : Ja le Center for Inter national
and Area Studies, 1988. – Str. 252–257
Са држај: No, Come not Hear (Стреп ња); Morning (Ју тро); The Rebels (Уста ни ци);
Don’t Fear (Не бој се); For All Mary Magda lenes (За Мари је Магда лене); I Have
no Ti me Any More (Немам ви ше времена).
1135. [Izbor pesama na litvanskom jeziku] / D. M. ; prevod Jonas Jakštas, Judita Vaičiünaite //
XX A. Serbu poetai : 1945–1985 m. serbu poezijos antologija / sastavili Momčilo Đerkerić i Sabou is Stasis. – Vil nius : Vagos, 1988. – Str. 18–27
Са држај: Kruvina pasaka (Крва ва бајка) / JJ; Per andra / JV; Serbija – didžioji paslaptis
(Србија је велика тајна) / JJ; Baime / JV; Ginu žeme, kuria karinomene trypia / JJ; Gina
kilminguosius / JJ; Ginu poezija / JJ; Ginu Marijas Magdalenas (За Мари је Магда лене) / JV; Zeme esame (Земља јесмо) / JJ; Testamentas (Опору ка) / JV
1136. Изку шња [Иску шење] ; Гојковица [Гојковице] / Д. М. ; прев. Мартин Сил вестер //
Обра зи. – 17, 1/2 (1988) стр. 22
1137. Ich bitte um Erbar men. Lyrische Diskussion mit dem Gesetzbuch des Za ren Dušan
[Тражим поми ловање. Лирске дискусије с Ду шановим закоником] / D. M. ; Ü Wolfgang Eschker. – Va ljevo : [Milić / Rakić], 1988. – 155 str. – (Bibliot hek „Sonderausgeben“; 13)
Pa ral lelabdruck der serbokroatischen und deutschen Tex te. Mit einem Nac hwort
(s. 143–147) und Erläuterungen (s. 149–151) von Wol fgang Eschker.
Са држај: Kundmachung (Проглас); Über das Zarendorf (О царском селу); Über den
Boten (О поклисару); Über die arme Spinnerin (О си ротој кудељни ци); Über den
geflohenen Sklaven (O odbeglom robu); Über den Leibeigenen (О меропа ху); Für den
armen Bauern (Za sebra); Für die Gestürzten (За свргну те); Für die Erde, über die ein
Heer hinzeiht (За земљу куда војска прође); Über den Soldaten (О војни ку); Für
Soldatenfriedhöfe (За војнич ка гробља); Für jene, die nur im Sterben mutig sind (За
оне који су храбри са мо кад ги ну); Für die Ketzerei (За јерес); Für die letzten Tage
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(За послед ње да не); Für die Todeshasser (За смртомрсце); Für die Bedeutenden (За
ва жне); Für die sieben Hunger jahre (За седам глад них годи на); Über die Hochzeit
des Sohnes (О женидби си на); Über das Eigentum Staates (О државној имови ни);
Für die Eichel (За жир); Über die zerstörte Kirche (О обореној цркви); Über den
Altar (О олтару); Über die Bar mherzigkeit des Gnade (О царској ми лости); Über
die Vögel des Him mels (О пти ца ма небеским); Für den Mönch (За ка лу ђера); Für
jene, die niemals Pilger gewesen (За непе легри не); Für den Gehemmten (За несхваћене); Für Naiven (За на ивне); Für jene, die über die Schwel le stolpern (За оне који
се спо ти чу преко пра га); Für dieGefolgschaft des Herzens (За паству срца); Für
die beg nadig ten Sträflinge (За су жње поми лова не); Für den Al kohol (За ал кохоле); Über das Steinigen (О ка менова њу); Über den Ehebruch (О пре љу би); Für
Hochzeiten ohne Trauung (За свадбе без вен ча ња); Für die Marien Magdalenen (За
Мари је Магда лене); Für die verlorenen Liebesbriefe (За погу бљена љу бавна писма);
Für die ar men Bauern frauen (За себарске жене); Für die Kinderlosen (За нерот киње); Für die uralte Erde, die Dichterin (За песни ки њу, земљу старинску); Für jene,
die nicht rechtzeitig sterben (За оне који не уми ру на време); Für die Apokryphen
(За Апокрифе); Für die Zauberkünstler (За ма ђиони чаре); Für die Spötter (За исмеваче); Für das Aschenputtel (За пепељу гу); Über die Jagd (О лову); Für die Jagdreviere
(За лови шта); Für die verleumdeten Raubtiere (За звери оклеве та не); Für die Götter
(За богове); Es gehen auf der Za ren Strasse Menschen (Иду царским дру мом);
Über das Ketzer wort (О бабунској речи); Über die Ketzerei (О јереси); Über die
Trin ker (О пи ја ни ца ма); Für jene, die des Za ren Strassen pflügen (За оне који царске дру мове ору); Für die klarsichtigen (За људе који јасно ви де); Für die Lügen aus
Bar mherzigkeit (За ла жи изговорене из ми лосрђа); Über den Finder (О на ла зачу);
Über das Gericht Gottes (О бож јем суду); Über dase Verzei hen (О пра шта њу).
1138. Kanle Efsane [Крвава бајка] / D. M. ; çev. Nusret Dişo // Birlik. – 44, 3637 (18. 8. 1988)
1139. Qortimi [Опомена] ; Pasqyra [Огледало] / D. M. ; perk. Esad Mikuli // Rilindja. – 43,
10464 (17. 5. 1988)
1140. Не вен дијсхим [Не верујем] / Д. М. ; perk. Esad Meka li // Јеспа ере. – 38, 5 (1988)
стр. 579–582
1141. Ni nenin Yardemcisi [Нанин помоћник] ; Neden Ağlar Çan Çiceklere [Заш то плачу
кукуреци] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya // Tan. – 19, 96 (19. 3. 1988)
1142. Ozanin dnasi [Песников благослов] : [şi irler] / D. M. ; Türkcesi Necati Zekeriya. –
Priştine : Tan, 1988. (Priştine : Ri lindja). – 71 str. ; 19 cm
Ti raž 1.000.
1143. [Pesme] / D. M. // Lu mina. – 42, 9 (1988) str. 1–5
Са држај: La despar tire, vis neasemant (По растан ку, несли чан сам); Singur singurel
(Потпу но са ма) / trad. Vojislava Stojanović; Picătură de singe (Кап крви) / trad. S. Lăză reznu.
1144. [Pesme] / D. M. // Fla ka e vëllazërimit. – 44, 3765 (4. 9. 1988)
Са држај: Betisku / perk. Litrat E. Humbura; Të dashkrit, Engjujt e Sëlurë (Болесни
ан ђе ли) / perk. N. Ndoci.
1145. Поези ја / Д. М. = [Десанка] Макси мовиќ; избор и пред говор Слободан Миц ковиќ. – Скопје : Ма кедонска књи га; Стру га : Стру шки вечери на поези јата, 1988.
(Скопје : „Гоце Делчев“). – 231 стр. ; 20 цм
Кор. стр. насл. : Десан ка – Текст упор. на српскохр. и мак. – Ти раж 500. – Библиографска бе лешка : стр. 231.
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Са држај: ЗЕ ЛЕНИ ВИ ТЕЗ – ЗЕ ЛЕНИОТ ВИ ТЕЗ: Пролећ на пе сма – Пролетна песна (ТЧ); Стреп ња – Трепет (БК); Слут ња – Прет чувство (БК); Се ли це –
Се ли ци (ТЧ); Опомена – Опомена (МР); Зе лени ви тез – Зе лениот ви тез (ВУ);
Лик на про зору – Лик на прозоре цот (ВУ); Проле ће, а ја венем – Пролет, а јас
венам (МР); Додир – Допир (ТЧ); Старинска де војач ка пе сма – Старинска девој чинска пе сна (ТЧ); Пе сник – Пое тот (ГТ). ГОВОРИ ТИ ХО – ЗБОРУ ВАЈ
ТИВКО: Врата за па да – Вратата на за ле зот (ТП); Бајка – Ска зна (ТП); Ни ко
не зна – Ни кој не знае (ТП); Ожи љак – Лу зна (ТП); Говори ти хо – Збору вај
тивко (ТП); Пут ник – Пат ник (ТП). МЕШЕЊЕ ХЛЕБА – МЕСЕЊЕ ЛЕБ: Меше ње хле ба – Ме се ње леб (ПБ); За пис о же ђи за жи во том – За пис за жед та за
жи вот (ТЧ); Дон Ки хот – Дон Ки хот (ТЧ); Гој кови ца – Гој кови ца (ТЧ); Сеља кова смрт – Смрт та на се ла не цот (ПБ); Бал ка нац – Бал ка нец (ТЧ); Пут ник
тре ће класе – Пат ник од тре та класа (ТЧ); Људ ско срце – Срце то чове ково
(ТЧ). РЕ ЛИ ГИ ЈА УЦВЕ ЉЕНИХ – РЕ ЛИ ГИ ЈА НА ЖА ЛОБНИ ТЕ: Ре ли ги ја
уце вљених – Ре ли ги ја на жа лобни те (ТЧ); Зми ја – Зми ја (КК); На бу ри – На
бу рата (МР); Не бе са – Не бе са (ТЧ); Грача ни ца – Грача ни ца (ГТ); Опусте ла
кошница – Опустено улиште (ТЧ); Коме да се ту жим – Кому да се поплачам (ТА);
Не бој се – Не бој се (БК); А и тебе то молим – А и тебе те молам за тоа (ГТ); Мајчи на ту жба ли ца – Мајки на та жа лен ка (ТЧ); Жао ми је чове ка – Жал ми е за
чове кот (ТЧ). СРБИ ЈА У СУ ТОНУ – СРБИ ЈА ВО СА МРАК: После ве ћа ња –
По соборот (ТЧ); Чудо у цркви – Чудо в црква (ТЧ); Глас пре да ка – Гласот на
пред ци те (ТЧ); Срби ја у су тону – Срби ја во са мрак (ТЧ); Крва ва бајка – Крвава бајка (МА); Спомен на уста нак – Спомен на воста ние (КК); Веру јем – Верувам (ТЧ). ТРА ЖИМ ПОМИ ЛОВА ЊЕ – БА РАМ ПОМИ ЛУ ВА ЊЕ: За свргну те – За смет нати те (ГТ); За војнич ка гробља – За војнич ки те гроби шта (ГТ);
За је рес – За ере ста (ГТ); За на ив не – За на ив ни те (ГТ); За оне који не уми ру
на вре ме – За оние кои не уми ра ат на вре ме (ГТ); За Ма ри је Магда ле не – За
Ма ри и те Магда лени (ГТ). ЗЕ МЉА ЈЕСМО – СМЕ ЗЕ МЈА: Вре ме прошло –
Вре ме то од ми нато (АП); Не мам ви ше вре мена – Не мам пове кќе вре ме (БК);
Мој свет – Мојот свет (ТЧ); Забора вљени лист Библи је – Забора вен лист од Библи јата (АП); Опору ка – За вешта ние(АП); Обећа ла си да ћеш би ти веч на – Ве ти
де ка ќе би деш веч на (ТЧ); Ру ка – Ру ка; Снег на гробу – Снег на гробот (АП);
Оде ли те ку ће – Ку ќи де лени ци (АП); Ни је ви ше ва ше – Не е ве ќе ва ше (АП);
Пре оран гроб – Пре оран гроб (АП); Земља јесмо – Сме земја (СМ); Лиси чи на
смрт – Смрт та на лиси цата (АП). НА ДРУ ГИ ЈЕ ЗИ ЦИ: Für jene, die über die
Schwel le stolpern; Der grüne Ritter; Bangen; Ус та лость; Хлеб месят; В за щ и ту тех,
кто спо ты кает ся о порог; L’hom me des Bal kans; Pour seux qui trébuchent sur le
seuil; A legend of blood; For those who stumble over the treshold; Non temere; Noi
sia mo ter ra; A ser pente; Aves de Arribaçao; Pressagio. [Превод на ма ке донски Тодор Ча лов ски (ТЧ), Бла же Коне ски (БК), Ми ха ил Рен џов (МР), Вла да Уросевиќ (ВУ), Га не Тодоров ски (ГТ), Трајан Пе тров ски (ТП), Пе тар Т. Бошковски (ПБ), Кати ца Ќулавкова (КК), Та мара Арсов ска (ТА), Ми хо Ата насов ски
(МА), Ан те Попов ски (АП), Слободан Миц ковиќ (СМ).
1146. Ра ду вај се, ра ду вај се, де те [Радуј се, ра дуј се, дете] / Д. М. ; прев. Ви дое Под горец // Разви гор. – 22, 4 (1988) стр. 11
1147. Слово о љу ба ви / Д. М. ; превод с сербскохорватского [предиславие Н. Кореневској]. – Москва : Худежествен наја литерату ра, 1988. – 365 стр. : илустр. ; 18 цм
Новие сти хи Д. М. : стр. 5–16.
1148. Tavaszi sátorok [Пролећни шатори] ; Rét a hegyen [Ливада у планини] ; Napernyők
[Сунцобрани] / D. M. // Magyar Szó. – 45, 91 (2. 4. 1988)
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1149. Тра жим поми лова ње = Ich bitte um Erbarmen / Д. М. ; превод Wolfgang Eschker. –
Ва љево : „Ми лић Ракић“, 1988. (Ва љево : „Ми лић Ракић“, 1988). – 155 стр. ; 24 цм. –
(Bibliot hek „Sonderansgaben“; Buch 13)
Поговор = Nachwort / Wol fgang Eschker : str. 144–147. – Erläuterungen / W. E. :
str. 149–151 [Објашњења].
Са држај: Проглас (Kundmachung); О царском селу (Über das Zarendorf); О поклиса ру (Über den Bot ten); О си ро тој кудељни ци (Über die ar me Spin nerin); О одбеглом робу (Über den geflohenen Sklaven); О меропа ху (Über den Leibeigenen);
За себра (Für den ar men Bauern); За сврг ну те (Für die Gestürzten); За земљу куда
војска прође (Für die Erde, über die das Heer Hinzieht); О војни ку (Über den Soldaten); За војнич ка гробља (Für die Soldatenfriedhöfe); За оне који су храбри са мо
кад ги ну (Für jene, die nur im Sterben mutig sind); За јерес (Für die Ketzerei); За послед ње да не (Für die letzten Tage); За смр томрсце (Für die Todeshasser); За важне (Für die bedentenden); За седам глад них годи на (Für die Sieben Hunger ja hre);
О женидби си на (Über die Hochzeit des soh nes); О државној имови ни (Über das
Eigentum des Staates); За жир (Für die Eichel); О обореној цркви (Über die zerstörte
Kirche); О ол тару (Über den Altar); О царској ми лости (Über die Bar mher zig keit
des Za ren); О пти ца ма небеским (Über die Vögel des Him mels); За ка лу ђера (Für
den mönch); За непе легри не (Für jene, die niemals Pilger gewesen); За несхва ћене
(Für die Gehem mten); За на ивне (Für die Na iven); За оне који се спо ти чу преко
пра га (Für jene, die über die Schwel le stolpern); За паству срца (Für die Gelofgschaft
des Her zens); За су жње поми лова не (Für die beg nadig ten Sträf linge); За ал кохоле (Für den Al kohol); О ка менова њу (Über das Stei nigen); О пре љу би (Über den
Shebruch); За свадбе без вен ча ња (Für die Hochzeiten oh ne Trauung); За Мари је
Магда лене (Für die Ma rien Magda lenen); За погу бљена љу бавна писма (Für die
verlorenen Liebesbriefe); За себарске жене (Für die armen Bauernfrauen); За неротки ње (Für die Kinderlosen); За песни ки њу, земљу старинску (Für die uralte Erde, die
Dichterin); За оне који не уми ру на време (Für jene, die nicht rechtzeitig sterben);
За апокрифе (Für die Apokryphen); За ма ђиони чаре (Für die Zauberkünstler); За
исмеваче (Für die Spötter); За пепе љу гу (Für das Aschenput tel); О лову (Über die
Jagd); За лови шта (Für die Jagdreviere); За звери оклеве та не (Für die Verleumdeten
Raubtiere); За богове (Für die Götter); Иду царским дру мом (Es gehen auf des Zaren
Strasse Menschen); О бабунској ре чи (Über das Ketzer wort); О јереси (Über die
Ketzerei); О пи ја ни ца ма (Über die Trin ker); За оне који царске дру мове ору (Für
jene, die des Zaren Strassen Pflügen); За људе који јасно ви де (Für die Klarsichtigen);
За ла жи изговорене из ми лосрђа (Für die Lügen aus Bar mher zig keit); О на ла зачу
(Über den Finder); О Бож јем суду (Über das Gericht Got tes); О пра шта њу (Über
das Verzei hen).
1150. Фести ва лот во Стру га [Фестивал у Струги] / Д. М. ; прев. Трајан Пе тровски //
Нова Ма кедони ја. – 44, 14948 (3. 9. 1988)
1151. Hollókárogás [Грак тање гаврана] ; Ha lec su kom a szemem [Кад склопим очи] ;
A vers születése [Рађање песме] ; A kéitségbesett [Очај] / D. M. ; ford. Maria Mikula //
Üznet. – 18, 12 (1988) str. 856–857
1152. Cintecul de leagăn al vintu lui [Ветрова успаванка] / D. M. ; [selectia si prezenta re
de Pero Zubac ; traducere de Cor nel Mata ; ilustratii de Suzana Kubinec]. – Novi Sad :
Institut penton editarea manualelor, 1988. (Bački Petrovac : Kultura). – 55 str. : ilustr. ;
20 cm. – (Lectură pentru clasa a III-a scolii elementa re)
Tiraž 600.
1153. Cred [Верујем] / D. M. ; trad. Ian Flora // Liber tatea. – 35, (3. 9. 1988)
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1989.
1154. Gračanica / D. M. ; prev. Mar tin Silvester // Delo. – 31, 149 (29. 6. 1989)
1155. Grača nica / D. M. ; prev. Momir Todorov // Most (Niš) . – 117 (1989) str. 34
1156. Gračanica ; Katedrala ; Skriv nost ... / D. M. ; prev. Martin Silvester // Dialogi. – 25, 5/6
(1989) str. 23–24
1157. Desan ka Mak si mović – six poems / D. M. ; translated by Celia Hawkesworth and
Ma rie Schulte // Slavonic : scottish slavonic review (Glasgow) . – Br. 12/13 (spring–
autumn 1989) str. 142–153
Са држај: For soldiers’ graves (За војнич ка гробља); For impor tant (За ва жне); For
non-pilgrims (За непе легри не); For the poetess, the ancient earth (За песни ки њу
земљу старинску); A festival of solitude (Сајам са моће); And I ask the sa me of you
(А и тебе то молим).
1158. [Izbor pesama] / D. M. ; prevod Aurora Marya Saavedra // Pan y Sueño : Antologija de
la poesia femenina contemporanea yugoslava / izbor Ajša Za hirović. – México : DR
Letra Capitu lar, 1989. – Str. 61–65
Са држај: Plegarias de Mantes; Por la Mujer Esteril (За нерот ки ње); Estremecimento
(Стреп ња).
1159. [Избор песа ма на бе лоруском јеику] / Д. М. ; Ніл Гі левіч // Сербская па эзія /
избор Мом чы ла Джэрковіч ; Иван Чаро та. – Минск : „Мастац кая літарату ра“,
1989. – Стр. 12–19
Са држај: Па вод ка (Поводањ); И насту пі ла цішыня (И наста ла је тишина); Смерць
лісі цы (Лиси чи на смрт); У абарону зя млі, на якой пра ход зі ць войска (За земљу
куда војска прође); У абарону сал дац кіх на гостаў (За војнич ка гробља); У абарону
Марый Магда лін (За Мари је Магда лене); У абарону бязд зет ных жан чын (За нерот ки ње); У абарону ерэ ты коў .
1160. Kus turkuleri / D. M. ; [cevirenler N. Zekeriya ile N. D. Ul ku ; onsoz Kosara Gockova ;
kesi mler Alek sandar Cvet kovski]. – Skopye : Detska radost : Kultura : Ma kedonska
knjiga : Misla : Nasa knjiga, 1989. (Skopje : Nova Makedoniya). – 46 str. : ilustr. ; 20 cm. –
(Makedonya sc’nin ogretim plan ve programina gore ilkokul siniflarina ait lektur kitabi.
III sini flar icin)
Desan ka Mak si movic’in „Sir ve oyku leri“ hak kinda konusma lar: str. 44–46.
1161. Mevsim İlkyaz, Bence Soluyorum [Пролеће, а ја венем] / D. M. ; çev. Necati Zekeriya //
Tan. – 20, 1010 (4. 2. 1989)
1162. Обеща ни да бъдеш веч на [Обећала си да ћеш би ти вечна] / Д. М. ; превод Иван
Коларов // Докосвам ти хо нак ръката ти : Поети от цял свят за майката / Съста вител Вен цеслав Констан ти нов. – София : Профи здат, 1989. – Стр. 200
1163. Pesnik in navdih / D. M. ; prev. Martin Silvester // Primorska srečanja. – 13, 102 (1989)
str. 958–960
1164. Poems from Nor way [Песме из Норвешке] / D. M. // A Yugoslav Literary Review :
Books in Bosnia and Hercegovina (Sa rajevo). – 10, br. 10 (1989) str. 7–17
Uvodna beleška : Introductory note / [and translations] Reginald G. S. de Bray.
Са држај: Sa lute to Nor way (Здра ви ца Норвешкој); Wa keful ness (Бдење); Mists
(Ма гла); Shadows (Сен ке); Playing the sun’s ga me (Сун чева сарад ни ца); Grieg’s
tomb (Гри гов гроб); Thirst (Жеђ); Floating continent (Пловећи конти нент); Death
in the Ice (Смрт у леду); Crosses (Крстови); Storm off Nar vik (Бу ра код Нарви ка);
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Three hundred is far too many (И триста је много); Glow – worm witnesses (Сви ци
сведоци); Serbian house (Српска ку ћа).
1165. [Prikazi i stihovi D. M.] : hommage D. M. / Ranka Kuić, Miodrag Kapetanović // NEuropa
(Lu xemburg). – 18, sv. 60/61, (winter/spring 1989) str. 3–13
Са држај: A Fa iry Ta le full of Blood (Крва ва бајка); The Poem on the Slave Bread
(Песма о поробљеном хлебу); Longing in an Alien Land; A Prosperous Year (Род на
годи на); A Fa iry Ta le (Бајка) / prev. Ran ka Ku ić; La pa ix an fayer, mon réve / [prev.
Miodrag Kapetanović].
1166. Се бли жи, се бли жи ле то то [Ближи се, бли жи лето] / Д. М. ; прев. Р. Ј. ; илустр.
Жарко Ту нић // Дру гарче (Скопје). – 38, 19 (1989) стр. 2
1167. Udhëtimi ujor [Водено путовање] / D. M. ; përk. V. Buja noci // Ri lindja. – 43, 10725
(7. 2. 1989)
1168. Flutura e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përkthev Ri fat Ku kaj ; ilustri met Smajo
Musoviq]. – Skopje : Detska radost [etc.], 1989. (Skopje : Nova Ma kedonija). – 31 str. ;
19 cm. – (Lekturë për shkol lat fil lore në RS Maqedonisë sipas planit dhe progra mit
mësimor. Klasa e tretë)
Ti raž 10.000. – Prevod dela : Zlatni leptir.

1990.
1169. Poems from Nor way [Песме из Норвешке] / D. M. ; translations by Regi nald de
Bray. – Beograd : IDEA, 1990. (Novi Sad : Forum). – 57 str. ; 21 cm
Tekst na srpskohr vatskom, engleskom i nor veškom jezi ku. – Ti raž 1000. – Str. 5–6 :
Introductory note / Reginald G. A. de Bray.
Са држај: Hilsen til Norge / Здра ви ца Норвешкој / Salute to Nor way; Бдење / Wakeful ness; Брда / Hills; Ма гла / Mists; Сун чева сарад ни ца / Playing the sun’s ga me;
Бу ра код Нарви ка / Storm off Nar vik; Пловећи кон ти нент / Floating conti nent;
Григов гроб / Grieg’s tomb; Катедра ла у Тронд хајму / Trondheim cathedral; Дрвена
црква / The wooden church; Саветовање / Deliberation; Жеђ / Thirst; Глад / Hunger;
Смрт на пу чи ни / Death on the high seas; Терет те жи од човека / Burden heavier
than a man; Смрт у леду / Death in the ice; Огла шени, изи ђи те / Catechu mens, leave!; И триста је много / Three hundred is far too many; Крва ви крст / Cross of blood;
Сви ци сведоци / Glow – worm witnesses; Непознати / The unk nown; Триста седам десе та поноћ / The three hundred and seventieth midnight; Крстови / Crosses;
Сен ке / Shadows; Српска ку ћа / Serbian house.
1170. Flutura e artë [Златни лептир] / D. M. ; [përkthev Rifat Kukaj]. – Botim i 4. – Prishtinë :
Rilindja, 1990. (Prishtinë : Rilindja). – 22 str. ; 19 cm. – (Biblioteka „Lekturë shkollore“.
Klasa 2)
Ti raž 20.000. – Prevod dela : Zlatni leptir.

1992.
1171. Тра жим поми ловање : циклус песа ма за сопран и симфонијски оркестар / Станојло Раји чић; текст Д. М. = Je demande grace : cycle des chants pour sopra no et orchestre symphonique / Sta nojlo Rajičić ; tex te de D. M. – [Оркестарска пар ти ту ра =
Par tition d’orchestre]. – Београд : Српска ака деми ја нау ка и умет ности, 1992.
(Београд : Српска ака деми ја нау ка и умет ности). – 1. пар ти ту ра (121 стр. : но те;
33 цм. – (Му зич ка из да ња / Српска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Оде ље ње
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ли ковне и му зич ке умет ности = Editions de musique / Academie serbe des sciences
et des arts, Section des beaux-arts et de la musique; 61)
Текст бе ле жа ка и насл. песма упор. на срп хрв. и франц. – Ти раж 500.
Са држај: О пра шта њу = Sur le pardon; За су жње поми лова не = Pour les captifs
gracies; О женидби си на = Sur le mariage du fils; За војнич ка гробља = Pour les cimetieres mi lita ires.

1993.
1172. [Izbor pesa ma na engleskom jezi ku] / D. M. ; prevod Ma rie Schulte // Out of Yugoslavia : North Da kota Quar terly (North Da kota) . – knj. 6, br. 1 (zi ma 1993) str. 104–107
Са држај: I have no more ti me (Немам ви ше времена); Anticipation (Страх); Speak
Softly (Говори ти хо); Nobody knows (Ни ко не зна да смо би ли исти по ток...).

1998.
1173. Don’t Fear [Не бој се] : selected poems / D. M. ; [translated into English by Reginald
de Ray ... et al. ; edited by Moma Dimić]. – Belgrade : Association of Writers of Serbia,
1998. (Belgrade : Inter print). – 239 str. ; 21 cm. – (Belgrade Meeting of Writers : collection of the Inter national Belgrade Meeting of Writers; book 7)
Titaž 1050. – A word from the editor; Slovo priređivača: str. 5–8. – Str. 211–222 : The
poetry of Desan ka Mak si mović in the eyes of her contempora ries / Jovan Dučić...
[et al.]. – Str. 229–237 : Return of ferings from foreign poets / Geo Bogza... [et al.]. –
A note on the poet : str. 237–239.
1174. Žadam o mi lost [Тражим помиловање] / D. M. ; vybral, preložil a uvod napsal Ivan
Dorovsky ; il lustrova la akademicka ma lirka Jar mi la Lorencova. – Br no : Masarykova
univerzita, 1998. – 62 str. : ilustr. ; 21 cm

2002.
1175. Szél-altató : válogatás a költő gyermekverseiből : [házi olvasmány az általános iskolák 3.
osztálya számára] / D. M. ; [válogatta és a sajtó alá rendezte Pero Zubac ; fordította Fülöp
Gábor ; illusztrálta Suzana Kubinec]. – 3. kiad. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. (Subotica : Miner va). – 55 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Házi olvasmány 3)
Találkozás Desanka Mak simović verseivel: str. 5. – Desanka Mak simović költői világa:
str. 51–52. – Kevésbe ismert szavak.

2003.
1176. Septembrie / D. M. ; traducere Ivo Muncean // Bucuria copiilor. – ISSN 0351–0409. –
Anul 57, nr. 8/9 (aug.–sept. 2003), str. 12

2004.
1177. Cântecul de leagan al vântului : lectura pentru clasa a III-a a şcolii elementare / D. M. ;
[selecţ ie şi prezentare de Pero Zubac ; în româneşte de Cornel Mata ; ilustraţ ii de Suzana Kubinec]. – Ed. a 4-a. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства, 2004.
(Нови Сад : За вод за уџбени ке и наставна средства). – 55 str. : ilustr. ; 21 cm
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1178. Szél-altató : válogatás a költő gyermekverseiből : [házi olvasmány az általános iskolák 3.
osztálya számára] / D. М. ; [válogatta és sajtó alá rendezte Pero Zubac ; fordította Fülöp
Gábor]. – 4. kiad. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства, 2004. (Subotica : Miner va). – 55 str. : ilustr. ; 20 cm. – (Házi olvasmány 3)
Találkozás Desanka Mak simović verseivel: str. 5. – Desanka Mak simović költői világa:
str. 51–52.

2008.
1179. Copi larie : lectura pentru clasa a III-a a şcolii elementa re / D. Ě. ; [selecţ ie, prezenta re
şi traducere Cor nel Mata ; ilustraţ i i le Mladen Anđelković]. – Ed. 1. – Beograd : Zavod
za udžbeni ke, 2008. (Beograd : Krajina graf). – 71 str. : ilustr. ; 23 cm. – (Lecturi 3)
Str. 5: Desan ka Mak si mović / Cor nel Mata. – Napomene uz tekst.
1180. Der Schlangenbräutigam : [Gedichte] / D. M. ; [herausgegeben und mit einem Nachwort
versehen von Man fred Jähnichen ; Nachdichtungen aus dem Serbokroatischen von
Annema rie Bostroem, Waltraud Jähnichen, Astrid Phi lippsen]. – 2. Aufl. – Essen :
Mag nusverlag, 2008. ([s. l. : s. n.]). – 145 str. ; 21 cm
Nachwort: str. 131–141.

2010.
1181. Tražim pomilovanje : lirske diskusije s Dušanovim zakonikom / D. M. ; zweisprachige
Ausgabe, herausgegeben, übersetzt und mit einer Einführung versehen von Olga El lermeyer-Životić. – Frank furt am Main : Peter Lang, 2010. – 221 str. : ilustr. ; 22 cm. –
(Slavische Literaturen : Tex te und Abhandlungen ; Bd. 43)
Uporedo srp. izvornik i nem. prevod. – Desanka Maksimovićs Gedichtzyklus „Ich bitte
um Gnade. Lyrische Diskussionen mit Dušans Gesetzbuch“: str. 13–51. – Str. 221:
Zur Geschichte der Übersetzung / Olga El ler meyer-Životić.

442

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

Библиографија литерату ре о Десанки Максимовић
1921.
1182. ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма
Antologija najnovije lirike / Sima Pandurović // Misao. – Knj. 5, sv. 8 (32) (april 1921)
str. 626–629
1183. УРЕД НИ ШТВО „МИСЛИ“
Rezultat naše ankete / Uredništvo „Misli“ // Misao. – Knj. 6, sv. 5/6 (37–38) (juli 1921)
str. 431–432
An keta o najboljoj pesmi „Antologije najnovije lirike“. Nagrađena: „Strepnja“ Desanke
Mak si mović.

1922.
1184. КОСТИЋ, Ми ли ца
***. Desan ki Mak si mović / Mi lica Kostić // Venac. – Knj. 8, sv. 3 (novembar 1922)
str. 219–220

1924.
1185. Desan ka Mak si mović / D. B. // Jutar nji list. – (29. 11. 1924) str. 5
1186. Десан ка Макси мовић, Песме. Изда ње С. Б. Цви ја нови ћа / М. // Нови жи вот. –
Књ. 20, св. 2 (11. 10. 1924) стр. 63
1187. Књи ге и листови / Amateur // Са моу пра ва. – Бр. 227 (9. 10. 1924) стр. 3
При каз Ан тологи је ср. песни ка 1921 и збирке песа ма у изда њу Цви ја нови ћа.
1188. Песме г-це Макси мовић // Правда. – Бр. 278 (20. 10. 1924)
1189. БА КОТИЋ, Лу јо
Нове књи ге и листови : Песме Десан ке Макси мовић / Лу јо Ба ко тић // Трговински гласник. – 34, бр. 226 (5. 10. 1924) стр. 2
1190. БА РАЦ, Ан тун
Песме Десан ке Макси мови ћеве / Антун Барац // Ју гословенска књи га. – 8, књ. 2,
бр. 9 (1. 11. 1924) стр. 349–350
1191. БА ШИЋ, Ја ков
Desan ka Mak si mović „Pesme“ / Ja kov Bašić // Nova kultur na smotra. – 1, br. 1 (decembar 1924) str. 15
1192. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Десан ка Макси мовић: „Песме“, изда ње С. Б. Цви ја нови ћа / Ми лан Богда новић //
Српски књи жевни гласник. – Књ. 13, бр. 4 (ок тобар 1924) стр. 309–311
1193. ГОРЈАН, Злат ко
Die Gedichte der Desan ka Mak si mović / Zlat ko Gor jan // Belgrader Zeitung. – 1, 65,
4 (14. 12. 1924)
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1194. ЂУ КИЋ, Трифун
„Песме“ Десан ке Макси мовић, изда ње С. Б. Цви ја нови ћа, Београд, 1924 / Трифун Ђу кић // Венац. – Књ. 10, св. 2 (ок тобар 1924) стр. 150
Пот писа но Т. Ђ.
1195. ИЛИЋ, Војислав Мла ђи
„Песме“ Десан ке Макси мовић / Војислав Илић Мла ђи // Правда. – 20, бр. 323
(24. 11. 1924) стр. 2
1196. ЈОВА НОВИЋ, Ни кола Б.
Pesme Desan ke Mak si mović / Ni kola B. Jovanović // Ilustrovani list. – Br. 41 (12. 10.
1924) str. 20
Pot pisao „Bibliofil“.
1197. КА ША НИН, Ми лан
„Песме“ Десан ке Макси мовић / Ми лан Ка ша нин // Ле топис Мати це српске. –
98, књ. 302, св. 3 (децембар 1924) стр. 94–95
1198. КОВАЧЕВИЋ, Божи дар
„Песме“ Десан ке Макси мовић / Божи дар Ковачевић // Српски књи жевни гласник. – Књ. 13, бр. 3 (ок тобар 1924) стр. 235
1199. КОСТИЋ, Ми ли ца
Pod dlanom ludila : Desanki Maksimović / Milica Kostić // Raskrsnica. – Knj. 4, br. 19
(oktobar 1924) str. 8–9
1200. КРШИЋ, Јован
Desan ka Mak si mović. („Pesme“ Desan ke Mak si mović) / Jovan Kršić // Na rod (Sa rajevo). – 4, br. 76 (9. 10. 1924) str. 2
1201. ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма
„Песме“ г-це Десан ке Макси мовић / Си ма Пан ду ровић // Мисао. – Књ. 16, св. 3
(115) (ок тобар 1924) стр. 1266–1267
Пот писа но Х. С.
1202. ПА У НОВИЋ, Си ни ша
„Песме“ Десан ке Макси мовић / Си ни ша Пау новић // Полет (Чачак). – Књ. 2,
св. 2 (ок тобар 1924) стр. 63–67

1925.
1203. КОСТИЋ, Ми ли ца
Ljubav ne varke Desanke Mak simović / Milica Kostić // Raskrsnica. – Knj. 4, br. 21/22
(decembar – januar 1925) str. 77–78
1204. МИЉКОВИЋ, Бра нислав
Naša književ nost u 1924. / Branislav Miljković // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 24,
br. 3 (1925) str. 215–219 ; br. 4, str. 309–313
1205. МУ ЖДЕКА, Ду шан
Pozitiv na prinova u našoj poratnoj lirici / Dušan Muždeka // Sredina (Tuzla). – 1, sv. 2
(20. 6. 1925) str. 33–42
1206. МУ РАД БЕГОВИЋ, Ах мед
Desanka Maksimović „Pesme“ / Ahmed Muradbegović // Vijenac. – 3, br. 1 (2. 1. 1925)
str. 30–31
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1926.
1207. Naši pesnici na nemačkom / P. // Književ ni sever. – Knj. 2, sv. 1 (1926) str. 38
1208. БА БИЋ, Вла ди мир
O našim pesni kinja ma na češkom / Vladi mir Babić // Književ ni sever. – Knj. 2, sv. 5
(1926) str. 215
1209. ДЕБЕ ЉАК, Ан тон
Desan ka Mak si mović „Pesme“ / Anton Debeljak // Ljubljanski zvon. – 46, št. 3
(1926) str. 228–230
1210. КОРДИЋ, Си ни ша
Песме Десан ке Макси мовић / Си ни ша Кордић // Ле топис Мати це српске. –
Књ. 310, св. 1 (1926) стр. 87–92
1211. ПА У НОВИЋ, Си ни ша
Naši pisci na nemačkom / Siniša Paunović // Polet (Čačak). – 3, sv. 1 (1926) str. 44
Pot pisano: Z.
1212. ТОН, Смердел
Pjesni kinja mladosti / Smerdel Ton // Hr vatska prosvjeta. – 8, br. 7/8 (25. 8. 1926)
str. 172–173

1927.
1213. „Vrt detinjstva“ – pesme Desanke Mak simović / X. // Odjek. – 33, br. 84 (29. 12. 1927)
str. 3
1214. ЂОРИЋ, Дра гу тин
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / Dragutin Đorić // Misao. – Knj. 25, sv 7/8
(191–192) (decembar 1927) str. 509–510
Pot pisa no D. Đ.
1215. ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма
Књи жевно вече Ми ли це Јан ковић / Си ма Пан ду ровић // Мисао. – Књ. 25, св. 3/4,
(188) (ок тобар 1927) стр. 129
1216. ПЕРИ НИЋ, Лук ша
Jedna lirska oaza / Luk ša Perinić // Venac. – Knj. 12, sv. 4/5 (januar 1927) str. 353–359
O knjizi „Pesme“ Desan ke Mak si mović.

1927/1928.
1217. КРАЈАЧИЋ, Људевит
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / Ljudevit Krajačić // Napredak (Zagreb). – 68,
(1927/1928) str. 249–250

1928.
1218. „Vrt detinjstva“ / A. B. // Žena i svet. – Br. 5 (15. 5. 1928) str. 8
1219. „Врт де тињства“ / М. М. // Воља. – 3, књ. 1, бр. 2 (фебру ар 1928) стр. 155
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1220. Jugoslovenska književ nost na nemačkom / Kr // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 25,
br. 7 (decembar 1928) str. 635–636
1221. БОГДА НОВИЋ, Ми лан В.
„Врт де тињства“ Десан ке Макси мовић / Ми лан В. Богда новић // Српски књижевни гласник. – Књ. 23, бр. 2 (ја ну ар 1928) стр. 130–132
1222. ГЕОРГИ ЈЕВИЋ, Креши мир
Članak o savremenoj srpskohr vatskoj poeziji na bugarskom / Kreši mir Georgijević //
Srpski književ ni glasnik. – Knj. 24, br. 8 (avgust 1928) str. 632–633
Pot pisano: G. Kr. – O član ku Ni kole Mirkovića: Sovremenata srbohr vatska poezija. –
Zlatorog (Sofija). – Knj. 5/6 (1928) str. 219–248
1223. ДЕ ЛИ БА ШИЋ, Ми ха и ло
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / Mi ha i lo Delibašić // Zapisi. – Knj. 2, sv. 5
(maj 1928) str. 313
1224. ЖИ ВА НОВИЋ, Јереми ја
Desan ka Mak si mović, „Vrt detinjstva“ / Jeremija Živanović // Venac. – Knj. 13, sv. 6
(februar 1928) str. 486
1225. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
„Врт де тињ ства“ Де сан ке Макси мовић / Ве ли мир Жи воји новић // Мисао. –
Књ. 26, св. 1/2 (193–194) (ја ну ар 1928) стр. 91–92
1226. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Ilustrovana đačka antologija. Redaktor St. Bešević, Beograd, Rajković i Ćuković, 1928 /
Velimir Živojinović // Misao. – Knj. 26, sv. 1/2 (193–194) (januar 1928) str. 122/123
1227. ИЛИЋ, Војислав Мла ђи
Десан ка Макси мовић „Врт де тињства“ / Војислав Илић Мла ђи // Правда. – 24,
бр. 43 (15. 1. 1928) стр. 6
1228. ЈАН КОВИЋ, В.
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / V. Jan ković // Venturi. – 1, br. 3 (mart 1928)
str. 26–27
1229. ЛЕСКОВАЦ, Мла ден
Mađarska antologija moder ne srpske liri ke (Debreczeni Jozsef es Szenteleky kornél:
BAZ SA LI KOM. Modern szerb kölfök antologiaja. Subotica, 1928) / Mladen Leskovac // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 23, br. 3 (februar 1928) str. 237–239
1230. МИ ЛОШЕВИЋ, Христифор
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / Hristi for Mi lošević // Učitelj. – 8, br. 9/10
(maj–juni 1928) str. 752–753
1231. МИРКОВИЋ, Ни кола
Sovremenata srbo-hr vatska poezia / Ni kola Mirković // Zlatorog (Sofija). – Knj. 5/6
(1928) str. 219–248
1232. ПЕТРОВИЋ, Пе тар Пеци ја
Desanka Mak simović. Povodom najnovije knjige pesama („Vrt detinjstva“) / Petar Petrović Pecija // Riječ. – 24, br. 69 (23. 3. 1928) str. 4
1233. ПЕШИЋ, Миодраг М.
Desan ka Mak si mović „Vrt detinjstva“ / Miodrag M. Pešić // Život i rad. – Knj. 1, sv. 4
(april 1928) str. 307
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1234. ПЕШИЋ, Миодраг М.
Desanka Maksimović / Miodrag M. Pešić // Život i rad. – Knj. 2, sv. 10 (oktobar 1928)
str. 734–739
1235. ПРИ ЦА, Ду шан
„Vrt detinjstva“ / Dušan Prica // Učitelj. – 8, br. 6 (februar 1928) str. 469–470
1236. СТОЈА НОВИЋ ЗОРОВА ВЕЉ, Вла дан
Desanka Mak simović „Vrt detinjstva“ / Vladan Stojanović Zorovavelj // Letopis Matice srpske. – 102, knj. 315, sv. 2 (1928) str. 317–318
1237. ЦРЊАНСКИ, Ми лош
Mađa ri o antologiji srpskih pesni ka / Mi loš Cr njanski // Srpski književ ni glasnik. –
Knj. 23, br. 3 (februar 1928) str. 239–240

1929.
1238. Antologija naših pesnikinja na češkom (Srbske basnirky. Samotisky, 1929) / R. // Književ ni sever. – Knj. 5, sv. 6 (juni 1929) str. 244
1239. Berlinski časopis o našoj savremenoj književ nosti / K. // Srpski književ ni glasnik. –
Knj. 27, br. 7 (1929) str. 560–561
1240. Jedna antologija srpskih pesnikinja na češkom / A. // Misao. – Knj. 29, sv. 5/6 (221–222)
(mart 1929) str. 382
1241. Književ no veče „Života i rada“ u Valjevu / G. Đ. // Život i rad. – Knj. 3, sv. 17 (maj 1929)
str. 399
1242. „Srbske básnirky“ / Kr // Srpski književni glasnik. – Knj. 27, br. 4 (juni 1929) str. 315–316
1243. АЛ БРЕХТ, Фран
Srbski književ niki pr vič na slovenskem / Fran Albreht // Jutro. – 10, št. 109 (11. 5. 1929)
str. 6
1244. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Povodom desetogodišnjice „Misli“ / Veli mir Živojinović // Misao. – Knj. 31, sv. 5/8
(237–240) (novembar–decembar 1929) str. 193–199
1245. ЈОВА НОВИЋ, Слободан А.
Десанка Макси мовић: „Врт детињства“, Београд, 1928 / Слободан А. Јовановић //
Венац. – Књ. 14, св. 4/5 (ја ну ар 1929) стр. 381–385
1246. КА ША НИН, Ми лан
Srpska književ na zadruga / Mi lan Kašanin // Letopis Matice srpske. – 103, knj. 319,
sv. 1 (1929) str. 84–89
1247. ПЕШИЋ, Миодраг М.
Antologija „Odabrana strana“ (Iz savremene srpskohr vatske liri ke, po izboru sa mih
pesnika, sredio Milivoje Knežević. Subotica, 1929, izd. „Književ nog severa“) / Miodrag
M. Pešić // Život i rad. – Knj. 4, sv. 20 (avgust 1929) str. 625–626
1248. ХАЈДЕН РАЈХ, Јули је
Češka antologija srpskih pesni ki nja / Ju lije Hajdenrajh // Život i rad. – Knj. 4, sv. 20
(avgust 1929) str. 627–628
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1930.
1249. Veli ko putovanje i čitanje beogradskog Pen kluba / X. // Srpski književ ni glasnik. –
Knj. 30, br. 4 (juni 1930) str. 308–310
1250. Вече Ли ге жена за мир и слободу : оба вештење о овој па цифич кој орга ни за ци ји
која при ређу је вече посвећено Д. М. // Време. – (6. 12. 1930) стр. 4
Са држи при чу Д. М. Три врап ца.
1251. Јед на ус пе ла ма нифеста ци ја жена-умет ни ка : [приказ] // Време. – 2. 2. 1930
Десан ка Макси мовић, која је та кође иза зва ла ве ли ко оду шевљење, чи та ла је неке
своје већ обја вљене, али од лич не песме.
1252. Шта спремају на ши књи жевни ци? / [непотписано] // Ју гословенски гласник. –
1, бр. 56 (25. 11. 1930) стр. 11
1253. БА БИЋ, Јован
Desan ka Mak si mović „Zeleni vitez“ / Јован Бабић // Glasnik Jugoslovenskog profesional nog društva. – Knj. 10, sv. 9 (septembar 1930) str. 661–662
1254. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
„Зе лени ви тез“ Десан ке Макси мовић / Ми лан Богда новић // Српски књи жевни
гласник. – Књ. 31, бр. 1 (сеп тембар 1930) стр. 63–68
1255. ГРОЛ, Ми лан
Tridesetogodišnjica Srpskog književ nog glasni ka : nova serija brojeva od 1920. do
1930. / Mi lan Grol // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 32, br. 1 (januar 1930) str. 1–20
1256. ДУ КИЋ, Се лена
„Zeleni vitez“ Desan ka Mak si mović / Selena Du kić // Ženski svet. – 1, br. 6 (juni
1930) str. 8–9
1257. ЂУ КИЋ, Трифун
Kroz časopise. Sa rajevski „Pregled“ / Tri fun Đu kić // Misao. – Knj. 34, sv. 3/4 (259–
260) (oktobar 1930) str. 246
1258. ЖИВКОВИЋ, Бла гоје
Desan ka Mak si mović „Zeleni vitez“ / Blagoje Živković // Žena i svet. – 2, br. 4 (april
1930) str. 56
1259. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Поези ја Десан ке Макси мовић. („Песме“, 1924. „Зе лени ви тез“, 1930) / Ве ли мир
Жи воји новић // Мисао. – Књ. 32, св. 5/6 (245–246) (март 1930) стр. 354–365
1260. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Поези ја Десан ке Макси мовић. Поводом књи ге „Зе лени ви тез“ (Са кари кату ром
Десан ке Макси мовић од Пјера Кри жа ни ћа) / Вели мир Жи воји новић // Политика. – 27, 7884 (15. 4. 1930) стр. 8
1261. КИ КИЋ, Хасан
Spuštanje Desanke Mak simović (Povodom zbirke „Zeleni vitez“, Beograd, 1930) / Hasan Ki kić // Hr vatska revija. – 3, br. 11 (1930) str. 633–634
1262. КРКЛЕЦ, Густав
Tur neja Pen-kluba / Gu stav Krklec // Život i rad. – Knj. 6, sv. 32 (av gust 1930) str.
637–638
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1263. КРШИЋ, Јован
Ви тешка поези ја Десан ке Макси мовић. („Зе лени ви тез“) / Јован Кршић // Преглед. – Књ. 5, св. 81 (сеп тембар 1930) стр. 589–592
1264. МАЈИЋ, Дра гољуб
Desan ka Mak si mović „Zeleni vitez“ / Dragoljub Majić // Mlada Bosna. – 3, (septembar–oktobar 1930) str. 179–180
1265. НЕДИЋ, Бори воје
Naši feljtonisti / Borivoje Nedić // Književni sever. – Knj. 6, sv. 1 (januar 1930) str. 19–27
1266. НОВА КОВИЋ, Бошко
Desan ka Mak si mović, „Zeleni vitez“ („Misao“, Beograd, 1930) / Boško Nova ković //
Venac. – Knj. 15, sv. 8 (april 1930) str. 618–620
1267. ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма
„Зе лени ви тез“ г-це Десан ке Макси мовић / Си ма Пан ду ровић // Воља. – Књ. 1,
св. 2 (4. мај 1930) стр. 95–96
Pot pisano: X.
1268. ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма
Jedna savremena srpska pesnikinja. „Zeleni vitez“ Desanke Maksimović / Sima Pandurović // Jutar nji list. – 19, 6564 (14. 5. 1930) str. 9
Pot pisano: P. S.
1269. ПЕШИЋ, Миодраг М.
Desan ka Mak si mović „Zeleni vitez“ / Miodrag M. Pešić // Život i rad. – Knj. 5, sv. 28
(april 1930) str. 304–305
1270. ПИЛ КОВИЋ, Д.
Десан ка Макси мовић: Зе лени ви тез. Београд, 1930 / Д. Пил ковић // Женски
покрет (Београд). – (15. 4. 1930) стр. 7–8
1271. СИ МИЋ, Новак
Desanka Maksimović (U povodu zbirke „Zeleni vitez“) / Novak Simić // Književ nik. –
3, br. 10 (listopad 1930) str. 471–472
1272. СТОЈ КОВИЋ, Бори воје
Десан ка Макси мовић „Зе лени ви тез“ (Београд, 1930. г., изд. часописа „Мисао“ /
Бори воје Стојковић // Ле топис Мати це српске. – 104, књ. 324, св. 2/3 (1930)
стр. 258–260
1273. ФИН ЦИ, Ели
„Zeleni vitez“ Desan ke Mak si mović / Eli Finci // Pregled. – Knj. 5, sv. 80 (avgust
1930) str. 561–563

1931.
1274. Desan ka Mak si mović / [nepoznat] // La Yugoslavie (Beograd). – (29. 7. 1931) str. 2
1275. Desan ka Mak si mović „Ludi lo srca“ / M. // Novosti. – 25, br. 148 (31. 5. 1931) str. 9
1276. Nagradu „Cvijeta Zuzorić“ za najbolju pesmu dobi la je poznata naša književ nica Desan ka Mak si mović (za pesmu „Umor“) / Anonim // Vreme. – 11, br. 3298 (5. 3. 1931)
str. 4
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1277. Milan Bogdanović o poslednjem konkursu „Cvijete Zuzorić“ / B. // Pravda. – 28, br. 65
(6. 3. 1931) str. 6
1278. „Savremenik“ Srpske književ ne zadruge / X // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 33, br. 1
(maj 1931) str. 76
O knjizi „Ludi lo srca“.
1279. АМ БРО, Новак
Ženska poezija (Pred književ no veče u „Jadranovoj dvorani“) / Novak Ambro // Novo
doba. – 14, br. 19 (24. 1. 1931) str. 2
Pot pisano: – n.
1280. ВУ ЈИЋ, Вла ди мир
Poezija Desanke Mak simović („Pesme“, 1924, „Zeleni vitez“, 1930) / Vladimir Vujić //
Na rodna odbra na. – 6, br. 1/2 (4–6. 1. 1931) str. 21–23
1281. ГРОЛ, Ми лан
Кроз књи ге и дога ђаје / Ми лан Грол // Српски књи жевни гласник. – Књ. 32, св. 6
(март 1931) стр. 496
Пот писа но: Повремени. – О на гра ди „Цви је те Зу зорић“ песми Д. Макси мовић
„Умор“.
1282. ЂИ ЛАС, Ми лован
„Savremenik“ Srpske književ ne zadruge / Mi lovan Đi las // Zapisi. – Knj. 8, sv. 6 (juni
1931) str. 378–382
O knjizi „Ludi lo srca“.
1283. ЖИ ВА НОВИЋ, Јереми ја
„Са временик“ Српске књи жевне за дру ге / Јеремија Жи вановић // Венац. – Књ. 16,
св. 8 (април 1931) стр. 629–632
Пот писа но: „Хрони чар“. – О књи зи Д. Макси мовић „Луди ло срца“.
1284. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Književna kritika i slučaj Milana Bogdanovića / Velimir Bogdanović // Misao. – Knj. 35,
sv. 5/6 (1931) str. 362–374 ; sv. 7/8 (271–272) str. 484–496 ; knj. 36, sv. 1/2 (273–274)
str. 90–100
1285. ЛОПИ ЧИЋ, Ђорђе
„Ludi lo srca“, pripovet ke Desan ke Mak si mović / Đorđe Lopičić // Stožer. – 2, br. 6
(juni 1931) str. 193
1286. ПИЛ КОВИЋ, Дора
Ukleti san. Desan ki Mak si mović / Dora Pil ković // Venac. – Knj. 16, sv. 4/5 (januar
1931) str. 263–264
1287. РАЈИЋ, Ми лан
Opet o kon kursu Cvjete Zuzorić / Mi lan Rajić // Život i rad. – Knj. 7, sv. 40 (april
1931) str. 252–258
1288. СА ВИЋ, Топли ца
Desan ka Mak si mović „Zeleni vitez“ / Toplica Savić // Bela vra na. – 1, br. 2/3 (februar–mart 1931) str. 41–43
1289. СТОЈ КОВИЋ, Бори воје
Poezija Desan ke Mak si mović / Borivoje Stojković // Književ na krajina. – Knj. 1, br. 3
(mart 1931) str. 100–106
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1932.
1290. Desanka Mak simović: Gozba na livadi / W. // Književ ni sever. – Knj. 8, sv. 3/4 (mart–
april 1932) str. 122
1291. Јед на ју гословенска ан тологи ја на немач ком / Љ. Н. // Српски књи жевни гласник. – Књ. 35, бр. 2 (ја ну ар 1932) стр. 151–152
1292. АТА НАСИ ЈЕВИЋ, Ксени ја
Поезија у прози Десанка Макси мовић / Ксенија Атанасијевић // Мисао. – Књ. 39,
св. 5/8 (301–304) (јули–август 1932) стр. 453–455
Пот писа но: К.
1293. ГЛУ МАЦ, Ђорђе
Desan ka Mak si mović: Gozba na livadi / Đorđe Glu mac // Kriti ka. – 3, knj. 5, sv. 3/5
(mart–maj 1932) str. 137–138
Pot pisano: G.
1294. ДИН, Ан те
Lirika Dobrice Cesarića, Dragutina Tadijanovića i Desanke Maksimović / Ante Dean //
Ma la revija. – 1, br. 1 (mart 1932) str. 12–15
1295. ДУ КИЋ, Се лена
Desan ka Mak si mović: Gozba na livadi : zbirka pesa ma u prozi / Selena Du kić // Žena
i svet. – 8, br. 4 (april 1932) str. 3–4
Pot pisa no D. S.
1296. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
При повет ке Десан ке Макси мовић (Десан ка Макси мовић : „Луди ло срца“, Савременик СКЗ, бр. 163, 1931) / Ве ли мир Жи воји новић // Мисао. – Књ. 38, св. 3/4
(291–292) (фебру ар 1932) стр. 243–346
1297. КОШАК, Вин ко
Iz srbske in hr vatske književ nosti. Desanka Maksimović „Ludilo srca“ / Vinko Košak //
Ljubljanski zvon. – 52, št. 6 (1932) str. 376
1298. СПИ РИ ДОНОВИЋ-СА ВИЋ, Је ла
Desanka Maksimović: Gozba na livadi / Jela Spiridonović Savić // Život i rad. – Knj. 10,
sv. 60 (februar 1932) str. 299–302
1299. ТА РА НОВСКИ, Ки рил
Десан ка Макси мовић: Гозба на ли ва ди / Ки рил Тара новски // Ле топис Мати це
српске. – 106, књ. 332, св. 1/3 (април–јун 1932) стр. 230

1933.
1300. Вен ча ње књи жевни це Десан ке Макси мовић : [крат ка вест] // Поли ти ка. – 30,
бр. 9061 (6. 8. 1933) стр. 13
1301. Јед на нови на : Књи жевно вече / М. О. // Кру шевач ки гласник. – (23. 3. 1933)
стр. 3
1302. Пе сма Де сан ке Мак си мовић пред судом / Аноним // Прав да. – 29, бр. 10177
(9. 5. 1933) стр. 8
П песми „Чудо творни џепови“.
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1303. ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир
Ју гословенска ли ри ка на руском / Ве ли мир Жи воји новић // Мисао. – Књ. 41,
св. 3/6 (315–318) (март 1933) стр. 372
1304. НОВА КОВИЋ, Бошко
Један чешки преводи лац ју гословенских песа ма / Бошко Нова ковић // Мисао. –
Књ. 41, св. 1/2 (313–314) (ја ну ар 1933) стр. 118–120
1305. ПЕРОВИЋ, Ра де
Desan ka Mak si mović „Srce lut ke spavaljke“. Beograd, 1933 / Rade Perović // Život i
rad. – Knj. 17, sv. 104 (decembar 1933) str. 1535
Pot pisano R. P.
1306. ТА РА НОВСКИ, Ки рил
Јед на ан тологи ја ју гословенске ли ри ке на руском / Ки рил Тара новски // Ле топис Мати це српске. – 107, књ. 336, св. 2 (1933) стр. 172–173

1934.
1307. Десан ка Макси мовић / К. // Слово. – Бр. 1 (maj 1934) стр. 4
Са песмом Богу ми лова моли тва.
1308. „Srce lut ke spavaljke“ / D. // Srpski knji žev ni glasnik. – Knj. 41, br. 1 (ja nuar 1934)
str. 71
1309. КА РА ЛИЋ, Предраг
Uzdizanja („Ča robnica“, „Blaženstvo“, „Ispovest“) / Predrag Ka ra lić // Život i rad. –
Knj. 19, 117 (jul 1934) str. 810
1310. КНЕ ЖЕВИЋ, Ми ли воје
Desanka Mak simović: Srce lutke spavaljke i druge priče za decu / Milivoje Knežević //
Književ ni sever. – Knj. 10, sv. 3/4 (mart–april 1934) str. 117
Pot pisano: M.
1311. КОЗАРЧА НИН, Иво
Iz deč je književ nosti. Desanka Mak simović „Srce lutke spavaljke“ / Ivo Kozarčanin //
Savremena škola. – 8, br. 1/2 (februar 1934) str. 29–30

1935.
1312. Ака деми ја седам умет ности доде ли ла је на гра де Фра ну Нова кови ћу и Десан ки
Макси мовић / [није пот писан текст] // Поли ти ка. – 32, бр. 9821 (23. 9. 1935)
стр. 7
1313. Desan ka Mak si mović na bugarskom / Lj. // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 44, br. 2
(ja nuar 1935) str. 164
1314. На ши песни ци на бу гарском : [крат ка вест] // Идеје. – 1, бр. 12 (24. 1. 1935) стр. 6
Комен тар о добром преводу песа ма Д. М.
1315. „Socija lizovana književ nost“ / Pel. // Nin. – 1, br. 24 (24. 8. 1935) str. 7–8
1316. БА БИЋ, Вла ди мир Ђ.
Beogradsko pismo. Desan ka Mak si mović „Ka ko oni žive“. Georgije Božović „Teška
iskušenja“ / Vladi mir Babić // Na rodne novine. – Br. 204 (5. 9. 1935) str. 3–4
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1317. БА БИЋ, Вла ди мир Ђ.
Desan ka Mak si mović kao pripovedač / Vladi mir Babić // Jav nost. – 1, br. 38 (5. 10.
1935) str. 959–960
O knjizi „Ka ko oni žive“.
1318. БА ЊЕВИЋ, Мирко
Desanka Mak simović „Kako oni žive“ / Mirko Banjević // Nin. – 1, br. 10 (11. 5. 1935)
str. 5
Pot pisano MIRB.
1319. ВУ ЈИЋ, Вла ди мир
„Socijalizovana“ književnost / Vladimir Vujić // Pravda. – 31, br. 10966 (11. 5. 1935) str. 7
O knjizi „Ka ko oni žive“.
1320. ЛАТ КОВИЋ, Ви до
Десан ка Макси мовић „Ка ко они жи ве“ / Ви до Лат ковић // Ју жни преглед. – 10,
бр. 11 (новембар 1935) стр. 429
1321. МЛА ДЕНОВИЋ, Жи вомир
Desan ka Mak si mović „Ka ko oni žive“. Beograd, 1935 / Živomir Mladenović // Letopis Matice srpske. – 109, knj. 343, sv. 2 (1935) str. 296–297
1322. ПОПОВИЋ, Здравко
Desan ka Mak si mović „Ka ko oni žive“ / Zdravko Popović // Jugoslovenski rasvit. – 3,
sv. 5/6 (maj–juni 1935) str. 94–95

1935/1936.
1323. БАР ТОЛ, Вла ди мир
Nova pesnička zbirka Desanke Mak simović / Vladimir Bar tol // Modra ptica. – 7, št. 9
(1935/1936) str. 295–296
O knjizi „Nove pesme“.

1936.
1324. Jugoslovische Frauenlyrik / P. T. // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 49, br. 6 (novembar
1936) str. 477–478
1325. L’eouvre littéra i re des ferm mes yougoslaves. Redigé par L’Association des fem mes
Yougoslaves. Za Međunarodni kongres žena, u oktobru, u Dubrovniku / M. // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 49, br. 5 (novembar 1936) str. 392–394
1326. Сви у Клаер тон на 15. новембар / К. // Амери кански Србобран (Питбург). – 30,
6471 (10. 11. 1936)
Фо тографи ја Српског певач ког дру штва „Десан ке Макси мовић“.
1327. БАР ТОЛ, Вла ди мир
Slovenački časopis o Desan ki Mak si mović / Vladi mir Bar tol // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 49, br. 5 (novembar 1936) str. 390–392
O knjizi „Nove pesme“ u časopisu „Modra ptica“.
1328. БЕРИЋ, Гргур
Desan ka Mak si mović „Nove pesme“ / Grgur Berić // Život i rad. – Knj. 24, sv. 154
(avgust 1936) str. 118–120
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1329. БЛЕНИ КА
Проя ви на сла вянската жена : нова кни га на Д. М. / Блъни ка // Вест ни къ на жената (София). – 16, бр. 662 (14. 10. 1936) стр. 2
1330. БОЖИ НОВИЋ, Љу бомир
Jedna antologija za decu. (Živojin Karić „Antologija jugoslovenske savremene dečje književ nosti“. Beograd, 1936) / Ljubomir Božinović // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 47,
br. 2 (januar 1936) str. 162–163
1331. БОРКО, Божи дар
Poezija Desan ke Mak si mović / Božidar Borko // Jutro. – 17, št. 160 (14. 7. 1936) str. 4
Pot pisano: – O.
1332. ГА ВЕ ЛА, Ђу ро
Пе сме Де сан ке Мак си мовић. Поводом ње не нај нови је збирке пе са ма у из дању Са временик СКЗ („Нове песме“) / Ђу ро Га ве ла // Поли ти ка. – 33, бр. 10078
(15. 6. 1936) стр. 12
1333. ДЕВРЊА, Ми лу тин
Li ri ka Desan ke Mak si mović. (Povodom zbirke „Nove pesme“) / Mi lutin Devr nja //
Hrišćanska misao. – 2, br. 7/8 (jul–avgust 1936) str. 109–111
1334. ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Рад ми ло
„Нове песме“ Десанке Макси мовић / Рад ми ло Ди митријевић // Преглед. – Књ. 12
(јул–август 1936) стр. 411–417
1335. КОРДИЋ, Си ни ша
Desanka Maksimović „Nove pesme“. SKZ, 1936 / Siniša Kordić // Pravda. – 32, br. 11399
(18. 7. 1936) str. 13
1336. КОРДИЋ, Си ни ша
O li rici Desan ke Mak si mović / Siniša Kordić // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 47,
br. 4 (februar 1936) str. 305–307
1337. МИТРОПАН, Пе тар
„Нове песме“ Десан ке Макси мовић, СКЗ, 1936. / Пе тар Ми тропан // Ју жни преглед. – 10, бр. 8/9 (август–сеп тембар 1936) стр. 296–298
1338. ПЕТРОВИЋ, На де жда
Bibliogra fija knjiga ženskih pisaca u Jugoslaviji. Desan ka Mak si mović. / Nadežda Petrović. – Beograd : Udruženje univerzitetski obrazova nih žena, 1936. – Str. 47–48, 84

1937.
1339. Udruženje jugoslovenskih književ ni ka / M. P. // Srpski književ ni glasnik. – Knj. 50,
br. 7 (april 1937) str. 565–566
1340. ЗОГОВИЋ, Ра дован
Вари јан те јед не поан те два бла женства / Ра дован Зоговић // На ша стварност. –
Бр. 5/6 (ја ну ар–фебру ар 1937) стр. 79–82
1341. ЈА ЗОВА, Ја на
На Опленаць / Яна Язова // Вестникь на жената (София). – 16, бр. 697 (16. 6. 1937)
стр. 2
При каз гостова ња бу гарских песни ки ња и дома ћи на (Д. М.).
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1342. КУЛУН ЏИЋ, Звони мир
Desanka Mak simović o sebi i literaturi / Zvonimir Kulundžić // Sad i nekad. – 2, br. 31
(25. 7. 1937) str. 10–15
1343. МАРКОВИЋ, Љу би ца
Savremena srpska ženska liri ka / Ljubica Marković // Misao. – Knj. 44, sv. 5/8 (341–
344) (mart 1937) str. 229–235
1344. МАРС, Евгени ја
Нашето госту ване вь Бъл гра дь / Евгения Марсь // Вестникь на жената (София). –
16, бр. 697 (16. 6. 1937)
1345. МИРКОВИЋ, Ни кола
Antologija srpskohr vatske posleratne liri ke. Sastavio i predgovor napisao Đuro Gavela. Savremenik SKZ, Beograd, 1937 / Ni kola Mirković // Srpski književ ni glasnik. –
Knj. 51, br. 4 (juni–ju li 1937) str. 302–305; br. 5, str. 379–382
1346. НЕВИСТИЋ, Иван
Ан тологи ја српско-хрватске послерат не ли ри ке : Са временик Српске књи жевне за дру ге : књи ге и писци / Иван Невистић // Правда. – 22. 5. 1937
Приказ и критика антологија уз похва лу песника: Вели мира Жи војинови ћа, Д. М.
и Ни коле Шопа.
1347. НЕДЕЉКОВИЋ, Ми лорад
Selo u našoj novijoj poeziji / Mi lorad Nedeljković // Agrar na misao. – 2, br. 1 (januar
1937) str. 9–11
1348. НОВА КОВИЋ, Бошко
Десан ка Макси мовић „Нове песме“, „Са временик“ СКЗ, Коло VI, књ. 21, Бгд.,
1936. / Бошко Нова ковић // Ле топис Мати це српске. – Књ. 347, св. 1 (фебру ар
1937) стр. 111–112

1938.
1349. Tri knjige za decu. (Desan ka Mak si mović „Ras peva ne priče“. M. Lovrak „Vuč jak“.
Si ma Cucić „IV b napred“) / B. Т. // XX vek. – Knj. 2, sv. 7 (septembar 1938) str.
305–307
1350. БОДУЛИЋ, Љу товид
Desan ka Mak si mović / Ljutovid Bodu lić // Jugoslovenski rasvit. – 7, br. 3 (novembar
1938) str. 50–54
1351. БОДУЛИЋ, Љу товид
Naša li ri ka na ta lijanskom / Ljutovid Bodu lić // Južni pregled. – 12, br. 11/12 (novembar 1938) str. 444–446
1352. ВОЛФ, Густав
Brüden von Bolt zu Bolt / Gustav Wolf [o D. M. i A. Šantiću] // Bautzener Tageblatt
(Bautzen). – (1. 2. 1938)
Pri log tek stu pesma: Frühlingslieb u prevodu Gustava Vol fa.
1353. КОЗАРЧА НИН, Иво
Desan ka Mak si mović, „Raspevane priče“ / Ivo Kozarča nin // Savremena škola. – 12,
br. 8 (oktobar 1938) str. 251–253
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1354. МАРКОВИЋ, Љу би ца
Pogled na pesničko stva ranje srpske žene / Ljubica Marković // Južni Pregled. – 12,
br. 8/9 (1938) str. 327–330
1355. ПРОШИЋ, Н.
Desanka Maksimović „Raspevane priče“ / N. Prošić // Južni pregled. – 12, br. 10 (oktobar 1938) str. 394
1356. СТОЈ КОВИЋ, Бори воје
Priče za decu Desanke Maksimović. „Zlatna knjiga“, Gece Kona / Borivoje Stojković //
Pravda. – 34, br. 12095 (18. 6. 1938) str. 10

1939.
1357. Јед на за гребач ка крити ка о Десан ки Макси мовић / Ј. С. // Српски књи жевни гласник. – Књ. 56, бр. 5 (март 1939) стр. 397–398
Козарча нин Иво о књи зи „Рас пева не при че“ у „Хрватској реви ји“.
1358. ДЕВРЊА, Ми лу тин
Три песме Десан ке Макси мовић / Ми лу тин Деврња // Српски глас. – 1, бр. 1
(16. 11. 1939) стр. 8
О пе сма ма „Уста ни ци“, „Де вој ка са поги нулим мла ди ћем“, „Буду ћим вој ници ма“.
1359. КОЗАРЧА НИН, Иво
Deč je priče Desan ke Mak si mović / Ivo Kozarčanin // Hr vatska revija. – 12, br. 2
(1939) str. 104–106
O knjizi „Raspevane priče“.
1360. МИРКОВИЋ, Ни кола
Српски писци у бу гарском преводу / Ни кола Мирковић // Ле топис Мати це српске. – 113, књ. 351, св. 3 (1939) стр. 220–222
1361. ТА РА НОВСКИ, Ки рил
Ју гословенске при повет ке за децу на бу гарском / Ки рил Тара новски // Српски
књи жевни гласник. – Књ. 56, бр. 4 (фебру ар 1939) стр. 314

1940.
1362. Божић на „Поли ти ка“ / Ж. // Српски књи жевни гласник. – Књ. 59, бр. 2 (ја ну ар
1940) стр. 154–155
О песми Д. Макси мовић „Жао ми је човека“.
1363. Les Lauréats du prix „Mi lan Ra kić“ [vest o dodeli nagrade Mi lan Ra kić pesni ki nji
D. M.] // L’echo de Belgrade (Beograd). – (4. 7. 1940) str. 2
1364. Овогоди шњу на гра ду Дру штва „Ми лан Ра кић“ доби ла је Десан ка Макси мовић :
[обавештење са крат ком биографи јом Д. М.] / [није потписано] // Полити ка. – 37,
бр. 11520 (30. 6. 1940) стр. 16
Са сли ком Д. М.
1365. Ус пе ло књи жевно вече Пен-клу ба / [није потписано] // Поли ти ка. – 37, бр. 11479
(19. 5. 1940) стр. 13
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1366. ЈОВА НОВИЋ, Жи ворад П.
Књи жевне на гра де / Жи ворад П. Јова новић // Српски књи жевни гласник. – VIII,
књ. 60, бр. 8 (1940) стр. 558
На гра да Дру штва „Ми лан Ра кић“ за 1940. годи ну.
1367. КОВАЧЕВИЋ, Божи дар
Војтех Мјерки и његови преводи на словач ки и чешки / Божи дар Ковачевић //
Српски књи жевни гласник. – Књ. 59 (ја ну ар 1940) стр. 158

1941.
1368. Прва дечја опера у Београ ду / [није потписано] // Време. – 21, бр. 6850 (19. 2. 1941)
стр. 9
О опери Ми лен ка Живкови ћа „Деч ја соба“ на истои мени либрето Д. М. – Са сликом Д. М.

1946.
1369. Књи жевно вече Десан ке Макси мовић : II при редба Удру жења књи жевни ка Србије у корист фон да за борбу против неписмених / [није потписано] // Полити ка. –
Бр. 12221 (15. 2. 1946) стр. 4
1370. Desan ka Mak si mović: Oslobođenje Cvete Andrić. Izda nje Central nog odbora AFŽ-a
Jugoslavije, Beograd, 1945, cena 6 din. / Z. K. // Glas Slovenije. – (18. 1. 1946)
1371. После тродневног заседа ња први кон грес књи жевни ка Ју госла ви је за вршио је
рад / [није потписано] // Поли ти ка. – 43, бр. 12460 (20. 11. 1946) стр. 5
1372. Први конгрес књи жевника Ју госла вије / [није потписано] // Наша књи жевност. –
Књ. 3, св. 12 (децембар 1946) стр. 577–582
1373. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Писци у непосред ном додиру са публиком / Ми лан Богдановић // Књи жевност. –
Књ. 1, св. 2 (фебру ар 1946) стр. 313–314
1374. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Руска деч ја књи жевност. Руске народ не при че. Преве ли Д. М. и Сергеј Сластиков / Ми лан Богда новић // Књи жевност. – Књ. 1, св. 1 (ја ну ар 1946) стр. 140–141
Пот писа но: М.
1375. ГЛУ МАЦ, Слободан
Три поеме (М. Па нић Су реп: Ада. М. Вра њешевић: Један од многих. Д. М.: Ослобођење Цве те Ан дрић.) / Слободан Глу мац // Ле топис Мати це српске. – 120,
књ. 356, св. 3 (1946) стр. 238–241

1947.
1376. Значајан датум у нашој културној историји : Комитет за култу ру и уметност владе
ФНРЈ доделио је награде нашим истак ну тим уметницима : награде за књи жевност,
ликов., муз., филм / [није потписано] // Политика. – Бр. 12530 (9. 2. 1947) стр. 3
На гра да за књи жевност Д. М. за „Песник и за ви чај“.
457

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1377. ФРАХ ЧИЋ, Ви лим
Jugosłowianscy pisarze i plastycy o polsce, polakach i Krakowie : wywiady błyskawiczhe
z człoh ka mi delegaciji : Desan ka Mak si mović / Vi lim Frahčić // Dziennik literacki
(Kra kow). – 1, br. 2 (36) (7–13. 9. 1947) str. 8
Pri log ka ri katura D. M. Edward Glowacki.

1949.
1378. СИ МИЋ, Новак
Bi lješka (pogovor) / Novak Si mić // Desan ka Mak si mović: Otadžbina u pr vomajskoj
povorci. – Zagreb : Na kladni zavod Hr vatske, 1949. – (Na rodna knjižnica)

1950.
1379. Desan ka Mak si mović: „Reka pomoćnica“ / [nije pot pisa no] // Pioni ri. – Br. 5 (maj
1950) str. 23
1380. ГЕОРГИ ЈЕВИЋ, Креши мир
Novi tonovi u poeziji Desan ke Mak si mović : beleška na temu pesnik i politi ka / Kreši mir Georgijević // Univerzitetski vesnik. – 3, br. 35 (29. 10. 1950) str. 2
1381. МАТИЋ, Ду шан
Поези ја је непрекид на све жи на све та / Ду шан Матић // Књи жевне нови не. – 3,
бр. 52 (26. 12. 1950) стр. 1 и 4
1382. ПОПОВИЋ, Вла до
Десан ка Макси мовић: „Изабра не песме“. За греб, 1950 / Вла до Поповић // Књижевне нови не. – Бр. 31 (1. 8. 1950) стр. 4
1383. РАТКОВИЋ, Ристо
„Река помоћ ни ца“ / Ристо Рат ковић // Књи жевност. – 5, бр. 5 (мај 1950) стр. 504
1384. РИСТА НОВИЋ, Са ва
Десан ка Макси мовић: „Река помоћ ни ца“ / Са ва Риста новић // Књи жевне нови не. – 3, бр. 33 (15. 8. 1950) стр. 4
1385. СИ МИЋ, Новак
Beleška o piscu (pogovor) / Novak Si mić // Desan ka Mak si mović: Izabrane pesme. –
Zagreb : Zora, 1950. – (Ma la biblioteka, 51)

1951.
1386. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Десан ка Макси мовић: Отаџби но, ту сам / Ми лан Богда новић // Књи жевни преглед. – 4, бр. 4 (24. 11. 1951) стр. 3–4
1387. БРОЗ, Па вао
Asocijacije na pjesme Desan ke Mak si mović / Pavao Broz // Mladost. – 7, sv. 1 (1951)
str. 67–74
O knjizi „Izabra ne pjesme“, Zagreb, 1950.
1388. ДУ БРАВЧИЋ, Вла до
Поези ја на ше да на шњи це / Вла до Ду бравчић // Књи жевне нови не. – Бр. 28 (10. 7.
1951) стр. 4
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1389. КОСТИЋ, Ду шан
Родољу би ва поема Десан ке Макси мовић. („Отаџби но, ту сам“. Просве та, Београд, 1951) / Ду шан Костић // Поли ти ка. – 48, бр. 13940 (12. 8. 1951) стр. 6
1390. МИ ЛАЧИЋ, Божо
О поези ји Десан ке Макси мовић / Божо Ми лачић // Ствара ње. – 6, бр. 9 (1951)
стр. 543–555 ; бр. 10/11 (1951) стр. 639–652
1391. НОВА КОВИЋ, Бошко
Две поеме о да на шњи ци. Десан ка Макси мовић: Отаџби но, ту сам. Ду шан Костић: Поема о гра ду и љу ба ви / Бошко Нова ковић // Књи жевност. – Књ. 13, св. 10
(1951) стр. 375–377
1392. ПА ВИЋ, Бора
Десан ка Макси мовић: Борци за здра вље / Бора Па вић // Књи жевност. – 6, књ. 13,
бр. 11/12 (1951) стр. 537–538

1952.
1393. Воле ла сам да прона ла зим та ленте // Мла да култу ра. – 1, бр. 2 (27. 11. 1952) стр. 1
Ин тервју.
1394. Три пи та ња Десан ки Макси мовић : писци и књи жевност / [није потписано] //
Омла ди на. – Бр. 10 (8. 3. 1952) стр. 8
Са пот писом Д. М.
1395. РАТКОВИЋ, Ристо
О јед ном међу времену / Ристо Ратковић // Летопис Матице српске. – 128, књ. 369,
св. 1 (1952) стр. 108–124
1396. РОТ КОВИЋ, Ра дослав
Kritika na ma lo i na veliko / Radoslav Rotković // Krugovi. – 1, br. 1 (1952) str. 75–80
O poemi „Otadžbino, tu sam“.
1397. РОТ КОВИЋ, Ра дослав
Umjetnost i umješnost : jedan novi prilog uz stari članak Marka Ristića / Radoslav Rotković // Krugovi. – 1, br. 6 (1952) str. 496–501

1953.
1398. Poetski lik Desan ke Mak si mović / D. G. // Radnik. – 4, br. 148 (19. 2. 1953)
1399. ГРБИЋ, Дра гослав
Isti nita rodoljubiva bajka / Dragoslav Grbić // Omladina. – 8, br. 24 (10. 6. 1953)
O pesmi „Kr vava bajka“.
1400. ЈЕРЕМИЋ, Б.
Jedan susret sa našom zemlja kinjom, književ nicom Desan kom Mak si mović / B. Jeremić // Napred. – 7, br. 285 (6. 11. 1953) str. 4
1401. КРА КАР, Лојзе
Beleška o piscu / Lojze Kra kar // Socija listična misel. – Br. 8 (1953) str. 531
1402. МА РИН КОВИЋ, На да
Десан ка Макси мовић / На да Марин ковић // Ра дио Београд. – 9, бр. 146 (1953)
стр. 25
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1954.
1403. Desan ka Mak si mović // Pionirski list. – 13. 10. 1954
1404. Десан ка Макси мовић „Отворен прозор“ // Нова Ма кедони ја. – 10, бр. 3001 (13. 7.
1954)
1405. Proza pjesni kinje / J. R. // Prosvjetni rad (Cetinje). – 1, br. 10 (1. 11. 1954) str. 6
O romanu „Otvoren prozor“.
1406. БОГИЋ, Јован
Desan ka Mak si mović „Kr vava bajka“ / Jovan Bogić // Polet. – Br. 3 (1954 1955) str. 4
1407. БУЛАТОВИЋ, Божо
Prolaznost pjesnika : D. M. „Strašna igra“ / Božo Bulatović // Susreti. – 2, br. 11 (1954)
str. 842–847
1408. ВУЧ КОВИЋ, Га ври ло
Десан ка Макси мовић „Отворен прозор“ / Га ври ло Вуч ковић // Књи жевне новине. – 1, бр. 29 (29. 7. 1954)
1409. ЂОНОВИЋ, Јан ко
Де сан ка Макси мовић „Стра шна игра“ / Јан ко Ђоновић // Борба. – 19, бр. 228
(21. 9. 1954) стр. 5
Пот писа но: Пут ник Си мо.
1410. КРСТИЋ, Је лена
Desanka Maksimović „Otvoren prozor“ / Jelena Krstić // Omladina. – 9, br. 29 (14. 7. 1954)
1411. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
Desanka Maksimović „Otvoren prozor“ / Miodrag Kujundžić // Novosadski dnevnik. –
1, br. 21 (28. 7. 1954)
1412. МАКСИ МОВИЋ, Миодраг
Десанка Макси мовић „Стра шна игра“ / Миодраг Макси мовић // Књи жевне новине. – 1, бр. 35 (9. 9. 1954)
1413. МАКСИ МОВИЋ, Миодраг
Desan ka Mak si mović „Strašna igra“ / Miodrag Mak si mović // Omladina. – 9, br. 38
(15. 9. 1954) str. 6
1414. НОВА КОВИЋ, Бошко
Приповетке Десанке Макси мовић (Д. М. „Стра шна игра“. Београд, 1954) / Бошко
Нова ковић // Поли ти ка. – 51, бр. 14940 (1. 10. 1954) стр. 9
1415. ПА У НОВИЋ, Си ни ша
Десан ка из Бран кови не / Си ни ша Пау новић // Змај. – Бр. 10 (1954) стр. 2–4
1416. РАЦКОВ, Иван ка
Desanka Maksimović „Otvoren prozor“ / Ivanka Rackov // Hr vatska riječ. – 10, br. 26
(25. 6. 1954) str. 5
1417. ЦА РИЋ, Воја
Десанка Максимовић „Ветрова успаванка“ / Воја Царић // Политика. – 51, бр. 14808
(30. 4. 1954) стр. 7
1418. ЦА РИЋ, Воја
Десанка Макси мовић „Отворен прозор“ / Воја Царић // Политика. – 51, бр. 14904
(15. 9. 1954) стр. 10
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1419. ЏА ЏИЋ, Пе тар
Сви у са натори ју ме : роман Десан ке Макси мовић „Отворен прозор“ / Пе тар
Џа џић // НИН. – 4, бр. 184 (11. 7. 1954)
1420. ШИ ЈА КОВИЋ, Миодраг
Desan ka Mak si mović „Strašna igra“ / Miodrag Šija ković // Stva ra nje. – 9, br. 10
(1954) str. 639–640

1955.
1421. Велики број књига домаћих писаца : шта ће у децембру издати београдска предузећа // Борба. – (7. 12. 1955)
У изда вач ки план укљу чен „Ми рис земље“.
1422. Ис так ну ти деч ји писци у Ва љеву. Гостова ли су Десан ка Макси мовић, Ми ра
Алеч ковић, Бран ко Ћопић и Арсен Ди клић / З. Ј. // На пред. – Бр. 379 (1955)
1423. АЛЕЧ КОВИЋ, Ми ра
Десет годи на ју гословенске ли терату ре за децу / Ми ра Алеч ковић // Ле топис
Мати це српске. – 131, књ. 376, св. 4 (1955) стр. 364–386
1424. БАН ДИЋ, Ми лош
Ма ла панорама савременог романа : Десанка Максимовић, Ду шанка Поповић-Дорофејева, Стеван Ја ковљевић, Јозеф Дебрецени, Мла ден Ољача, Иван Ива њи /
Ми лош Бан дић // Књи жевност. – Књ. 20, св. 1/2 (1955) стр. 131–145
1425. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Десан ка Макси мовић, „Ан ке та“ : ре ферат / Ми лан Богда новић // Стари и нови
(Бе оград). – Књ. 5, (1955) стр. 135–136
1426. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Lirika Desanke Maksimović : predgovor / Milan Bogdanović // Miris zemlje / D. M. –
Beograd : Prosveta, 1955. – str. 20
1427. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Оп шти осврт на раз вој ју гословенске књи жев ности од 1945. до 1955. / Ми лан
Богда новић // Ле топис Мати це српске. – 131, књ. 376, бр. 4 (1955) стр. 313–325
1428. БОРКО, Божи дар
Beseda o pesnici : predgovor / Božidar Borko // Pomlad na pesem / D. M. ; prevedel
Lojze Kra kar. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1955. – str. 5–8
1429. ГРБИЋ, Дра гослав
Rodoljublje u poeziji Desan ke Mak si mović / Dragoslav Grbić // Inva lidski list. – 32,
br. 20 (21. 5. 1955)
1430. МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Се ли мир В.
Књи жевни час у Све тозареву : песме су чи та ли Десан ка Макси мовић, Мирко
Ба њевић и Дра гомир Ба дић / Се ли мир В. Ми лоса вљевић // Нови пут. – Све тозарево, 9. 7. 1955
1431. МИ ХАЈЛОВИЋ, Борислав
Jedna decenija naše književ nosti / Borislav Mi hajlović // Novosadski dnev nik. – 2,
br. 94 (21. 12. 1955)
1432. ОЛУ ЈИЋ, Грозда на
„Lepota i čovečnost“ : inter vju sa Desankom Maksimović o književnim pitanjima / Grozda na Olujić // Omladina. – Br. 937 (9. 11. 1955) str. 6
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1433. ОСТОЈИЋ, С.
Прољећа недопјева на : у За гребу се при према извођење дра ме двоје мла дих
аутора о стре ља њу кра гу јевач ких ђа ка / С. Остојић // Поли ти ка. – (23. 10. 1955)
1434. ТРНАВСКИ, Вук
Звук и сли ка : сусрет са Д. М. / Вук Трнавски // Поли ти ка. – 2223 (14. 10. 1955)
Ин тервју.
1435. ФИН ЦИ, Ели
Radosna retrospektiva : osvrt na jugoslovensku književ nost poslednjih deset godina /
Eli Finci // Naš vesnik. – 2, br. 87 (25. 11. 1955)
1436. ЦА РИЋ, Воја
Десан ка Макси мовић „Пролећ ни саста нак“ / Воја Царић // Поли ти ка. – 52,
бр. 15065 (25. 2. 1955)
1437. ЦУ ЦИЋ, Си ма
Један значајан ју би леј (Д. М.: „Пролећ ни саста нак“. Деч ја књи га, 1954) / Си ма
Цу цић // Ле топис Мати це српске. – 131, књ. 376, св. 4 (1955) стр. 426–427

1956.
1438. Desanka Mak simović „Miris zemlje“ / B. D. // Zadruga. – 12, br. 569 (26. 1. 1956)
1439. Desan ka Mak si mović „Miris zemlje“ / O. B. // Omladinski pokret. – 15, br. 36 (7. 9.
1956)
1440. Од говор на ан ке ту: Ка ко ја сфа кате поези јата и што по ва ше мислење го карактери зи ра на ше то современо поетско творештво // Хори зонт. – 1, бр. 14 (2. 9.
1956) стр. 1
1441. Savremena tema – čovjek / Uredništvo // Vjesnik. – 17, br. 3661 (29. 11. 1956) str. 14
Razgovor sa najplodnijim poslijeratnim pisci ma: Desan kom Mak si mović, Bran kom
Ćopićem i drugim.
1442. БАН ДИЋ, Ми лош
Десанка Максимовић „Мирис земље“ / Ми лош Бандић // Политика. – 53, бр. 15357
(3. 2. 1956) стр. 9
1443. БА ЊЕВИЋ, Мирко
Десан ка Макси мовић „Ми рис земље“, (Изабра не песме – Просве та, Београд,
1955) / Мирко Ба њевић // Ле топис Мати це српске. – 132, књ. 378, св. 1/2 (1956)
стр. 120–123
1444. БЛЕЧИЋ, Ми ха и ло
Мирис јед не земље и јед не поезије (Д. М. „Мирис земље“. Београд, 1956) / Ми хаило Блечић // Ствара ње. – Бр. 4 (1956) стр. 273–274
1445. БОГДА НОВИЋ, Жи ка
Десан ка Макси мовић „Ми рис земље“ / Жи ка Богда новић // Борба. – 21, бр. 7
(10. 1. 1956) стр. 5
Пот писа но Б. Ж.
1446. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Песник мла дости и љу ба ви : Д. М. „Ми рис земље“ / Зоран Га ври ловић // Борба. –
21, бр. 26 (31. 1. 1956) стр. 5
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1447. ДА НОЈЛИЋ, Ми лован
Jedan pesnički bi lans / Mi lovan Da nojlić // Naš vesnik. – 3, br. 95 (20. 1. 1956) str. 7
1448. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Десан ка Макси мовић „Ми рис земље“ / Ми лош Јевтић // Сусре ти. – 4, бр. 7/8
(1956) стр. 525–527
1449. ЈОВА НОВИЋ, Све тислав
Desan ka Mak si mović „Miris zemlje“ / Svetislav Jovanović // Mlad borac. – 11, br. 9
(26. 4. 1956)
1450. ЛА ЗИЋ, Жи ка
Desan ka Mak si mović „Miris zemlje“ / Ži ka Lazić // Mlada kultura. – 5, br. 44 (15. 4.
1956)
Pot pisano: Ž. L.
1451. МАРКОВИЋ, Слободан
Vaša pr va ljubav, ukoliko se sećate : inter vju / Slobodan Marković // Mladost. – 1, br. 12
(26. 12. 1956) str. 7
1452. МИ ЛАЧИЋ, Божо
Suze i zvijezde : Književ ni razgovori : Jure Kaštelan, Dobrica Ćosić, Dušan Matić, Vladan Desnica, Desanka Maksimović, Mirko Božić, Dušanka Popović-Dorofejeva, Hamza
Humo, Čamča Sijarić, Vesna Parun / Božo Milačić. – Zagreb : Nil, 1956. – 259 str.
1453. МИ ШИЋ, Зоран
Десан ка Макси мовић : бе лешка / Зоран Ми шић // Ан тологи ја српске поези је /
саста вио З. Ми шић. – Нови Сад : Мати ца српска, 1956. – стр. 276
1454. НЕДЕЉКОВИЋ, Б.
Osam telefonskih razgovora / B. Nedeljković // Vjesnik u srijedu. – 5, br. 200 (29. 2.
1956) str. 6
1455. НОВА КОВИЋ, Бошко
Lik jed ne poezije : „Mi ris zemlje“ / Boško Nova ković // Savremenik. – Knj. 3, sv. 5
(5. 1956) str. 606–609
1456. ОСТОЈИЋ, Карло
Де сан ка Мак си мовић „Ми рис зе мље“ / Карло Остојић // НИН. – 6, бр. 268
(19. 2. 1956)
1457. ПА ВЛОВИЋ, Лу ка
Izabra ne pjesme Desan ke Mak si mović / Lu ka Pavlović // Život. – 5, knj. 8, br. 3
(3. 1956) str. 172–173
1458. ПА ВЛОВИЋ, Лу ка
Desan ka Mak si mović „Mi ris zemlje“ / Lu ka Pavlović // Oslobođenje. – 13, br. 2889
(14. 1. 1956) str. 4
Pot pisano: P. L.
1459. ПАВЧЕК, Т.
Šti ri mladinske knjige : Angelo Cekurenik „Medvedek s Križeve Gorice“, Branka Jurca
„Bratac in sestrica“, Danilo Gorinšek „Vreli raj“ in D. M. „Vetrova uspavanka“ / T. Pavček // Ljudska pravica. – (25. 12. 1956)
1460. ПИЛ КОВИЋ МАКСИ МОВИЋ, Дора
Desan ka Mak si mović „Mi ris zemlje“ / Dora Pil ković Mak si mović // Svetlost. – 22,
br. 29 (27. 7. 1956) str. 4
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1461. ТОМИЋ, Ненад
Десан ка Макси мовић „Ми рис земље“ / Ненад Томић // При зма. – Бр. 1 (1956)
str. 21
1462. ТОМИ ЧИЋ, Злат ко
Vječita romanti ka : D. M. „Mi ris zemlje“ / Zlat ko Tomičić // Na rodni list (Zagreb). –
12, br. 3347 (6. 4. 1956) str. 6
1463. ШИ ЈА КОВИЋ, Миодраг
Lirika Desanke Maksimović / Miodrag Šijaković // Vojvodina. – 12, br. 8 (1956) str. 13
1464. ШИ ЈА КОВИЋ, Миодраг
Desan ka Mak si mović „Mi ris zemlje“ / Miodrag Šija ković // Dnev nik. – 15, br. 3485
(3. 2. 1956)
1465. ШКЕРЛ, Ада
Desan ka Mak si mović „Mi ris zemlje“ / Ada Škerl // Ljud ska pravica. – 22, br. 17
(22. 1. 1956)

1957.
1466. Krat ke in for macije iz svijeta, Moskva : sovjetski list o D. M. // Vjesnik. – (11. 8. 1957)
str. [4]
1467. БАН ДИЋ, Ми лош
Јед на књи га кри ти ке и кри ти ка јед не књи ге : Божо Ми лачић „Су зе и зви језде“ /
Ми лош Бан дић // Књи жевне нови не. – 8, бр. 33 (20. 1. 1957) стр. 3
1468. ВЕ ЛИЧ КОВ, Иван
„Истинската поезија не преживљава криза“ : един час при Д. М. / Иван Величков //
Поглед. – Софи ја, 05. 6. 1957
1469. ВИСКОВИЋ, Иван
Lirika zatalasana živim ritmom : Desanka Maksimović „Miris zemlje“ / Ivan Visković //
Dubrov nik. – 3, br. 1/2 (1957) str. 104–107
1470. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Јед на пристрасна антологија (Зоран Мишић, Антологија српске поезије, изд. МС,
Н. Сад) / Ве либор Гли горић // Борба. – Бр. 13 (15. 1. 1957) стр. 5
1471. ОГ ЊА НОВИЋ, Дра гу тин
Jedna pa ra lela / Dragutin Og njanović // Vojvodina. – 2, br. 4–5 (1957) str. 10 i 16
O pesnici ma: G. Krklecu, D. Mak si mović i B. Kovačević.
1472. ПОПОВИЋ, Бру но
Književ na iživljavanja : bilješka o naličjima našeg književ nog života / Bruno Popović //
Republi ka. – 13, br. 2/3 (1957) str. 21
1473. РА ДВОЛИ НА, Ида
Десан ка Макси мович : почет ные гости фести ва ля / Ида Ра дволи на // Ли тературная га зе та (Москва). – Бр. 93 (3. 8. 1957) стр. 4
1474. ТИ МОТИ ЈЕВИЋ, Божа
Ве ли ки књи жевник и ма ли илустратор : осмогоди шња девојчи ца илустрова ла
књигу бајки Д. М. / Божа Тимотијевић // Вечерње новости. – 5, бр. 1115 (29. 5. 1957)
стр. 6–7
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1958.
1475. Да нас се доде љу ју на гра де за најбоља књи жевна де ла за децу. На гра ђу ју се Д. М.,
Ела Пероци и Алексан дар Ву чо. За илустр. на гр. доби ја Мари ја Вогел ник. Б. Ћопић и Тоне Се ли шкар доби јају на гра де мла дих чи та ла ца : просла ва Међу народног да на Деч је књи ге // Поли ти ка. – (2. 4. 1958) стр. 8
1476. Desan ka Mak si mović / A. J. // Oslobođenje. – 16, br. 3723 (25. 5. 1958)
1477. Десан ка Макси мовић добит ник на гра де за жи вот но дело / [непотписано] // Борба. – 23, бр. 91 (3. 4. 1958) стр. 5
1478. Drugi jugoslovenski festival poezije u Rijeci // Novi list. – (3. 6. 1958) str. 3
Najava novog ci klusa pesa ma D. M. „Za robljenik snova“.
1479. Žene pesnici žena ma // Novi list. – (5. 6. 1958)
Učestvova la na priredbi Desan ka Mak si mović, recitovana Pokošena livada.
1480. Književni petak : D. M. pred zagrebačkom publikom / B. B. // Narodni list. – (14. 11. 1958)
1481. Na tribi ni „Književ ni petak“ : Desan ka Mak si mović, Pr vi susret sa Zagrepča ni ma //
Vjesnik. – (14. 11. 1958)
Na tribini govori D. M.
1482. O sebi i o drugima : za Magazin govori Desanka Maksimović / [nepotpisano] // Džepni
magazin (Zagreb). – 3, br. 127 (6. 12. 1958) str. 11–12
1483. Просла ва међу народ ног да на деч је књи ге : Да нас се доде љу ју на гра де за најбоља
књи жевна де ла за децу / [није потписано] // Поли ти ка. – 55, бр. 16125 (2. 4. 1958)
стр. 8
На гра да „Новог поколења“ Десан ки Макси мовић за жи вот но де ло. – Са сли ком
Д. М.
1484. Susret s Desan kom Mak si mović : Utisci s Kvar nera odrazit će se u mojim pjesma ma /
Č. B. // Novi list. – (6. 6. 1958) str. 3
1485. АША НИН, Миодраг
Zavjera zemlje / Miodrag Ašanin // Na rodni list. – 15, br. 4190 (1958)
Razgovor D. M. o nastan ku pesa ma „Poziv na usta nak“ i „Slutnja“.
1486. БЕШЕВИЋ, Иван ка
Десан ка Макси мовић / Иван ка Бешевић // Поли ти ка. – 55, бр. 16073 (9. 2. 1958)
Култу ра-умет ност, 2, 44
1487. ВУ ЈА НОВИЋ, Дра гу тин
Има ри јеч Десан ка Макси мовић : разговор са песни ки њом / Дра гу тин Ву ја новић // Побједа. – 15, бр. 16 (13. 4. 1958) стр. 8
1488. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Десан ка Макси мовић „Ми рис земље“ / Вла де та Ву ковић // Књи жевни језик. – 5,
бр. 6 (1958) стр. 310–312
1489. ЗА ЛАР, Иван
Desan ka Mak si mović : predgovor / Ivan Za lar // Izabra ne pjesme / D. M. ; pri redio
Ivan Za lar. – Zagreb : Školska knjiga, 1958. – Str. 5–7. – (Kol. Dobra knjiga, IV, 3)
1490. КОСТИЋ, Ми ли ца
Prsten seća nja / Mi lica Kostić // Žena. – Br. 11 (1958) str. 4–7
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1491. МАРКОВИЋ, Слободан
Књи жевност за децу наста ла између два светска рата на српскохрватском језичком подручју / Слободан Марковић // Књи жевност за децу и рад у дечјим библиотека ма. Зборник матери ја ла са семи нара за рад у деч јим библио тека ма. – Београд, 1958. – Стр. 60–113
1492. МУРВАР, Нева
Naša žena pjesnik kroz oslobodi lačku borbu / Neva Mur var // Naše more. – 5, br. 3
(1958) str. 173–175
O Boženi Bogovoj, Desan ki Mak si mović, Veri Obradović-Delibašić.
1493. ТАХ МИ ШЧИЋ, Хусеин
Rukovet Desanka Maksimović : „Bajka o Kratkovečnoj“ / Husein Tahmiščić // Izraz. –
2, knj. 3, br. 2 (1958) str. 189–190
1494. ТРИФКОВИЋ, Ристо
Desan ka Mak si mović „Bajka o Krat kovečnoj“ / Risto Trif ković // Život. – 7, knj. 10,
br. 1 (1958) str. 96
1495. ЦА РИЋ, Воја
Песме де тињству / Воја Царић // Поли ти ка. – 55, бр. 16129 (6. 4. 1958) Кул тура–умет ност, 2, 52

1959.
1496. Ва ши писци за Нову годи ну // Ма ле нови не. – 1. 1. 1959. – Стр. 3
Д. М. при преми ла збирку бајки: Ако је веровати мојој ба ки.
1497. Десан ка Макси мовић : добит ник Змајеве на гра де / А. В. // Борба. – (28. 1. 1959)
1498. Žene : [pesma] / [nepot pisano] // Žena danas. – Br. 175 (mart 1959) str. 5
Beleška da je D. M. dobitnik Zmajeve nagrade (1958) koja se te godine dodeljiva la za
poeziju. – Uz tekst pesma i fotogra fija D. M.
1499. Змајева на гра да доде љена Десан ки Макси мовић : тра ди ционал на свеча на седни ца МС // Дневник. – Бр. 4504 (29. 1. 1959) стр. 1
1500. Макси мовић Десан ка / Аноним // Поези ја бунта и от пора (зборник). – Београд :
Просве та, 1959. – Стр. 278
1501. ВЕЛ МАР-ЈАН КОВИЋ, Све тла на
Један поглед на српску књи жевност између два рата / Све тла на Вел мар-Јан ковић, Миодраг Про тић // Израз. – 3, књ. 6, бр. 11/12 (1959) стр. 501–512
1502. ВУЧ КОВИЋ, Га ври ло
Десанка Макси мовић „Ако је веровати мојој баки“ / Гаври ло Вучковић // Борба. –
24, бр. 108 (10. 5. 1959)
1503. ДИЗДАР, Мак
Književ nost na optuženičkoj klupi / Mak Dizdar // Život. – 8, br. 12 (1959) str. 817–824
1504. ИЛИЋ, Здравко
Ин ти ме Десан ке Макси мовић : „Годи шњи од мор на Хи ма лаји ма“ : разговор са
песни ки њом / Здравко Илић // Вечерње новости. – 7, бр. 1738 (11. 4. 1959) стр. 9
1505. ЈОВА НОВИЋ, Жи ворад П.
Десан ка Макси мовић : биобиблиографи ја / Жи ворад П. Јова новић // Ру ковет. –
5, књ. 6, бр. 1/2 (1959) стр. 92–96
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1506. КЕЦ МАН, Д.
Razgovor o deč joj književ nosti : „Deca su i probirači“ / D. Kecman // Mladost. – 4,
br. 145 (22. 7. 1959) str. 10
1507. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
„Dobro je pesma ma“ : razgovor sa Desan kom Mak si mović, dobitni kom Zmajeve nagrade za 1958. godinu / Miodrag Kujundžić // Dnev nik. – 18, br. 4504 (29. 1. 1959)
str. 7
1508. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
„Dobro je pesma ma“ : razgovor sa D. M. dobitni kom Zmajeve nagrade za 1958. godinu / Miodrag Kujundžić // Oslobođenje. – 16, br. 3935 (1. 2. 1959) str. 6
1509. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
„Добро је песма ма“ : разговор са Д. М. добит ни ком Змајеве на гра де за 1958. годи ну / Миодраг Ку јун џић // Нова Ма кедони ја. – 15, бр. 4509 (1. 2. 1959)
1510. ПА У НОВИЋ, Си ни ша
Тра гом њи ховог де тињства. Десан ка Макси мовић / Си ни ша Пау новић. – Сарајево : Свје тлост, 1959. – Стр. 155–163
1511. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Pesnički svet Desan ke Mak si mović / Miodrag Petrović // Gledišta. – Br. 3/4 (1959)
str. 16–22
1512. РА ДИ ЧЕВИЋ, Бран ко В.
Desan ka Mak si mović privatno / B. R. // Duga. – 15, br. 700 (3. 5. 1959) str. 12–13
Fotogra fija D. M. sa mužem.
1513. РАЦКОВ, Иван ка
Desan ka Mak si mović / Ivan ka Rackov // Priručnik za nastavu srpskohr vatskog jezika / Ivan ka Rackov. – Novi Sad : Bratstvo i jedinstvo, 1959. – Str. 261–262
1514. РЕЏЕП, Дра шко
Ал ма нах III ју гословенског фести ва ла поези је / Дра шко Реџеп // Летопис Матице српске. – 135, књ. 384, бр. 5 (1959) стр. 400–402
1515. СПАСИЋ, Алексан дар
Десан ка Макси мовић „Ако је веровати мојој ба ки“ / Алексан дар Спасић // Поли ти ка. – 56, бр. 16497 (14. 6. 1959) Кул ту ра-умет ност, 3, 114
1516. ТАХ МИ ШЧИЋ, Хусеин
Десанка Максимовић „Ако је веровати мојој баки“ / Хусеин Тах мишчић // Израз. –
3, књ. 6, св. 9 (1959) стр. 201–205
1517. ШЋЕПА НОВИЋ, Бра ни мир
Književ nici o savremenom u našoj književ nosti / Bra ni mir Šćepa nović // Inva lidski
list. – 36, br. 48 (29. 11. 1959)
Mišljenja O. Daviča, D. Matića, D. M. i drugih.

1960.
1518. An keta lista „Mladost“ : Koju biste knjigu poneli na pu sto ostr vo? // Mladost. – 5,
br. 174 (10. 2. 1960)
1519. Бе ле шка о писцу : поговор // Бун тован раз ред / Д. М. – Су бо ти ца – Бе оград :
Ми нерва, 1960. – Стр. 243–244
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1520. Ван ред на скуп шти на СА НУ од 17. 12. 1959. : председ ник Алексан дар Белић саопштава да је Десанка Максимовић, књи жевник, изабрана за дописног члана СА НУ //
Годи шњак СА НУ за 1959. – 1960. – Стр. 109
1521. Desan ka Mak si mović // Novyj mir. – Br. 5 (1960) str. 99
1522. ВИ НОКУ РОВ, Евгени је
Оба я ние земли : Десан ка Макси мович „За пах земли“. Госли ти здат, 1960 / Евгени је Ви ноку ров // Ли тературная га зе та (Москва). – Бр. 95 (11. 8. 1960) стр. 3
1523. ВУЛЕТИЋ, Ан ђел ко
Desan ka Mak si mović, „Za robljenik snova“ / A. Vu letić // Oslobođenje. – 17, br. 4441
(21. 9. 1960)
1524. ДОВА КОВИЋ, Бошко
O srpskoj međuratnoj književ nosti / Boško Dova ković // Izraz. – 5, knj. 7, br. 1/2
(1960) str. 146–151
1525. ЖУ КОВ, Д.
Zapah zemli rodnoj / D. Žu kov // Družba na rodov. – Br. 11 (1960) str. 287–288
O knjizi „Zapah zemli“.
1526. ЗА ХА РОВ, Лав
Десан ка Макси мовић на руском / Лав За харов // Књи жевност. – Књ. 31, св. 11/12
(1960) стр. 509–510
О књи зи „За пах земли“.
1527. ЗА ХА РОВ, Лав
Šta je u SSSR-u prevedeno iz naše književ nosti / Lav Za ha rov // Telegram. – 1, br. 34
(16. 12. 1960)
1528. ИН БЕР, Вера
Desan ka Mak si mović : predislovie / Vera Inber // Zapah zemli / D. M. ; perevod pod
redakciej Very Inber. – Moskva : Gos. izd. hudož literatury, 1960. – Str. 5–10
1529. КИТА НОВИЋ, Бран ко
Десан ка Макси мовић „Заробљеник снова“ / Бран ко Ки та новић // Књи жевне
нови не. – 11, бр. 122 (1. 7. 1960)
1530. МАТИЦКИ, Ми лен ко
Десан ка Макси мовић „Шумска љуља шка“ / Ми лен ко Матиц ки // Полити ка. – 57,
бр. 16913 (16. 10. 1960) Кул ту ра-умет ност, 4, 184
1531. МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Божи дар
Desanka Mak simović „Zarobljenik snova“ / Božidar Milosavljević // Savremenik. – 6,
knj. 12, br. 8/9 (1960) str. 258–263
1532. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Desan ka Mak si mović „Buntovan razred“ / Mi losav Mirković // Mladost. – 5, br. 213
(9. 11. 1960)
1533. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Lektira – Bauk za učeni ke i roditelje : jedno knjižarsko putešestvije / Mi losav Mirković // Mladost. – God. 5, br. 174 (10. 2. 1960) str. 6
1534. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Desan ka Mak si mović „Šumska lju ljaška“ / Mi losav Mirković // Mladost. – 5, br. 191
(8. 6. 1960)
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1535. ПА ВИЋ, Борислав
O deč joj poeziji : predgovor / Borislav Pavić // Vrt detinjstva : Od Zmaja do da nas.
Antologija. – Sa rajevo : Svjetlost, 1960
1536. ПА У НОВИЋ, Си ни ша
Песме Десан ке Макси мовић у руском преводу / Си ни ша Пау новић // Поли тика. – 57, бр. 16817 (26. 6. 1960) Култу ра-умет ност, 4, 168
О књи зи „За пах земли“, са од лом ком пред говора Вере Инбер.
1537. ПЕРИЋ, Да ни ца
Čovjek u svim manifestacijama ljudskog : razgovor sa pjesnikom, akademikom D. M. /
Danica Perić // Naša žena. – Br. 2/3 (1960) str. 12–13
1538. ПОПОВИЋ, Богдан Љ.
Ra kić, Šantić, Dučić i „Antologija novije srpske liri ke“ / Bogdan Lj. Popović // Pri lozi
za književ nost, jezik, istoriju i fol klor. – 1960. – Str. 326–327
Pismo Jova na Dučića Bogdanu Popoviću, datirano 1935.

1961.
1539. Mak si mović Desan ka // Književ ni godišnjak / ured. Krsto Špoljar i Mi roslav Vaupotić. – Zagreb : Lykos, 1961. – Str. 137–138
1540. Реч на ших умет ни ка чи таоци ма Пиони ра // Пионир. – 29. 11. 1961. – Стр. 10
Д. М. изја вљу је да је највеће богатство народа богатство јези ка и ис пи ти ва ње
кул турног наслеђа.
1541. БЕГЕНИ ШИЋ, Ми ли воје
Desanka Mak simović „Buntovan razred“ / Milivoje Begenišić // Železničke novine. –
3, br. 62 (11. 1. 1961)
1542. БЕГЕНИ ШИЋ, Ми ли воје
Desan ka Mak si mović „Buntovan razred“ / Mi livoje Begenišić // Inva lidski list. – 42,
br. 10 (4. 3. 1961)
1543. БУЛАТОВИЋ, Божа
Десан ка Макси мовић „Бун тован разред“ / Божо Булатовић // Борба. – 26, бр. 5
(8. 1. 1961)
1544. ВУ ЈИ ЧИЋ, Пе тар
Jugoslovenska poezija na poljskom / Petar Vujičić // Život. – 10, br. 4 (1961) str. 243–245
1545. ВУЛЕТИЋ, Ан ђел ко
Zavičaj je moja vječna opsesija : dija log s piscem D. M. / A. V. [Anđelko Vuletić] //
Oslobođenje. – (3. 1961)
1546. КИТА НОВИЋ, Бран ко
Десан ка Макси мовић „Бунтован разред“ / Бран ко Кита новић // Књи жевне новине. – 12, бр. 139 (24. 2. 1961)
1547. КОСТИЋ, Ду шан
O piscu : predgovor / Dušan Kostić // Medvedova ženidba / D. M. – Sa rajevo : Svjetlost, 1961. – Str. 5–8. – (Kol. Biblioteka „Bambi“)
469

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1548. КРКЛЕЦ, Густав
Jugoslovenski pisci u nemačkom „Lek si konu svetske literature XX stoljeća“ / Gustav
Krklec // Telegram. – 2, br. 29 (20. 1. 1961)
1549. КРКЛЕЦ, Густав
Na ša poe zija na ta lijan skom je zi ku / Gu stav Krklec // Telegram. – 2, br. 41 (3. 2.
1961)
1550. КРКЛЕЦ, Густав
Naši pisci na mađarskom / Gustav Krklec // Telegram. – 2, br. 38 (13. 1. 1961)
1551. МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Божи дар
Desanka Maksimović „Buntovan razred“ / Božidar Milosavljević // Život. – 10, br. 7/8
(1961) str. 477–480
1552. СА БЉАК, Томислав
Desan ka Mak si mović „Buntovan razred“ / Tomislav Sabljak // Telegram. – 2, br. 38
(13. 1. 1961)
1553. СИ МИЋ, Ста нислав
„Volim lepotu i prolaznost života“ : razgovor sa D. M. / Stanislav Simić // Pobeda (Kruševac). – 16, br. 20 (650) (25. 5. 1961) str. 6
1554. ТА ДИЋ, Ди ми три је
Десанка Максимовић „Писма из шу ме“ / Димитрије Тадић // Књи жевне новине. –
12, бр. 145 (19. 5. 1961)
1555. ТУ ШНОВА, Верони ка
Krylataja poezija / Veroni ka Tu šnova // Inostran naja literatu ra. – Br. 1 (1961) str.
255–256
O knjizi „Zapah zemli“.
1556. ЋЕТ КОВИЋ, Слободан
Сре ли смо се с књи жевни ци ма / разговор водио Слободан Ћет ковић // Вести. –
(29. 9. 1961) стр. 6
Обја вљена песма Бајка о уста нич кој пу шци (од ломак).
1557. УРБА НИ, Умбер то
Jugoslovenska književ na dela u ita lijanskim prevodi ma / Umber to Urbani // Stva ranje. – 16, br. 6 (1961) str. 512–522
1558. ЧОЛАК, Тоде
Beleška o piscu : pogovor / Tode Čolak // Čudo u polju / D. M. – Beograd : Mlado
pokolenje, 1961. – Str. 101–104. – (Biblioteka 100 knjiga; V, 7)
1559. ЧОЛАК, Тоде
Pesnik ljubavi, proleća i zemlje : pogovor / Tode Čolak // Govori ti ho / D. M. – Beograd : Mlado pokolenje, 1961. – Str. 169–178. – (Školska biblioteka)
1560. ЧОЛАК, Тоде
Pesnik ljubavi, proleća i zemlje / Tode Čolak // Život. – 11, br. 1/2 (1961) str. 72–82
1561. ШОЉАН, Ан тун
Poet tvoj nov slovencem venec vije : poezija od subote do subote : Antologija slovenačke poezije, uredili Jože Kastelic, Drago Šega, Cene Vipotnik ; prevela D. M. / Antun
Šoljan // Telegram. – Zagreb, 13. 10. 1961
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1962.
1562. Ан ке та : Ка ко су обја ви ли своју прву књи гу на ши најистак ну ти ји књи жевни ци /
Уред ни штво // Књи жевне нови не. – 14, бр. 181 (5. 10. 1962) стр. 1
Изја ве В. Пе трови ћа, Д. М. и дру гих.
1563. Ан ке та листа : Ис ку шења и могућ ности најмла ђих / Уред ни штво // Књи жевне
нови не. – 14, бр. 171 (18. 5. 1962) стр. 1
Учеству ју: Д. М., Миодраг Булатовић и дру ги.
1564. Међу на ма : Бра во књи жевни ци / П. П. // Поли ти ка. – 1962. – Стр. 10
Бол нич ку моно тони ју преки нули Д. М. и Гојко Ба ховић.
1565. Нови руски преводи на ших де ла / А. З. // Поли ти ка. – 18. 3. 1962
1566. Сед ни ца Председ ни штва СА НУ од 11. 5. 1960. : изабра ни чла нови Струч ног саве та Библио теке СА НУ – дописни чла нови: М. Костић, Д. Бојић, С. Ра дојчић,
Д. М. // Годи шњак СА НУ за 1960. – 67, (1962) стр. 123
1567. БЕКРИЋ, Исмет
O našoj savremenoj dečjoj poeziji / Ismet Bekrić // Putevi. – 8, br. 4 (1962) str. 425–428
1568. ВИТЕЗ, Гри гор
Sedam knjiga naše savremene književ nosti za decu / Grigor Vitez // Život. – 11, br. 1/2
(1962) str. 101–103
O Biblioteci „Neven“, kolu I.
1569. ЂОРЂЕВИЋ, Б.
Pesni ki nja Desan ka Mak si mović o svom stva ranju, poeziji mladih i jugoslovenskoj
književ nosti : inter vju / B. Đorđević // Vjesnik. – 23, br. 5664 (25. 11. 1962) str. 6
1570. ЈОВА НОВИЋ, Бран ко
Десан ка Макси мовић, „Говори ти хо“. Београд, 1962 / Бран ко Јова новић // Борба. – 27, бр. 242 (2. 9. 1962)
1571. КИЋЕВАЦ, Па вле
„Antologija savremene poezije za decu“. Beograd, 1961 / Pavle Kićevac // Susreti. –
br. 4 (1962) str. 244–346
1572. МИ ЛЕН КОВИЋ, Д.
„Antologija savremene poezije za decu“. Beograd, 1961 / D. Mi len ković // Gledišta. –
Br. 4 (1962) str. 62–64
1573. ПА ШИЋ, Фе ликс
„Усред при роде нау чи ла сам говор нему штих“ : разговор са Д. М. / Фе ликс Пашић // Борба. – 28, бр. 325 (24. 11. 1962) стр. 10
1574. ПЕТРОВИЋ, С.
Фо тографи ја Десан ке Макси мовић и Сергеја Сласти кова поводом на гра де
књи ге песа ма Евгения Эевту шен ка у преводу Сласти кова / С. Петровић // Вечерње новости. – (28. 9. 1962)
1575. ЧОЛАК, Тоде
Pesme za decu Desanke Maksimović : pogovor / Tode Čolak // Sunčevi podanici / D. M. –
Beograd : Mlado pokolenje, 1962. – Str. 99–100. – (Biblioteka školske lekti re)
1576. ШОЉАН, Ан тун
Za djecu ili za nas? : Voja Carić: Antologija savremene poezije za decu / Antun Šoljan //
Telegram. – 3, br. 107 (11. 5. 1962) str. 5
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1963.
1577. Bilješka o piscu : pogovor // Ptice na česmi / D. M. – Zagreb : Mladost, 1963. – Str. 128. –
(Kol. Biblioteka „Vjeverica“, 74)
1578. Desanka Maksimović u Varaždinu i Ludbergu : susret koji se ne zaboravlja / A. R. // Varaždinske vijesti. – 18, br. 894 (11. 4. 1963) str. 4
1579. Ју гословенска књи жевност у словач ком часопису : часопис „Slovenske pohlady“ //
Књи жевне нови не. – 15, бр. 210 (15. 11. 1963) стр. 2
1580. Ју гословенски песни ци у ру мунском часопису : часопис „Scrisul“ // Књи жевне
нови не. – 15, бр. 196 (3. 5. 1963) стр. 10
1581. Petnaest sovjetskih pesni kinja // Svetlost. – Br. 44 (1963) str. 5
1582. Pisci o sebi / Uredništvo // Delo. – 9, knj. 9, sv. 4 (1963) str. 439–461
Izjave O. Daviča, D. Mak si mović, D. Ćosića i drugih.
1583. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Ка ко је наста ла песма „Крва ва бајка“ : разговор са песни ки њом / Ми лорад Блечић // 4. јул. – 2, 77 (17. 12. 1963)
1584. ВАСИ ЉЕВИЋ, Ж.
„Obradovana sam i počastvovana“ : povodom dodele Oktobarske nagrade Kragujevca /
Ž. Vasi ljević // Svetlost. – Br. 42 (1963) str. 8
1585. ИГ ЊАТОВИЋ, Дра гољуб
В. Озеров о на шој књи жевности / Дра гољуб Иг њатовић // Књи жевне нови не. –
15, бр. 197 (17. 5. 1963) стр. 1–2
1586. МИ ЉЕВИЋ, В.
Desan ka Mak si mović o sebi i drugi ma : „Sva ka je žena pjesnik“ / V. Mi ljević // Novi
list (Rijeka). – 17, br. 57 (10. 3. 1963) str. 6
1587. МИ ЉЕВИЋ, В.
Desan ka Mak si mović o sebi i drugi ma : „Sva ka je žena pjesnik“ / V. Mi ljević // Front
slobode (Tuzla). – 21, br. 891 (4. 3. 1963) str. 2
1588. МИТРОПАН, Пе тар
Совјетске песни ки ње : „Пет наест совјетских песни ки ња“ : избор, превод и белешке Д. М. Нолит, 1963 / Пе тар Ми тропан // Књи жевне нови не. – 15, бр. 211
(29. 11. 1963) стр. 3
1589. НОВАК, Емил
Li ri ka Desan ke Mak si mović : kultur na pa nora ma : Osvrt na književ no veče / Emil
Novak // Bjelovarski list. – (31. 10. 1963) str. 6
1590. ПОГАЧ НИК, Б.
Desan ka Mak si mović se je pogovar ja la za vas : predstavlja mo vam srbsko pesnico /
B. Pogačnik // Najdi hajca. – Št. 18 (9. 1. 1963) str. 6
1591. СТА НОЈЕВИЋ, Љ.
Pesni kinja – čest gost Osijeka : Poezija treba da bude razu mljiva : razgovor s književnicom D. M. / Lj. Stanojević // Glas Slavonije. – 22. 3. 1963
1592. СУРКОВ, А.
Poezija silnyh serdec : predislovie / A. Surkov // Poety Jugoslavii XIX–XX veka. –
Moskva : Hudožestvennaja literatura, 1963
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1964.
1593. Desan ka Mak si mović novi član našeg izdavačkog savjeta // Ma le novine, jugoslovenski neugledni in for mativ ni list za mlade (Sa rajevo). – 9, br. 393 (3. 2. 1964) nasl. str.
1594. Десан ка помогла Пјеру // Поли ти ка. – 7. 3. 1964
Фо тографи ја Д. М. пред пор тре том Пјера Кри жа ни ћа.
1595. Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић учествова ла на међу народ ном конгресу Зајед ни це европских писа ца (Фи рен ца) // Годи шњак СА НУ за 1962. – 69,
(1964) стр. 281
1596. Леонов о свом ствара ла штву / [није потписано] // Борба. – Бр. 351 (23. 12. 1964)
стр. 7
На фо тографи ји Д. Макси мовић, Леонов и Ву чо. – Наја ва ТВ емиси је.
1597. На гра де десе тори ци умет ни ка и ака деми ка : [фотографија на гра де Д. М. на свеча ности у Извршном већу СР Срби је са крат ким извеш тајем] // НИН. – 12. 7.
1964. – Стр. 8
1598. На ше су играч ке – књи ге : за ни мљив поку шај гру пе позори шних ен ту зи јаста /
С. Л. // Екс прес поли ти ка. – 2, бр. 375 (16. 12. 1964) стр. 8
Проби присуствова ла и Д. М.
1599. Несва ки да шњи сусрет : Д. М. и Ј. Ђоновић у Вра њу [фотографија и кратак извештај у локал ним нови на ма о књи жевној вечери одржа ној у са ли Дома ЈНА у
Вра њу у окви ру ак ци је „Месец књи ге“] // Вра њански гласник. – 1. 12. 1964
1600. Писмо Десан ки Макси мовић / гра ди те љи Ву ковог пу та [захвалница на пору ци
која им је упу ћена преко „Поли ти ке“ 05. 7. 1964] // НИН. – 12. 7. 1964. – Стр. 6
1601. Свеча на предаја Сед мојулских на гра да // Борба. – (7. 7. 1964)
Са држи сли ку.
1602. Скуп Оде љења ли терату ре и јези ка СА НУ од 7. 2. 1962. : Д. М. при ка зу је свој
рад „Деца у ожа лошћеном гра ду“. Оде љење од лу чу је да се рад штам па у ју би ларној свесци Гласа СА НУ // Годи шњак СА НУ за 1962. – 69, (1964) стр. 82
1603. IV сед ни ца Извршног одбора СА НУ од 21. 2. 1962, имену је чла нове у Струч ни
са вет Библио теке СА НУ: ака деми ка Ву ки ћа Ми ћови ћа, дописне чла нове – Св.
Пивка, Б. Шљи ви ћа, Р. Ува ли ћа, Д. Макси мовић, Зору Пе тровић, Св. Ра дој чића // Годи шњак СА НУ за 1962. – 69, (1964) стр. 122
1604. АДА МОВИЋ, Д.
На гра да је пре свега морал ни чин : Добит ни ци Сед мојул ских на гра да говоре
о себи и свом де лу : зна ће се ка кав сам би ла човек [Д. М.] / [прилог приредио]
Д. Ада мовић // Поли ти ка. – 8, бр. 375 (5. 7. 1964) стр. 1 (15) Култу ра-умет ност
1605. ГЛИ ШИЋ, Н.
Тешко је побећи од себе : Д. М. говори за чи таоце „Екс преса“ : београдска песни ки ња о гра ду на оба ла ма Са ве и Ду на ва, мла дим пое та ма и себи и својој породи ци / Н. Гли шић // Поли ти ка екс прес. – Бр. 456 (24. 6. 1964) стр. 5
1606. ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Мил ка
Лирске дискуси је Десан ке Макси мовић : сусре ти са жена ма умет ни ци ма /
Мил ка Ди ми три јевић // Поли ти ка. – 61, бр. 18387 (12. 12. 1964) стр. 17. Жена –
породи ца
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1607. ДРЕНОВАЦ, Ни кола
Desan ka Mak si mović / Ni kola Drenovac // Pisci govore / Ni kola Drenovac. – Beograd : Gra fos, 1964. – Str. 307–315
Inter vju sa D. M.
1608. ЖА ДИЋ, Д.
Ок тобарске свеча ности у Кра гу јевцу : отворена нова основна школа „Трећи
кра гу јевач ки бата љон“. Доде љене прве на гра де учени ци ма из фон да који је образован на ини ци јати ву песни ки ње Д. М. / Д. Жа дић // Поли ти ка. – (1964)
1609. ЗА ХА РОВ, Лав
„Пет наест совјетских песни ки ња“ : зборник саста ви ла и песме превела с руског
Д. М. Нолит, 1963 / Лав За харов // Књи жевност. – 19, књ. 39, св. 3 (1964) стр. 214–217
1610. ЗОРИЋ, Па вле
У тра ди ци ји интим не ли ри ке : у окви ру просла ве да на устан ка у Срби ји додељене
су Сед мојулске награде за трајне вред ности осведочене у њи ховом делу, признатим
умет ни ци ма и јавним и кул турним рад ни ци ма. На гра де су доби ли књи жевни ца
Д. Макси мовић, професор Др Виктор Новак, архитекта Никола Добровић, сликар
Петар Лубарда и истакну ти позоришни уметници Мата Ми лошевић и Виктор Старчић. Тим поводом „Књи жевне новине“ доносе текст посвећен нашој познатој песники њи Д. М. / Па вле Зорић // Књи жевне нови не. – 16, бр. 227 (10. 7. 1964) стр. 1
1611. ЈОВА НОВИЋ, Жи ворад П.
Bibliografija Desanke Maksimović / Živorad P. Jovanović // Pisci govore / Nikola Drenovac. – Beograd : Gra fos, 1964. – Str. 314–315
1612. ЈОВА НОВИЋ, Ми ли воје
Непот пу на ан тологи ја : „Poety Jugoslavii XIX–XX vekov“. Москва, Художественнаја ли терату ра, 1963 / Ми ли воје Јова новић // Књи жевне нови не. – 16, бр. 226
(26. 6. 1964) стр. 4
1613. ЛА ЗИЋ, Жи ка
Песнич ки ате ље у забра ну : разговор са Д. М. / Жи ка Ла зић // Илустрова на поли ти ка. – 7, бр. 295 (30. 6. 1964) стр. 20–21
1614. МАКСИ МОВИЋ, Ј.
Дру штво – поетска тема : пет наест совјетских песни ки ња, Зборник ли ри ке у
избору и преводу Д. М. Нолит, Београд, 1964 / Ј. Макси мовић // Вечерње новости. – (20. 1. 1964)
1615. ПОПОВСКИ, Алексан дар
„Пет наест совјетски поетеси“ / Алексан дар Поповски // Современост. – 14, бр. 3
(1964) стр. 323–324
1616. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Сед мојулска на гра да / Ми лен ко Ра довић // На пред. – Бр. 809 (1964)
1617. СТОШИЋ, Б.
Ја сам ку вар – ви оцењу јете : совјетски писац Леонид Леонов два сата у дру штву југословенских новинара и писаца / Б. Стошић // Вечерње новости. – (18. 12. 1964)
На фо тографи ји умет. Леонов, Д. Макси мовић, Ву чо и Ла лић.
1618. ХУСИЋ, Џ.
На гра де у пра вим ру ка ма : о носиоци ма Сед мојулских призна ња – пе тори ци науч ни ка и пе тори ци умет ни ка / Џ. Хусић // Поли ти ка екс прес. – (4. 7. 1964) стр. 8
Добит ник Д. М.
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1619. ЧОЛАК, Тоде
Desanka Mak simović : pogovor / Tode Čolak // Pesme / D. M. Beograd, Rad, 1964. –
1964. – Str. 133–137. – (Kol. Biblioteka „Reč i misao“, VI II, 186)

1965.
1620. Arha izam i ana hronizam / E. D. // Život. – 14, br. 7/8 (1965) str. 137
1621. Дописни члан СА НУ Десанка Макси мовић би ла је делегат на Међу народ ном конгресу Пен клу бова у Ду бровни ку сеп тембра 1963. // Годи шњак СА НУ за 1963. –
70, (1965) стр. 280
1622. Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић доби ла је Октобарску на гра ду гра да
Кра гу јевца и прогла шена за почасног гра ђа ни на гра да Кра гу јевца // Годи шњак
СА НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 275
1623. Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић од ли кова на је орденом „Ки рил и
Ме тоди је“ I степена од стра не Прези ди ју ма Народ ног собра ња Бу гарске // Годи шњак СА НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 274
1624. Доштам па ва се „Тра жим поми лова ње“ Десан ке Макси мовић // Вечерње новости. – (2. 3. 1965)
У ра ду се са знаје да је књи га рас продата, а МС спрема II изд.
1625. Клуб РВИ БГ организу је књи жевно вече // Наша са времена поезија. – (24. 2. 1965)
1626. Тра жим поми лова ње : Д. М. у Новом Са ду / [непотписано] // Дневник (Нови
Сад). – 24, бр. 6616 (6. 4. 1965) стр. 14
У Веселом театру Бен Акиба, театар поезије Д. Максимовић за Тра жим поми ловање.
1627. Тра жим поми лова ње за Новоса ђа не / [непотписано] // Поли ти ка екс прес. – 3,
бр. 469 (7. 4. 1965) стр. 5
У театру Бен Акиба у Новом Са ду.
1628. Шеста сед ни ца Извршног одбора СА НУ од 10. 2. 1963. за кљу чу је да Десан ка
Макси мовић предста вља Ака деми ју на скуп шти ни Са веза орга ни за ци ја и установа за ши рење књи ге Срби је // Годи шњак СА НУ за 1963. – 70, (1965) стр. 149
1629. Шта чи тате ових да на / М. Т. // Вечерње новости. – (15. 2. 1965)
Д. М. прочи та ла Гра ди ли ште Бра нисла ва Пе трови ћа.
1630. Što je brzo, to je kuso : D. M. : an keta „Oslobođenja“ : nepismenost – jugoslovenski
problem / [nepot pisa no] // Oslobođenje (Sa rajevo). – 22, br. 6045 (2. 4. 1965) str. 6
„Mislim da emancipacija ličnosti počinje ondje gdje je nau ka oslobodi zabluda, predrasuda“ (D. M.).
1631. АНТОНИ ЈЕВИЋ, Дам њан
Desanka Mak simović „Tražim pomilovanje“ / Damnjan Antonijević // Rukovet. – 11,
knj. 18, br. 9 (1965) str. 478–480
1632. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Ta ko je govorio nepoznati : o nastan ku pesme „Kr vava bajka“ / saopštio M. Blečić //
Mladost. – 10, br. 439 (10. 3. 1965)
1633. БОГЕТИЋ, Бошко
Ja sam voljni rob samoće / odgovori na pitanja Boška Bogetića // Pobjeda. – 22, br. 2406
(1. 5. 1965) str. 10
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1634. БОШКОВИЋ, Или ја Т.
Ко је аноним ни / Или ја Т. Бошковић // Поли ти ка екс прес. – (28. 5. 1965)
1635. ВРБАЦКИ, А.
Осам „свет ских Ју гословена“ / А. Врбац ки // Ве черње новости. – 13, бр. 3765
(8. 11. 1965) стр. 11
О ан тологи ји Јан Ку пеца „Сто облич ја љу ба ви“.
1636. ВУ КОВИЋ, Ђорђи је
Desanka Mak simović „Tražim pomilovanje“ / Đorđije Vuković // Student. – 29, (11. 5.
1965) str. 7
1637. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Поези ја Десан ке Макси мовић : поводом збирке „Тра жим поми лова ње“ / Ве либор Гли горић // Нин. – 15, 737 (21. 2. 1965) стр. 8
1638. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Пор тре ти жена у српскохрватској књи жевности / Ве либор Гли горић. – Београд : Просве та, 1965. – Стр. 89–94
1639. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Пу тем Крва ве бајке : сећа ња / Ве либор Гли горић // Поли ти ка. – (24. 10. 1965)
стр. 12
1640. ГЛИ ШИЋ, М.
Три наест нових ака деми ка : најви ше тајних гласова доби ли вајар Ристо Сти јовић и песни ки ња Д. М. / М. Гли шић // Вечерње новости. – 13, бр. 3802 (17. 12.
1965) стр. 9
1641. ГОЛОБ, Звони мир
Bijele ruže, nježne ruže : D. M. „Tražim pomilovanje“ / Zvonimir Golob // Telegram. –
Br. 262 (7. 5. 1965) str. 4
1642. ЂУ РОВИЋ, Војислав
Десан ка Макси мовић „Тра жим поми лова ње“ / Војислав Ђу ровић // 4. јул. – 4,
бр. 139 (23. 2. 1965)
1643. ЈЕРЕМИЋ, Дра ган М.
Несми рено срце песни ки ње : Етич ка поема Д. М. „Тра жим поми лова ње“ / Драган Јеремић // Борба. – 30, бр. 39 (31. 1. 1965) стр. 13
1644. КА ЛЕ ЗИЋ, Васи ли је
Ljubav za svet : D. Mak si mović „Tražim pomi lovanje“ / Vasi lije Ka lezić // Polja. – 11,
br. 80 (1965) str. 11
1645. КРЊЕВИЋ, Вук
Marginalije i poezija : D. Maksimović „Tražim pomilovanje“ / Vuk Krnjević // Odjek. –
18, br. 4 (15. 2. 1965) str. 9
1646. КРСТИЋ, Угљеша
Desan ka Mak si mović : pogovor / Uglješa Krstić // Neću ovim vozom i Meh med Ali
Hodža. Ma li zastav nik / D. M. – Beograd – Skopje – Ljublja na – Zagreb – Novi Sad,
1965. – str. 28. – (Kol. priče iz na rodnooslobodi lačke borbe, 3)
1647. МИ ЛА НОВИЋ, Д.
Тра жи се збирка „Тра жим поми лова ње“ / Д. Ми ла новић // Вечерње новости. –
13, бр. 3554 (26. 2. 1965) стр. 7
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1648. МИ ЛИЋ, Зоран
Zvuk i sluh Desan ke Mak si mović / Zoran Mi lić // Delo. – Knj. 11, br. 4 (1965) str.
567–570
O zbirci „Tražim pomi lovanje“.
1649. МИЉКОВИЋ, Бран ко
Desan ka Mak si mović / Bran ko Miljković // Enci klopedija Jugoslavije. Knj. 6. – Zagreb : Jugoslovenski lek si kografski zavod, 1965. – Str. 1
1650. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Нови вал Десан ке Макси мовић : „Тра жим поми лова ње“. Мати ца српска, 1964 /
Ми лосав Мирковић // Београдска неде ља. – 5, бр. 174 (17. 1. 1965) стр. 10
1651. МИ ХА И ЛОВИЋ, Борислав
Песнич ки врху нац Десан ке Макси мовић („Тра жим поми лова ње“. Нови Сад,
Мати ца српска) / Борислав Ми ха и ловић // Полити ка. – 62, бр. 18428 (24. 1. 1965)
стр. 17. Култу ра – умет ност, 9, 402
1652. НИ КОЛИЋ, Бра на
Моја највећа ра дост – слобода на ше земље : разговор новогоди шњи са песни ком
и ака деми ком Десан ком Макси мовић / Бра на Ни колић // На пред. – 21, бр. 885
(31. 12. 1965) стр. 5
1653. ОРЛОВИЋ, Дра ган
Зазвонио Звони мир : Јед на неу кусна тен ден циозна крити ка / Дра ган Орловић //
Поли ти ка екс прес. – 15. мај 1965
1654. ПА ВЛЕШ, Божи дар
Bojište mišljenja / Božidar Pavleš // Telegram. – (24. 9. 1965) str. 2
1655. ПА ВЛЕШ, Божи дар
Poezija i ma linovac / Božidar Pavleš // Telegram. – (24. 9. 1965) str. 2
1656. ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг
La littérature serbe contemporaine / Predrag Palavestra // Europe (Paris). – Br. 435–436
(1965) str. 41–44
1657. ПЕТРОВ, Алексан дар
Ка новим вред ности ма (Д. М. „Тра жим поми лова ње“, Мати ца српска, Н. Сад,
1964) / Алек сан дар Пе тров // Књи жев не но ви не. – 17, бр. 241 (23. 1. 1965)
стр. 3–4
1658. ПРОТИЋ, Предраг
Lirski svet i svet liri ke vezan za detinjstvo i domovinu : razgovor sa D. M. / Predrag
Protić // Duga. – 21, br. 1003 (21. 2. 1965) str. 16–17
1659. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Beleška o piscu : pogovor / Stevan Ra ičković // Pesme / D. M. – Beograd : Prosveta,
1965. – Str. 103. – (Kol. Biblioteka prosveta, III, 63)
1660. РУД НИ КОВ, Иван
Вид на югославска поетеса / Иван Руд ни ков // Род на реч (София). – Бр. 4 (4. 1965)
стр. 43–44
1661. СА ВИЋ, Ми ла
Срећа, шта је то? : разговор Д. М. / Ми ла Са вић // Поли ти ка Ба зар. – 2, бр. 23
(15. 11. 1965) стр. 4
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1662. СА РА МАН ДИЋ, Зоран
Тра жим поми лова ње : Д. Макси мовић у књи жарским из лози ма / Зоран Сараман дић // За ви чај : илустрова на реви ја мати ца исе љени ка Срби је и Црне Горе
(Београд). – 12, бр. 63 (12. 1965) стр. 18
Стр. 19: За нерот ки ње, За оне који се спо ти чу преко пра га
1663. СКОТИ, Ђа комо
„Ni kad se nisam pita la zašto pišem“ : Jugoslovenski književ nici za čitaoce „Novog lista“ : razgovor sa D. M. / Giacomo Scotti // Novi list. – 19, br. 48 (27. 2. 1965) str. 10
1664. СПАСИЋ, Алексан дар
Poezija i pravo : D. Mak si mović „Tražim pomi lovanje“ / Alek sandar Spasić // Izraz. –
Knj. 17, br. 5 (1965) str. 474–480
1665. СТОЈА ДИ НОВИЋ, Дра ган
Smisao neizlečive dobrote i sa mi losti : D. Mak si mović „Tražim pomi lovanje“ / Dragan Stojadinović // Stremljenja. – 6, br. 5 (1965) str. 415–423
1666. СТОЈОВИЋ, Ми лорад
Lirske diskusije sa životom : D. Maksimović „Tražim pomilovanje“ / Milorad Stojović //
Stva ra nje. – 14, br. 5 (1965) str. 500–504
1667. ТУТ ЊЕВИЋ, Ста ни ша
Људи одређени гријехом. Десанка Макси мовић „Тра жим поми ловање“ / Станиша
Тут њевић // Жи вот. – 14, бр. 11 (1965) стр. 68–71
1668. ЋОСИЋ, Бора
Dečja poezija danas : predgovor / Bora Ćosić // Dečja poezija srpska. – Novi Sad : MS ;
Beograd : SKZ, 1965. – Str. 7–30. – (Kol. Srpska književ nost u sto knjiga, 95)
1669. ЧУ БЕ ЛИЋ, Тврт ко
Desan ka Mak si mović / Čubelić Tvrt ko // Književ nost. – Zagreb : Pa nora ma, 1965. –
Str. 317–318. – (Kol. Školski lek si kon)
1670. ШИН ДИЋ, Миљко
Pomilovanje čoveka : D. M. „Tražim pomilovanje“ / Miljko Šindić // Putevi. – 11, br. 5
(1965) str. 547–550

1966.
1671. Аутор лич но у гости ма // Вечерње новости. – 14, бр. 3885 (25. 3. 1966) стр. 14–15
Д. М. у Сед мој београдској гим на зи ји.
1672. Бе лешка о писцу и овој књизи : поговор // Песме / Д. М. – Београд : СКЗ, 1966. –
Стр. 263–265. – (Коло 59, књ. 397)
1673. Knjiga rekorder / Uredništvo // Mlado pokolenje (bilten). – Br. 1 (1966) str. 9
O knjizi „Izvolite na izložbu“.
1674. Нови избор песа ма Десан ке Макси мовић : Д. М. „Песме“. СКЗ, 1966, коло 59 //
Поли ти ка. – 63, бр. 19104 (11. 12. 1966) стр. 16
1675. Pisanje za decu je obostrano zadovoljstvo : inter vju // Mlado pokolenje (bilten). – Br. 4
(1966) str. 5–7
1676. ЖУ НИЋ, Вик тор
„Rekli su mi da sam ot krovenje“ : razgovor sa D. M. / Viktor Žunić // Svet. – Br. 525
(13. 11. 1966) str. 20
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1677. ЈЕФТИЋ, А.
Шта са да при премате : Ми риси, све тлости, боје : Д. Макси мовић преводи песме
бу гарских револу ционарних песни ка / А. Јеф тић // Екс прес. – 1. 7. 1966
1678. КА РИЋ, Жи војин
Desanka Maksimović : beleška / Živojin Karić // Antologija jugoslovenske poezije za decu / sastavio Živojin Karić. – Titograd : Grafički zavod, 1966. – Str. 137. – (Kol. Vijenac, 7)
1679. КОСТИЋ, Ду шан
Песнич ка реч Десан ке Макси мовић : Ду шан Костић // Поли ти ка. – 63, бр. 1891
(29. 5. 1966) Култу ра-умет ност, 10, 469
1680. КОСТИЋ, Ду шан
Poezija Desan ke Mak si mović : pogovor / Dušan Kostić // Pesme / D. M. – Beograd :
Mlado pokolenje, 1966. – Str. 104–108. – (Kol. Lekti ra za VII razred osnov ne škole)
1681. КРШИЋ, Иван
Витешка поезија Десанке Макси мовић / Иван Кршић // Чланци и критике. – Београд, 1966. – Стр. 271–275
1682. ЛА ЗИЋ, Жи ка
Разбојник Ка ђа и принцеза На ђа : књиге за децу ће постати „рекордери“, штампа ће
се у 150.000 при мерака / Жика Лазић // Илустрована политика. – Бр. 377 (1966)
1683. ЛА ПЕН КА, Еми ли ја
Tražim pomi lova nje : Mi petas amnestion / Emi lija Lapen ka // Monda Kulturo : inter nacia rev no literaturo, teatro, fil mo. – 15, (printempo 1966) str. 141–142
Posveta na str. 141 : S iskrenim udivljenjem / Emi lija Lapen ka, Zagreb, sept. 1966.
1684. МА РИН КОВИЋ, Ан тони је
„Za svačiju slavu na svetu ima mesta“ : razgovor sa D. M. / Antonije Ma rin ković //
Bagda la. – 8, br. 86 (1966) str. 10–11
1685. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Nekoli ko od li ka književ nosti za decu sa temati kom iz na rodno-oslobodi lačke borbe /
Slobodan Ž. Marković // Stremljenja. – 7, br. 3 (1966) str. 185–194
1686. МИ ЛОРА ДОВИЋ, Мирко
Помера ње сен зиби ли те та : Д. Макси мовић „Песме“, избор СКЗ, 1966. Та ња
Кра гу јевић: Вратио се Волођа, Мати ца српска, 1966 / Мирко Ми лора довић //
НИН. – 16, бр. 831 (11. 12. 1966) стр. 9
1687. РА ДВОЛИ НА, Ида
Buntujušćij klass / Ida Radvolina // Inostrannaja literaturi. – Br. 5 (1966) str. 258–260
O knjizi „Deti sta novjatsa vzrosli mi“.
1688. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Rodoljublje u poeziji Desanke Maksimović / Milenko Radović // Napred. – 21, 910–911
(1. 7. 1966)
1689. РИСТИЋ, Миодраг
„Tražim pomi lovanje“ Desan ka Mak si mović. Ljublja na, Skoplje, Zagreb, Beograd,
1966 / Miodrag Ristić // Književ nost. – 21, knj. 43, br. 9 (1966) str. 230
1690. ТИМ ЧЕН КО, Ни колај
Četiri pesnika u ediciji „Jugoslovenski pesnici“ / Nikolaj Timčenko // Stremljenja. – 7,
br. 5 (1966) str. 443–448
O knjizi „Tražim pomi lovanje“.
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1967.
1691. Beleška o Desan ki Mak si mović : predgovor // Deset mojih pesa ma / D. M. – Kragujevac : Svjetlost, 1967. – Str. 5–9. – (Pesnička pla keta)
1692. Речи о умет ни ку [преминулом Вељку Петровићу] // Борба. – Бр. 205 (28. 7. 1967)
стр. 6
Ту су и речи Д. М.
1693. Си ноћ „код Орфеја у 8“ : „Јернеј“ на поклон / Р. Б. // Новости. – (4. 3. 1967)
1694. Совјет ска од ли кова ња на шим књи жев ни ци ма // Не дељне новости. – (17. 12.
1967)
Један од добит ни ка је Д. М.
1695. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
„Oči ma srca i mašte“ : razgovor sa D. Mak si mović o nastan ku „Kr vave Bajke“ / Mi lorad Blečić // NIN. – 17, br. 886 (31. 12. 1967) str. 11
1696. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
С Десан ком Макси мовић кроз Ита ли ју : Пистоја : Један дан у Фи рен ци : У вечном гра ду / Ми лорад Блечић // Поли ти ка. – 64, бр. 19319 (18. 7. 1967); бр. 19340
(8. 8. 1967); бр. 19347 (15. 8. 1967); бр. 19354 (22. 8. 1967); бр. 19361 (29. 8. 1967).
1697. ВЕ ЛИЧ КОВ, Иван
Истинската поезия не преживлява криза : в кабинета на писателя : един час при Десанка Максимович / Иван Величков // Поглед (София). – Бр. 23 (5. 6. 1967) стр. 9
1698. ВУЛИЋ, Пе тар
„Dušanov zakonik mi je pomogao da se izrazim kao pesnik“ : razgovor sa D. M. / Petar
Vu lić // Oktobar. – 2, br. 14 (1967) str. 2
1699. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
O pesni ku : predgovor / Zoran Gavri lović // Poezija / D. M. – Beograd : Mlado pokolenje, 1967. – Str. 5–8. – (Kol. Ljubav i poezija, 3)
1700. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Uvodna reč / Zoran Gavrilović // Antologija srpskog ljubav nog pesništva (XVI II–XX
vek) / sastavio Zoran Gavri lović. – Beograd : Rad, 1967. – Str. 5–14
1701. ДА ВИ ЧО, Леон
Кад песни ци пу ту ју! Крва ва бајка у фран цуској престони ци са Д. М. у гра ду на
Сени / Леон Да ви чо // Екс прес поли ти ка. – (3. 12. 1967)
1702. ЂУ РОВИЋ, Ж.
Izbor pjesa ma Desan ke Mak si mović / Ž. Đurović // Život. – Sv. 7 (1967) str. 110
1703. МАРЈА НОВИЋ, Воја
Od bajke do zbilje : D. M.: „Patuljkova tajna“. Sarajevo, 1967 / Voja Mar janović // Koraci. – Br. 5/6 (1967) str. 81–82
1704. МАРЈА НОВИЋ, Воја
При повет ке Десан ке Макси мовић : „Хоћу да се ра ду јем“ / Воја Марја новић //
Гра ди на. – 2, бр. 6 (1967) стр. 50
1705. МОРАЧИЋ, Дам њан
Bibliografska građa o Desanki Maksimović / Damnjan Moračić // Stihovi / D. M. – Beograd : Jugoslavija, 1967. – Str. 140–141. – (Književ nost u školi, 6)
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1706. ПЕТРОВ, Алексан дар
Разви ја ње заста ва Десан ке Макси мовић (Песме, СКЗ, Београд, 1966) / Александар Пе тров // Поли ти ка. – (5. 2. 1967) стр. 16
1707. ПЕТРОВ, Алексан дар
Разви ја ње заста ва : Д. Макси мовић: Песме. СКЗ, 1966 / Алексан дар Пе тров //
Поли ти ка. – 64, бр. 19158 (5. 2. 1967) стр. 16. Кул ту ра–умет ност, 11, 504
1708. ПОСТУ ПАЉСКИЈ, Игор
„Абул ала ма ари“ на сербско-хорватском язы ке [превод Д. М.] / Игорь Поступа льский // Кому нист (Москва). – Бр. 163 (14. 7. 1967)
1709. ПРЕДИЋ, Вла ди мир
Desan ka Mak si mović : predgovor / Vladi mir Predić // Sti hovi / D. M. – Beograd : Jugoslavija, 1967. – Str. 5–27. – (Književ nost u školi, 6)

1968.
1710. Верность трудовому че ловеку : [честитк а писца СССР Д. М. поводом 70-ог
рођендана] // Ли те татурная га зе та. – Москва, 28. 5. 1968
1711. Desanka Maksimovićová a jej 40 kníh/P. M. // Naši pionieri (Novi Sad). – (1968) str. 3
Pri log pesme Žobák; Mój tata.
1712. Вече за Десан ку : [кратак извештај о књи жевној вечери на Коларчевом
универзитету] // Вечерње новости. – (21. 5. 1968) стр. 11
1713. Гост клу ба Десан ка Макси мовић // Новости. – 17. 10. 1968
1714. Дводневно сла вље у част песни ка и пое зи је : просла вљено Песнич ко пролеће
Д. М. // На пред (Ва љево). – 24, бр. 1009 (24. 5. 1968) стр. 1 и 5
1715. Десан ки „орден части“ : Прези ди јум Врховног совје та СССР од ли ковао на шу
песни ки њу / М. В. // Вечерње новости. – 16, (22. 5. 1968) стр. 3
1716. Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић доби ла је Сед мојулску на гра ду
1964. за осведочене умет нич ке ква литете у поези ји // Годи шњак СА НУ за 1964. –
71 (1968)
1717. Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић присуствова ла је као делегат на конгресу књи жевни ка Ју госла ви је ок тобра 1964. у Ти тогра ду // Годи шњак СА НУ
за 1964. – 71 (1968) стр. 251
1718. Ју би леј Десан ке Макси мовић поводом 70-годи шњи це рођења и 50-годи шњи це
књи жевног ра да : 15 да на : актуел ности / С. С. // Књи жевне нови не. – 20, бр. 328
(25. 5. 1968) стр. 1–2
При лог песма Д. М. Знам по много чему.
1719. Ју гословенски писци у САД : број часописа „The Literary Review“ посвећен ју гословенској књи жевности // Књи жевне нови не. – 20, бр. 322 (2. 3. 1968) стр. 1
1720. Kad bi ljudi kao djeca : veličanstven spektakl u dvorani Radničkog univerziteta „Đuro
Đa ković“ u Sa rajevu : preko 1500 dječa ka i djevojčica u prisustvu eminentnih dječijih
pisaca, svečano obeležen početak Dječje nedelje / Đ. V. // Večernje novine (Sarajevo). – 5,
br. 244 (15. 10. 1968) str. 7
1721. „Крва ва бајка“ на пен џаби јези ку // Борба. – 33, бр. 157 (9. 6. 1968) стр. 7
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1722. На ша књи жевност у свету : зборник превода из ју гословенске поези је у Москви /
З. Л. // Поли ти ка. – 65, (14. 7. 1968) стр. 19
1723. Од ли кова ни Десан ка Макси мовић и Алексан дар Ву чо : [крат ка вест] // Вечерње
новости. – 24. 5. 1968
1724. Пе снич ко проле ће Де сан ке Мак си мовић / [непотписано] // Поли ти ка. – 65,
бр. 19616 (16. 5. 1968) стр. 8
1725. Поези ја Десан ке Макси мовић на Коларцу // Борба. – 33, бр. 121 (4. 3. 1968) стр. 7
1726. Председ ник Ти то од ли ковао Десан ку Макси мовић и Алексан дра Ву ча // Полити ка. – 25. 5. 1968. – Стр. 13
1727. Прези ди јум Врховног совје та СССР од ли ковао Десан ку Макси мовић : [информа ција и кратак попис шта је до овог времена издато у СССР] // На пред (Ва љево). – 24, бр. 1009 (24. 5. 1968) стр. 5
1728. При према за песнич ко пролеће : дописни ци ја вљају / С. Б. // Ма ле Нови не. –
(19. 2. 1968)
1729. Програм песнич ког пролећа // На пред. – (17. 5. 1968)
1730. Сабра на де ла Десан ке Макси мовић : изда вач ко преду зеће „Нолит“ обја вљу је /
[непотписано – оглас] // Поли ти ка. – 65, бр. 19727 (4. 9. 1968) стр. 28
1731. Састав Струч ног са вета Библиотеке СА НУ 1964. годи не: председ ник – ака демик
Ву кић Ми ћовић, чла нови – ака демик Св. Ра дојчић, дописни чла нови Д. Максимовић, М. Беговић, Р. Лу кић, С. Пивко // Годи шњак СА НУ за 1964. – 71, (1968)
стр. 269
1732. Ти то од ли ковао Десан ку Макси мовић и Алексан дра Ву ча : Д. Макси мовић за врши ла роман „Пра девојчи ца“ и за врша ва књи гу о Кра гу јевцу / А. М. // Екс прес
поли ти ка. – 24. 5. 1968
1733. АДА МОВИЋ, Дра гослав
Сва од бе ли не, од не жности : Песнич ко пролеће Д. М. / Дра гослав Ада мовић //
Поли ти ка. – 65, бр. 19619 (19. 5. 1968) стр. 9
1734. БЈЕ ЛИ ЦА, Д.
„Pjesnika osjetim – ali ne znamo po čemu“ : razgovor sa D. M. / D. Bjelica // Vjesnik. –
29, br. 7632 (19. 5. 1968) str. 4
1735. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
„Očima srca i mašte“ : razgovor sa D. M. o nastanku „Kr vave Bajke“ / Milorad Blečić //
Koraci. – Br. 8/9 (1968) str. 39–40
1736. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Ta ko je govorio nepoznati : o nastan ku pesme „Kr vava bajka“ / saopštio M. Blečić //
Koraci. – 3, br. 8/9 (1968)
1737. ВЛА ШИЋ-ГВОЗДИЋ, Ми ла
Pesnica Desan ka Mak si mović – častna predsednica / Mi la Vlašić-Gvozdić // Ku kuriček. – (31. 12. 1968)
1738. ВУ ЈА НОВИЋ, Ми хај ло
Čežnja za samoćom : u posjeti D. M. / Mihajlo Vujanović // Oslobođenje. – 25, br. 7166
(18. 5. 1968)
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1739. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Мудрост љубави : поводом јуби леја Д. М. / Зоран Гаври ловић // Борба. – 33, бр. 135
(18. 5. 1968) стр. 10
1740. ГАЈДАР, Т.
Орден поэ ту : [вест о уру чењу ордена Прези ди ју ма са ве та СССР „Знак Поче та“
Д. М.] / Т. Га й дар // Ли тературная га зе та. – (5. 1968)
1741. ГЛИ ГОРИ ЈЕВИЋ, Ми ло
Ра дост за пролећ ну Десан ку : У Ва љеву и околи ни свеча но је просла вљен ју билеј песни ки ње Д. М. / Ми ло Гли гори јевић // Борба. – 33, бр. 140 (23. 5. 1968)
стр. 9
1742. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Ласте снова / Велибор Глигорић // Политика. – 65, бр. 19483 (31. 12. и 1–2. 1. 1968)
стр. 7
1743. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Поези ја Десан ке Макси мовић : Над педесе тогоди шњим опусом на ше ве ли ке
песни ки ње / Ве либор Гли горић // Поли ти ка. – 65, бр. 19626 (26. 5. 1968) стр. 17.
Култу ра-умет ност, 12, 570
1744. ГРИЗЕЉ, Југ
Од ли кова ње / Југ Гри зељ // Вечерње новости. – (22. 5. 1968)
1745. ДЕСНИ ЦА, Дра ган
Десан ка Макси мовић на извору Уне : у сли ци и речи / сни мио Дра ган Десни ца //
Поли ти ка. – (8. 7. 1968) стр. 5
1746. ДУ БЉЕВИЋ, А.
Песнич ко пролеће Десан ке Макси мовић : у Ва љеву и Бран кови ни свеча но просла вљено / А. Ду бљевић // Поли ти ка екс прес. – (20. 5. 1968)
1747. ЖУ РА, Ан тони је
Отворено писмо Десан ки Макси мовић, песни ку / Ан тони је Жу ра // Поли ти ка
Ба зар. – 5, бр. 89 (22. 6. 1968) стр. 5
1748. ЗА ХА РОВ, Лав
О ан тологи ји песнич ких превода : Иван Ла лић: „Песнич ки преводи“, Српска
књи жевност у сто књи га / Лав За харов // Књи жевне нови не. – 20, бр. 319 (20. 1.
1968) стр. 9
1749. ЗОРИЋ, Па вле
Ugled i slava pesni kinje / Pavle Zorić // Savremenik. – Knj. 28, sv. 7 (1968) str. 89–90
1750. ИШИ МОВ, Вла ди мир
Де сан ка Макси мович : ин тервью ли те ратурной га зе ти / Вла ди мир Иши мов,
В. Терех нов // Ли тературная га зе та. – Москва, 17. 12. 1968
1751. ЈЕРЕЈ, Ата наси је
Опомена успе ху на шег кул турног ствара ла штва : Д. Макси мовић: „Тра жим поми лова ње“ / Ата наси је Јереј // Теолошки погледи. – 1, бр. 1 (1968) стр. 72–78
1752. ЈОВА НОВИЋ, Бран ко
Ljubav, lepota, čovek : lirski razgovori D. M. / Bran ko Jovanović // Koraci. – 3, br. 8/9
(1968) str. 5–17
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1753. ЈОВИЋ, Дра гољуб
Песнич ко пролеће у Ва љеву : у песни ковом за ви чају : мајске при редбе Ма лих новина / Драгољуб Јовић // Ма ле новине (Сарајево). – 13, бр. 618 (27. 5. 1968) стр. 1–2
1754. КА НАЧ КИ, Зора
Песнич ко пролеће Десан ке Макси мовић у Бран кови ни / Зора Ка нач ки // Кекец. – (23. 5. 1968)
1755. ЛА ЗА РЕВИЋ, Дивна
Dobrodošlica pesnikinji / Div na Lazarević // Napred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) Ma li
polet, br. 173, str. 1
1756. МАРЈА НОВИЋ, Воја
Де тињство и поези ја / Воја Марја новић. – Кру шевац : Багда ла, 1968. – (Ма ла библио тека)
О при повет ка ма Д. Макси мовић.
1757. МАРЈА НОВИЋ, Воја
У све ту де тињства, пти ца и шу ме / Воја Марја новић // Гра ди на. – 3, бр. 8/9
(1968) стр. 27–34
1758. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Десан ка Макси мовић / Слободан Ж. Марковић // Књи жевност и језик. – 15,
бр. 4 (1968) стр. 1–5
1759. МИ ЈА И ЛОВИЋ, С.
Педесет песничких пролећа : у Ва љеву прослављен јуби леј Д. М. / [снимио] С. Мија и ловић // Вечерње новости. – 20. 5. 1968. – стр. 3
1760. МИ ЛЕН КОВИЋ, Ди ми три је
Шта мисли васиона? : Пред поетским све том Д. М. / Ди ми три је Ми лен ковић //
Гра ди на. – 3, бр. 1 (1968) стр. 37–40
1761. МОРАЧИЋ, Дам њан
Библиографска гра ђа о Десан ки Макси мовић / Дам њан Морачић // Књи жевност и језик. – 15, бр. 4 (1968) стр. 91–95
1762. ОГРИЗОВИЋ, Ви шња
„Ljubav je najlepša dok je još želja“ : razgovor sa D. M. / Višnja Ogrizović // Svijet. –
Br. 15 (17. 7. 1968) str. 10–11
1763. ОТОРА НОВ, П.
Призна ње песни ки њи [предаја „ордена части“ СССР] / фото П. Отора нов // Поли ти ка. – (22. 5. 1968) стр. 8
1764. ПА ШИЋ, Фе ликс
Од ликовани Десанка Максимовић и Александар Ву чо / Феликс Пашић // Борба. –
33, бр. 141 (24. 5. 1968) стр. 6
1765. ПЕТРОВИЋ, Мирко
Desanka Maksimović : priča o detinjstvu pesnika (pogovor) / Mirko Petrović // Đačko
srce / D. M. – Beograd : Mlado pokolenje, 1968. – str. 159–162. – (Kol. Lektira za II razred osnov ne škole, 7)
1766. ПЕТРОВИЋ, Ру жи ца
Pišem za sve ljude / razgovor sa Ružicom Petrović // Napred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968)
str. 5
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1767. ПОПОВИЋ, Ната ли ја
Dolazi Desanka Maksimović / Natalija Popović // Napred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968) ;
Ma li polet, br. 171, str. 1
1768. ПОПОВИЋ, Росан да
„Не бајка, пре ка ква горка при ча“ / Росан да Поповић // НИН. – 18, бр. 896 (10. 3.
1968) стр. 6
Ин тервју Д. М.
1769. ПРА ЖИЋ, Ми лан
Stva ra laštvo za decu Desan ke Mak si mović / Mi lan Pra žić // Izraz. – 12, knj. 23, br. 2
(1968) str. 160–175
1770. ПРА ЖИЋ, Ми лан
Desanka Mak simović: „Hoću da se radujem“. Sarajevo, 1967 / Milan Pražić // Polja. –
14, br. 113–115 (1968) str. 43
1771. ПРЕРА ДОВИЋ, Р.
Desanka Maksimović – gost „Masleše“ / R. Preradović // Putevi. – Br. 5 (1968) str. 494
1772. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Де ло Десан ке Макси мовић део је на ционал не култу ре / Ми лен ко Ра довић // Напред. – 24, бр. 1008 (17. 5. 1968) стр. 1
1773. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Између тајне и отаџби не : о поези ји Десан ке Макси мовић / Стеван Ра ич ковић //
Ле топис Мати це српске. – 144, књ. 401, бр. 5 (1968) стр. 453–465
1774. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Између тајне и отаџби не / Стеван Ра ич ковић // Чачански глас. – 37, 22 (7. 6. 1968)
Гра дац, 1, 2
1775. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Између тајне и отаџби не : пред говор / Стеван Ра ич ковић // Врат ни це / Д. М. –
Београд : Просве та, 1968. – Стр. 5–15. – (Библио тека Просве та, 201)
1776. РУ ЖИЋ, Да ни ло
„Нисам ни зна ла ко сам“ : разговор са Д. Макси мовић / Да ни ло Ру жић // Илустрова на поли ти ка. – 11, бр. 499 (28. 5. 1968) стр. 18–19
1777. СЕ ЛИ МОВИЋ, Меша
Ta ko opojno lijepo : o poeziji D. M. / Meša Seli mović // Oslobođenje. – 25, br. 7173
(25. 5. 1968)
1778. СРЕЋ КОВИЋ, Зора
U očekiva nju voljenog pisca / Zora Srećković // Napred. – 24, br. 1008 (17. 5. 1968)
Ma li polet, br. 173, str. 1
1779. СТА НОЈ ЧИЋ, Војислав
Четрдесет књига Десанке Макси мовић / Војислав Станојчић // Змај. – 15, бр. 8/9
(август–сеп тембар 1968) стр. 193
1780. СТОЈИЋ, Јован
Svetkovina u Brankovini : Valjevo je proslavilo pedesetogodišnjicu stvaralaštva najveće jugoslovenske pjesnikinje D. M. / Jovan Stojić // Arena (Zagreb). – Br. 389 (7. 6. 1968) str. 23
1781. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Čovek peva posle rata (III) : Jugoslovenska poezija 1945–1965 : nacionalni spektar / Radojica Tautović // Život. – 17, sv. 6 (1968) str. 12–14
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1782. ЧОЛАК, Тоде
Savremena jugoslovenska poezija za decu : pogovor / Tode Čolak // Savremena jugoslovenska poezija za decu. – Beograd : Inter pres, 1968. – (Kol. Školska lektira, 3)
1783. ШКИ ЉА И ЦА, Мари ја
Susret sa Desan kom Mak si mović / Marija Ški lja ica // Glasnik Više škole za spoljnu
trgovinu. – Br. 32 (1968) str. 5

1969.
1784. Zaljubljena u prirodu – u miris zemlje : razgovor sa D. M. / S. M. D. // Mladi radnik. –
2, br. 3 (8. 3. 1969) str. 1–3
1785. Оглас за Сабра на де ла Ноли та // Вечерње новости. – (17. 7. 1969)
1786. АН ДРИЋ, Пе тар
Razgovor s pesnikom Desankom Mak simović : predgovor / Petar Andrić // Verujem /
D. M. – Beograd : Sloboda, 1969. – Str. 1–2. – (Kol. Savremeni pisci. Edicija poezije.
Bibliografska serija)
1787. БАН ДИЋ, Ми лош
Књи жевна кри ти ка као језик (Фран це Прешерн: Сонет ни венац, преве ла Д. М.
и Јан ко Кос: Прешернов песнич ки развој) / Ми лош Бан дић // Поли ти ка. – 66,
бр. 20089 (7. 9. 1969) стр. 18
1788. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Жи вотни пут песникиње Десанке Макси мовић. (Учитељева ћерка. Ђачке тајне и
страсти. Пуста кућа. Прве исповести. У кру гу великих. Пут у Меку уметност. Уочи
ратне ту ге. Крвава бајка – животна и песничка истина) / Ми лорад Блечић // Нин. –
19, бр. 977 (28. 9. 1969) стр. 16 ; бр. 978 (5. 10. 1969) стр. 16 ; бр. 979 (12. 10. 1969)
стр. 16 ; бр. 980 (19. 10. 1969) стр. 16 бр. 981 (26. 10. 1969) стр. 16 ; бр. 982 (2. 11. 1969)
стр. 16 ; бр. 983 (9. 11. 1969) стр. 16 ; бр. 984 (16. 11. 1969) стр. 16
1789. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Песник међу песни ци ма : Д. Макси мовић о Ду чи ћу, Ра ки ћу и Црњанском / Милорад Блечић // НИН. – 19, бр. 957 (11. 5. 1969) стр. 13
1790. ГАЈИЋ, Ђорђе
Most između ljubavi i patnje : inter vju sa D. Mak si mović / Đorđe Gajić // Svijet. – 11,
br. 592 (3. 10. 1969) str. 9
1791. ЗА ХА РОВ, Лав
Шта при чају бубе : пародија Д. М. / Лав За харов // Књи жевне новине. – 21, бр. 361
(30. 8. 1969) стр. 13
1792. ЈУ РИ ШЕВИЋ, Миодраг
Песни ки ња земља старинска : „Сабра на де ла “ Д. М. / Миодраг Ју ри шевић //
НИН. – 19, бр. 977 (28. 9. 1969) стр. 13
1793. ЛАН ГО, Ду ња
Она, он / Ду ња Лан го // Свет. – Бр. 654 (3. 5. 1969)
1794. ОБРЕНОВИЋ, Ра де
„Ne pišem bez inspiracije“ : razgovor sa D. M. / Rade Obrenović // Oktobar. – 4, br. 39
(1969) str. 2
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1795. ПРОТИЋ, Предраг
При ча која опоми ње : „Не забора ви те“, роман Д. М. / Предраг Про тић // Илустрова на поли ти ка. – (15. 4. 1969) стр. 49
1796. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Вук
Десанка Максимовић / Вук Фи липовић // Стремљења. – 10, бр. 4 (1969) стр. 377–405

1970.
1797. Desan ka Mak si mović „Oeuvres recueil lies (7 livres) // Bul letin livres et pieces. – Br. 2
(1970) str. 3
1798. Вече са времене српске поези је // Поли ти ка. – (13. 10. 1970)
Књи жевно вече одржа но 12. 10. Десан ка Макси мовић чи та ла нову песму Земља
је сву где иста.
1799. Добит ни ци на гра де АВНОЈ : Десан ка Макси мовић // Поли ти ка. – 68, бр. 20530
(28–30. 11. 1970) стр. 22
1800. Моја песма : Од говор на пи та ње: Има ли избора за сва времена? // Борба. – 48,
бр. 321 (21. 11. 1970) стр. 17
1801. На гра де АВНОЈ-а за 1970. : Д. Макси мовић // Борба. – 48, бр. 328 (28–30. 11.
1970) стр. 3
1802. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Популарност песме – шта је то? / Ми лорад Блечић // Књи жевне нови не. – 22,
бр. 374 (26. 9. 1970) стр. 4
О песми „Предосећа ње“.
1803. ВУ КА ДИ НОВИЋ, С.
Pesni kinja i akademik : Desan ka Mak si mović / sni mio S. Vu kadinović // Front (Beograd). – 26, br. 16 (610) (17. 4. 1970) str. 15
Krat ki biografski podaci i fotogra fija.
1804. ГРУ ЈИЋ, Вла ди мир
Poetska reč koja vaspitava : povodom dodeljivanja nagrade AV NOJ-a / Vladi mir Grujić // Prosvetni list (Sa rajevo). – (31. 12. 1970)
1805. ЂУ РОВИЋ, Војислав
O djelu i piscu, sva ki put iznova / Vojislav Đurović // Stva ra nje. – 25, br. 7/8 (1970)
str. 667–674
1806. КОВАЧ, М.
Десан ка Макси мовић у ГСР-у / М. Ковач // Поли ти ка. – 67, бр. 20520 (18. 11.
1970) стр. 8
1807. КУ НЕЈ, Мирја на
„Želim si življenje pol no poezije in poezijo pol no življenja“ : sreča nje z Mi lo Vlašić
Gvozdić / Mir ja na Kunej // Prosvetni delavec. – 21, št. 12 (18. 6. 1970) str. 4
1808. ЛА ЛИЋ, Иван В.
Поези ја Десан ке Макси мовић / Иван В. Ла лић // Књи жевност. – 25, књ. 50, св. 2
(1970) стр. 187–192
О „Сабра ним де ли ма“ Д. М.
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1809. МАРКОВИЋ, Слободан
Снег код неких словенских песни ка / Слободан Марковић // Борба. – 48, бр. 328
(28–30. 11. 1970) стр. 21
О песми „Предосећа ње“.
1810. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Књи жевни покрети и токови између два светска рата / Слободан Ж. Марковић. –
Београд : Обе лиск, 1970. – Стр. 127–139
1811. МАТИЦКИ, Ми лен ко
Ка ко је пре четрдесет годи на наста ла „Полити ка за децу“ / Ми лен ко Матиц ки //
Поли ти ка. – 67, (15. 1. 1970) стр. 1–2
Поли ти ка за децу, 40, 1423
1812. МИ ЛА РИЋ, Вла ди мир
Desanka Maksimović : Zeleni bregovi detinjstva / Vladimir Milarić // Antologija nove
srpske deč je poezije. – Novi Sad : Kultur ni centar, 1970. – Str. 5 i 20
1813. МИ ЛАЧИЋ, Божо
„Воли те ли ви ше децу или поези ју?“ / Божо Ми лачић // Поли ти ка. – 67, бр. 20341
(23. 5. 1970) стр. 14
1814. РА ДВОЛИ НА, Ида
Даря щая поэию : мастера зару бе жной культу ры : встречи с Десан кой Макси мович / Ида Ра дволи на // Ли тературная га зе та (Москва). – Бр. 52 (23. 10. 1970)
1815. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша Коже љац
При рода у ли ри ци Десан ке Макси мовић : На при мери ма песа ма из збирке Сунчеви пода ни ци / Љу би ша Рајковић Коже љац // Члан ци из јези ка и књи жевности ; 1. књи га. – Бор : Тех нич ки школски цен тар, 1970. – Стр. 75–86
1816. СКОТИ, Ђа комо
C’é una pietra per lei davanti al Quar nero [...] : l’uomo e il poeta in Desan ka Mak simović : malgrado le sue settanta pri mavere, é la più „giova ne“ fra i poeti jugoslavi /
Giacomo Scotti // La Voce del Popolo. – (19. 2. 1970) str. 5
1817. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Вук
Vizija por treta u poemi Desanke Mak simović / Vuk Filipović // Stremljenja. – 11, br. 6
(1970) str. 690–708
1818. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Вук
Десан ка Макси мовић / Вук Фи ли повић // Писци и време : Огледи и студи је / Вук
Фи ли повић. – При шти на, 1970. – Стр. 79–121
1819. ФУКС, Жа нин
Vive Belgrade! : Inter view avec la poéte Dessan ka Ma xi movitch / Ja nine Fuchs // La
Su isse (Geneve). – (24. 4. 1970)

1971.
1820. Песме Десан ке Макси мовић на фран цуском : у изда њу париске ку ће „Гроан“ :
књи га је штам па на двојезич но у фран цуском преводу Дивне Ден ковић-Братић /
Ф. // Поли ти ка. – 20771, (3. 8. 1971) стр. 11
1821. Песме Десанке Макси мовић на француском и руском // Политика. – (10. 10. 1971)
О двема књи га ма Изабра не песме у изд. Жа на Грасена у Пари зу / превод Дивна
Ден ковић и Жа нин Фукс; Песме у Москви у изд. Художественая ли терату ра у
ти ра жу 1.000 при мера ка / прев. Вла ди мир Аг њев и Маргари та Али гер.
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1822. Совјетски кри ти чар о Десан ки Макси мовић // Књи жевне нови не. – 23, бр. 385
(27. 2. 1971) стр. 11
1823. АГ ЊОВ, Вла ди мир
Desanka Maksimović / Vladimir Agnjov // Koraci. – 6, knj. 6, br. 7/8 (1971) str. 314–321
1824. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Десан ка Макси мовић. Жи вот пра ћен песмом / Ми лорад Блечић. – Београд :
Слово љубве, 1971. – 158 стр., [2]. – (Библио тека „Судби на“)
1825. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Ски ца за пор трет Десан ке Макси мовић / Ми лорад Р. Блечић // Књи жевне нови не. – 23, бр. 389 (24. 4. 1971) стр. 6–7
1826. БЛЕЧИЋ, Ми ха и ло
Разговор са Десан ком Макси мовић : лич ност с ли ца [поводом из ласка из штам пе
нове књи ге „Пра девојчи ца“] / Ми ха и ло Блечић // Ба зар поли ти ка. – 8, бр. 162
(10. 4. 1971) стр. 6–7
При лози разговору: Д. М. о жи во ту, о љу ба ви, о себи...; По растан ку (од ломак);
при ча „Пра девојчи ца“ из нове истои мене књи ге.
1827. ЕРДЕ ЉА НИН, Ан ђел ко
Пла ка ла због смрти девет Ју гови ћа : писци и деца / Ан ђел ко Ердеља нин // Сремске нови не за децу (Сремска Ми трови ца). – Бр. 559 (9. 10. 1971) стр. 1
Стр. 3 : Лим и Дрим.
1828. ЈЕН КИЋ, Дра гољуб
Pitome dubine slutnje : D. M. „Izabrane pesme“. MS – SKZ, 1970 / Dragoljub Jenkić //
Koraci. – 6, br. 3/4 (1971) str. 149–156
1829. ЈУРЦА, Бран ка
Desan ka Mak si mović o Kr vavi bajki / Bran ka Jurca // Pionirski list. – Št. 13 (24. 11.
1971) str. 11
1830. ЛА ЛИЋ, Иван В.
Поези ја Десан ке Макси мовић / Иван В. Ла лић // Крити ка и дело. – Београд : Нолит, 1971. – Стр. 101–114
1831. МАРКОВИЋ, Слободан
„На пустом брегу неко стоји“ : Љу бав песни ка / Слободан Марковић // Борба. –
49, бр. 90 (3. 4. 1971)
1832. ОГ ЊА НОВИЋ, Дра гу тин
Ви тал ни ху ма ни зам песнич ке речи Десан ке Макси мовић / Дра гу тин Ог ња новић // Кора ци. – 6, бр. 3/4 (1971) стр. 69–72
1833. ПЕТ КА НОВА, Магда
Писмо / Магда Пет ка нова // Прибли жа ва ње / бу гарске песни ки ње у преводу
Д. М. – Ниш : Гра ди на, 1971. – Стр. 80–81
1834. ПРОТИЋ, Предраг
Knjiga o Desan ki Mak si mović : Mi lorad Blečić: Desan ka Mak si mović – Život praćen
pesmom. Slovo ljubve, 1971 / Предраг Про тић // Savremenik. – 17, knj. 34, sv. 10
(1971) str. 308–309
1835. РА ДВОЛИ НА, Ида
Da rovi Desan ke Mak si mović / Ida Radvolina // Savremenik. – 17, br. 3 (1971) str.
214–217
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1836. СА РАЈЛИЋ, Изет
Седам песника или уметност превода / Изет Сарајлић // Политика. – 68, бр. 20567
(9. 1. 1971) стр. 17
1837. СУ ЧУР, Иван
Pesnica o ljubezni in naravi is srečanje z Desanko Mak simovič / Ivan Sučur // Večer. –
Št. 17 (22. 1. 1971)
1838. ТА ДИЋ, Алексан дар
Извештај над зорног одбора СКЗ за редовну 64. годи шњу скуп шти ну 17. 5. 1971. /
Алексан дар Та дић // Гласник СКЗ. – Бр. 5 (1971) стр. 17
За почасне и дожи вот не госте прогла шени Десан ка Макси мовић, Ми лош Црњански и Коста Тодоровић.
1839. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Пра девојчи ца у по тра зи за човеком / Ра доји ца Тау товић // Кора ци. – 6, књ. 6,
бр. 7/8 (1971) стр. 336–341
1840. ФИН ЦИ, Ели
Поези ја и жи вот (Ми лорад Блечић: Десан ка Макси мовић. Београд, 1971) / Ели
Фин ци // Поли ти ка. – 68, бр. 20754 (17. 7. 1971) стр. 18. Кул ту ра-умет ност, 15, 829

1972.
1841. Десан ка Макси мовић на ита ли јанском / Б. М. // Новости. – (10. 2. 1972) стр. 9
Il gior na le del poeti обја вио у фебру арском броју при лог о Д. М. Аутор есеја и
преводи лац др Ђорђо Ну ри ђени који пи ше и студи ју за IX том књ. Ви ђења и познанства у којој ће би ти обја вљене студи је о европским писци ма.
1842. АДА МОВИЋ, Д.
Људи с који ма сам расла... : ан кета „Ко је на вас ути цао и за што“ / бележи Д. Адамовић // Поли ти ка. – (28, 29, 30 новембар 1972) стр. 15
1843. БЕРТОЛИ НО, Ни кола
Десан ка Макси мовић : „Choix de poemes“. Paris, 1971 / Ни кола Бертоли но // Мостови (Београд). – 3, 3 (1972) стр. 264–267
При каз.
1844. ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца
Основне особености у ком пози ци ји песме Десан ке Макси мовић / Љу би ца Ђорђевић // Књи жевност. – Год. 27, књ. 55, бр. 9 (1972) стр. 302–310
1845. МИ ЛЕТИЋ, Слободан
Неде ља ју гословенске култу ре на Сорбони / Слободан Ми ле тић // Поли ти ка. –
(6. 5. 1972) стр. 5
1846. РА ДВОЛИ НА, Ида
Твой голос, Юго сла вия! : ли те рату ра и ис куство : Д. М.: сти хо творения. пере цод с сербскохорватского. М. „Художественая ли терату ра“. 1971. 391 стр. /
Ида Ра дволи на // Новый мир : Кни жное обозрение (Москва). – Бр. 9, (1972)
стр. 272–274
1847. РЕЂЕП, Дра шко
Увод у поновно чи та ње Десан ке Макси мовић / Дра шко Ређеп // Књи жевне нови не. – Год. 24, бр. 427 (16. 11. 1972)
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1848. ФУКС, Жа нин
Vive Belgrade! : Inter view avec la poéte D. M. / Janine Fuchs // L’Europea Coeur
Ouvert / Janine Fuchs. – Pa ris : Jean Grassin Editeur, 1972. – Str. 127–130

1973.
1849. Најобимнија студија о делу Десанке Максимовић [кратак приказ студије „Песничко дело Десанке Максимовић“ Љубице Ђорђевић] // Политика. – (23. јун 1973)
1850. Немам ви ше времена : из најнови је збирке песа ма Десан ке Макси мовић / Н. Д. //
Поли ти ка. – (18. новембар 1973) стр. 16
1851. Нови сти хови Десанке Макси мовић : ново у излози ма наших књи жара : „Немам
више времена“, издање Просвета, Београд, 1973 // Политика. – (2. јун 1973) стр. 14
1852. U 19.00 sati kod... : Desanka Maksimović : Beograd / [anketu pripremilo više autora] //
Vjesnik u srijedu (Zagreb). – (28. 11. 1973) str. 20
1853. АН ДРИЋ, Ра домир
Земљи се вра ћа од земље узе то : Десан ка Макси мовић: „Немам ви ше времена“.
Београд, 1973 / Ра домир Ан дрић // Књи жевна реч. – 7, 2 (јул 1973) стр. 16
1854. БА ЛИ КА, Корнел
Nu mai am timp [Nemam više vremena] / pri kaz na ru munskom Cor nel Ba lica // Lumina. – XXVII, 4 (1973) str. 53–54
Са држај: Pri log pesma Aminti ri (Сећа ња).
1855. БОГЕТИЋ, Бошко
Од сене и успомене : Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд,
1973 : сти хови од там них и горких са звуч ја смр ти, али од нове ствара лач ке младости / Бошко Боге тић // Борба. – 52, 156 (9. 6. 1973) стр. 8
1856. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Инспи ративна подруч ја у ствара ла штву за децу Десан ке Макси мовић / Ве лизар
Бошковић // Кора ци. – 8, књ. 8, 1–6 (1973) стр. 21–31
1857. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Десанка Макси мовић : „Немам више времена“. Београд, 1973 / Вла дета Ву ковић //
Стремљења. – Год. 14, бр. 6 (1973) стр. 757–758
1858. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Десанка Макси мовић : „Празници пу товања“. Београд, 1972 / Вла дета Ву ковић //
Јединство. – 29, 31 (16. 4. 1973)
1859. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Пу тописи Десанке Максимовић : Десанка Максимовић, „Празници пу товања“. Београд, 1972 / Владета Ву ковић // Живот (Сарајево). – 22, књ. 43, 7 (1973) стр. 71–72
1860. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Зоран Га ври ловић // Књи жевна кри ти ка. – Год. 4, бр. 3 (1973) стр. 65–71
1861. ДЕН КОВИЋ-БРАТИЋ, Дивна
Elegične pjesme Desan ke Mak si mović / Div na Den ković-Bratić // Odjek. – 26, 18
(1973) str. 13
Поводом збирке „Немам ви ше времена“.
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1862. ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца
Pesničko delo Desan ke Mak si mović / Ljubica Đorđević. – Beograd : Fi lološki fa kultet, 1973. (Zemun : „Sava Mi hić“). – 501 str.; 20 cm. – (Fi lološki fa kultet Beogradskog univerziteta. Monogra fije; knj. XLV)
1863. ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца
Поетско ми шљење Десан ке Макси мовић / Љу би ца Ђорђевић // Књи жевне нови не. – Год. 25, бр. 430 (1. 1. 1973) стр. 1–2
1864. ЂУ РИЋ, Остоја
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Остоја Ђу рић //
Жи вот. – Год. 22, књ. 44, бр. 11–12 (1973) стр. 561–564
1865. ЂУ РИЋ, Рајко
Нови пу теви, за заборав старих : преми јера књи ге : најнови ја збирка песа ма Д. М.
у изда њу београдске Просвете / Рајко Ђу рић // Полити ка. – (31. мај 1973) стр. 12
1866. ЗОРИЋ, Па вле
Горко опојни сок исти на : Десан ка Макси мовић, „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Па вле Зорић // Књи жевне нови не. – 25, 441 (16. 6. 1973)
1867. ЈЕВРИЋ, Ми лорад
Мисаона поези ја Десан ке Макси мовић / Ми лорад Јеврић // Стремљења. – 14, 6
(1973) стр. 751–756
1868. КРАШ, Мари јан
Desan ka Mak si mović u Va ra ždi nu / Ma rijan Kraš // Knjiga i čitaoci (Zagreb). – 7,
br. 1–4 (1973) str. 46–49
1869. КРЊЕВИЋ, Вук
Говор песме : књи ге и књи жевност (Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Бе оград, 1973) / Вук Крњевић // Поли ти ка. – Год. 70, бр. 21442 – Кул тура–умет ност, 17, 926 (16. 6. 1973) стр. 12
1870. ЛУ КИЋ, Ве ли мир
Препору чу јем [збирку песа ма Десан ке Макси мовић „Немам ви ше времена“] /
Ве ли мир Лу кић // Вечерње новости. – (14. 12. 1973)
1871. МИ ЛА НОВИЋ, Братислав
Desanka Maksimović : „Nemam više vremena“. Beograd, 1973 / Bratislav Milanović //
Student. – 27, 19 (6. 11. 1973)
1872. МИ ЛОШЕВИЋ, Ве ли мир
Desan ka Mak si mović : „Nemam više vremena“. Beograd, 1973 / Veli mir Mi lošević //
Oslobođenje. – 30, 9005 (30. 6. 1973)
1873. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Сестра – жи вот, песма – брат! : зов књи ге : нова књи га песа ма Десан ке Макси мовић „Немам ви ше времена“ / Ми лосав Мирковић // Поли ти ка екс прес. – (17. јун
1973) стр. 8
1874. НИ КОЛИЋ, Ра де М.
Десан ка Макси мовић : „Изабра не песме“. Београд, 1972 / Ра де М. Ни колић // Јединство. – 29, 19 (5. 3. 1973)
1875. ПЕЈ ЧИЋ, Јован
Desanka Maksimović : „Nemam više vremena“. Beograd, 1973 / Jovan Pejčić // Indev. –
16, 289 (1. 11. 1973)
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1876. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Миодраг Пе тровић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 147–152
1877. ПОПОВИЋ, Богдан А.
У срцу ин ти ме : Десан ка Макси мовић, „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 /
Богдан А. Поповић // НИН. – Год. 23, бр. 1172 (24. 6. 1973) стр. 41–42
1878. ПРОТИЋ, Предраг
Пе сни кова раз ми шља ња о жи во ту и смр ти : Де сан ка Мак си мовић, „Не мам
ви ше времена“. Бе оград, 1973 / Пре драг Про тић // Ле топис Мати це српске. –
149, књ. 412, 1 (1973) стр. 110–113
1879. ПРОТИЋ, Предраг
Пу тописна проза Десан ке Макси мовић (Десан ка Макси мовић, „Пра зни ци путова ња“. Бе оград, 1972) / Пре драг Про тић // Ле топис Мати це српске. – 149,
књ. 411, 4 (1973) стр. 442–445
1880. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Бе оград, 1973 / Љу би ша Рајковић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 164–166
1881. РА КИТИЋ, Слободан
Pred licem sudbine : Desan ka Mak si mović, „Nemam više vremena“. Beograd, 1973 /
Slobodan Ra kitić // Savremenik. – 29, knj. 38, 11 (novembar 1973) str. 407–409
1882. РА КИЋ, Слободан Ж.
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Слободан Ж. Ракић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 167–168
1883. СЕ ЛИ МОВИЋ, Меша
Nemam više vremena za sitnice : književ nik Meša Seli mović kao kritičar novog
VUS-a – sedam dana u Beogradu : šesti dan: 17. novembra : Desan ka Mak si mović
„Nemam više vremena“ / Meša Selimović // Vjesnik u srijedu (Zagreb). – (28. 11. 1973)
str. 18
1884. СКОК, Јожа
Desanka Maksimović : „Patuljkova tajna“. Sarajevo, 1971 / Joža Skok // Umjetnost i dijete. – 4, 22 (1973) str. 92
1885. СКУ ЕНИ ЕСК, Кнут
Зна коме тво е поэ толи : Десан ка Макси мович: Требую поми лова ния, перевод
с сербского Кну та Скуениска. При ча „лиесна“. 1972. На латытском язы ке / Кнут
Скуенск // Ли тературное обзорение. – 5 (1973) стр. 95
1886. СРЕЋ КОВИЋ, Ми лу тин
Десан ка Макси мовић : „Пра зни ци пу това ња“. Београд, 1972 / Ми лу тин Срећ ковић // Багда ла. – 15, 176 (1973) стр. 16–17
1887. ХА ЏИ-ТАН ЧИЋ, Са ша
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Са ша Ха џи-Танчић // Гра ди на. – 8, 7–8 (1973) стр. 153–163
1888. ЦВИ ЈЕТИЋ, Љу бомир
Desan ka Mak si mović : „Praznici putova nja“. Beograd, 1972 / Ljubomir Cvijetić //
Odjek. – 26, 5 (1973) str. 16–17
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1889. ШТЕФАН, Флори ка
Песни ки њин од говор : за пис : подсећа ње на један разговор са Десан ком Максимовић, у возу, пре неколи ко годи на / Флори ка Штефан // Поли ти ка. – Кул ту ра :
Умет ност, (15. 9. 1973) стр. 16
[Разговор о кон курсу за државну химну]

1974.
1890. „Братство на првом хори зон ту“ : Д. М. међу на шим рудари ма у СР Немач кој у
рударском гра ди ћу Кант. Минтфор ту у Рурској области / [непотписано] // Вечерње новости. – Бр. 6413 (13. 6. 1974) стр. 9
1891. Дела на ших писа ца у свету : песме Десан ке Макси мовић обја вљене у Венецуели :
први препеви сти хова на шег ис так ну тог песни ка на шпанском јези ку / [непотписано] // Поли ти ка. – Бр. 21643 (7. 1. 1974) стр. 11
1892. Desan ka Mak si mović : obljetnice / [nepot pisa no] // Oko (Zagreb). – 2, br. 56 (15. 5.
1974) str. 3
1893. Десан ка Макси мовић пред париском пу бли ком / Д. Б. // Поли ти ка. – Бр. 21985
(19. 12. 1974) стр. 14
1894. Из ложба ју гословенске деч је књи ге у Сток хол му : на ши за на ше у све ту / [непот писано] // Борба. – 52, бр. 201 (25. 7. 1974) стр. 9
Са кари кату ром Д. М.
1895. Jugoslovenske književ ne večeri / M. S. // Na rod ne novine : list demokratskog saveza
južnih Slovena u Mađarskoj (Budimpešta). – (17. 10. 1974) str. 4
Sa fotogra fijom na kojoj je i D. M.
1896. Ју гословенски пе сни ци пред будим пе штанском пу бли ком // Поли ти ка. – (16.
10. 1974)
Д. Макси мовић, Г. Крклец и Матеј Бор.
1897. Крва ва бајка на ТВ екра ни ма : сарајевска те леви зи ја при према сери ју о жи во ту
и ра ду познатих књи жевни ка / Д. С. // Поли ти ка екс прес. – (3. 7. 1974)
1898. Од лу ка жи ри ја Мати це српске : Десан ки Макси мовић доде љена Змајева на гра да
за 1973. годи ну : ис так ну та песни ки ња доби ла је ово при зна ње за књи гу „Немам
ви ше времена“ / М. К. // Поли ти ка. – Бр. 21676 (9. 2. 1974) стр. 8
1899. Париз [прослава ју гословенског на ционал ног пра зни ка у Пари зу којој је присуствова ла Д. М.] // Поли ти ка. – (1. 12. 1974)
1900. Сећа ње на песни ка Бр. Ра ди чеви ћа : Си ноћ у гра ду / [непотписано] // Поли тика. – Бр. 21987. (21. 12. 1974) стр. 19
Песме њему посвећене чи та ли Д. Макси мовић, С. Куленовић, Ст. Ра ич ковић. –
Сли ка Д. Макси мовић и С. Куленови ћа.
1901. АДА МОВИЋ, Д.
Људи са који ма сам расла : ан ке та Поли ти ке „Ко је на вас пресуд но ути цао и зашто?“ / бе ле жи Д. Ада мовић // Поли ти ка. – (15. 9. 1974) стр. 17
1902. БЛА ЖЕК, Па вле
Dan knji žev nosti u Siba šu / Pavle Bla žek // Na še selo (Sibaš). – God. 2, br. 8 (24. 6.
1974) str. 6
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1903. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Непрола зне вред ности у прозном ствара ла штву за децу Десан ке Макси мовић /
Ве ли зар Бошковић // Књи жевност и језик. – 21, 4 (1974) стр. 1–13
1904. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Песник пред ли цем смрти [Есеј о збирци Десан ке Макси мовић „Немам ви ше времена“] / Велибор Гли горић // Са временик. – 20, књ. 39, 6 (јун 1974) стр. 502–503
1905. ГОРИ ЧАР, Барбара
Mladost je vzela s seboj / Barba ra Goričar // Delo. – XVI, 103 (4. 5. 1974)
1906. ЈЕРЕМИЋ, Дра ган М.
Desanka Mak simović: Pesnik celog života [Esej o poeziji Desanke Maksimović] / Dragan M. Jeremić // Savremenik. – 20, knj. 39, 6 (jun 1974) str. 504–516
1907. ЈЕРЕМИЋ, Дра ган М.
Поези ја ду боког раз у мева ња : ствараоци и де ла : о поетском ствара ла штву Десан ке Макси мовић, чи ја је прва књи га обја вљена пре пе де сет годи на / Дра ган
М. Јеремић // Поли ти ка. – 71, 21786 (1. 6. 1974) Кул ту ра, Умет ност, стр. 4
1908. КАЧА НИН, Оли вера
На ши ђа ци у Пари зу : незаборавни сусрет са оми љеном песни ки њом Д. М. /
Оли вера Кача нин // Поли ти ка. – (1974)
1909. КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
Desan ka Mak si mović : „Nemam vi še vremena“. Beograd, 1973 / Ef tim Klet ni kov //
Polja. – 20, 190 (1974) str. 25–26
1910. КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
Десан ка Макси мовић: „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Еф тим Клет ников // Стремеж. – XVI II, 5–6 (1974) стр. 381–384
1911. КОНСТАНТИ НОВИЋ, Ра домир
Desanka Mak simović između naiv nosti i samilosti / Radomir Konstantinović // Treći
program. – 6, 3 (1974) str. 139–232
1912. ЛА ГУМ ЏИ ЈА, Ра зи ја
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Ра зи ја Ла гум џија // Ослобођење (Сарајево). – 31, бр. 9242 (26. 2. 1974) стр. 11
1913. ЛА ЗА РЕВИЋ, Оли вера
На гробу стре ља них ђа ка : при каз песме Д. М. / Оли вера Ла заревић (учен. из
Ла заревца) // Змај. – Бр. 6–7 (1974)
1914. МАРКОВИЋ, Слободан
Да ли је човек или бор / Слободан Марковић // Борба. – (12. 5. 1974) стр. 5
1915. МИ ЛОШЕВИЋ, Ни кола
Va rijacije na temu: „Zemlja jesmo“ / Ni kola Mi lošević // Savremenik. – 20, knj. 39, 6
(jun 1974) str. 517–521
1916. МОРАЧИЋ, Дам њан
Пи шчева моли тва на заравни : Десан ка Макси мовић : дома ћа лек ти ра за ову неде љу / изабрао Дам њан Морачић // Поли ти ка екс прес. – Ђач ка стра на, (18. фебру ар 1974) стр. 15
Са држај: Жао ми је човека; Бајка о Крат ковеч ној (од ломак); Пролећ на песма;
Сне жне па хуљи це.
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1917. ПА НОВИЋ, Ми лен
При рода у поези ји Десан ке Макси мовић / Ми лен Па новић // Пове ља. – 2 (1974)
стр. 98–104
1918. ПА НОВИЋ, Ми лен
При рода у поези ји Десан ке Макси мовић / Ми лен Па новић // Књи жевност и
језик. – 21, 4 (1974) стр. 80–85
1919. ПЕЈОВИЋ, Алексан дар
Versi fi kacija Desan ke Mak si mović / Alek sandar Pejović // Savremenik. – 20, knj. 39,
6 (jun 1974) str. 528–538
1920. ПЕТРОВИЋ, Бошко
Лауда ци ја у част Десан ке Макси мовић / Бошко Пе тровић // Ле топис Мати це
српске. – Год. 150, књ. 413, бр. 4 (1974) стр. 357–362
1921. РА ДОВИЋ, Коста
Тајне мла дости Десан ке Макси мовић / Коста Ра довић // Кора ци. – 4, 33 (1974)
стр. 16
1922. РИСТИЋ, Миомир
Један меди цински аспект де тек ци је пра вог смисла жи во та и феномена убла жава ња смрти у поези ји Десан ке Макси мовић / Миомир Ристић, Ра дојка Ристић //
Гра ди на. – Бр. 10 (ок тобар 1974)
1923. СА ВОВ, Ган чо
Си лата на твореца е в от говорност та му пред народа : на гости югославската поетеса Д. М. / Ган чо Са вов // Народ на Мла дост (София). – (20. 2. 1974)
1924. СА РАТЛИЋ, Ра да
Тра ди ционал на при зна ња кул турним рад ни ци ма и уста нова ма Ср би је : Доде ље не Ву кове на гра де / Р. Са ра тлић // Поли ти ка. – Бр. 21985. (19. 12. 1974)
стр. 14
Пред лог за специ јал ну Ву кову на гра ду Д. М.
1925. СТАН КОВИЋ, Ду шан
Пролеће је време песни ка! : разговор са Д. Макси мовић, добит ни цом Змајеве
на гра де за збирку песа ма „Немам ви ше времена“ / Ду шан Стан ковић // Вечерње
новости. – (13. 2. 1974) стр. 25
1926. СТАН КОВИЋ, Љу би ша
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Љу би ша Стан ковиќ // Разви так. – XII, 6 (1974) стр. 405–407
1927. СТОЈА НОВИЋ, Живка
Сусрет са песни ки њом у Штул цу / Живка Стоја новић // Врњач ке нови не (Врњач ка Ба ња). – (22. 3. 1974)
1928. СТОЈА НОВИЋ, Ми росла ва
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 : Срце ми је ноћас
језеро у које по тоци не уви ру / Ми росла ва Стоја новић // Гра ди на. – 9, 9 (1974)
стр. 153–157
1929. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Срце као часовник : Лирски хрономе тар Десан ке Макси мовић / Ра доји ца Таутовић // Разви так (Београд). – 3, 5 (август–сеп тембар 1974) стр. 35–41
О књи зи Д. Макси мовић „Немам ви ше времена.
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1930. ФЕ ХЕР, Ференц
Desan ka Mak si mović : „Nemam vi še vremena“. Beograd, 1973 / Ferenc Fehér //
Magyar Szó. – 30, 66 (9. 3. 1974)
1931. ХАН ЏИЋ, Изет
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Изет Хан џић //
Мостови (Пљевља). – Год. 6, бр. 22 (1974) стр. 87–88
1932. ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Горда на
Doba za netosti, neracional nosti, na iv nosti : priča o Desan ki Mak si mović / Gordana
Hristović-Sa mardžiski [pr vi nastavak] // Praktična žena. – XVI II, br. 466 (27. apri la
1974) str. 12–13
Pri log : Prolećna pesma.
1933. ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Горда на
Život nam je prolazio pesnički i mlado : priča o Desan ki Mak si mović / Gordana Hristović-Sa mardžiski [drugi nastavak] // Praktična žena. – XVI II, br. 467 (11 maj 1974)
str. 12–13
Pri log : Slutnja; Ljubav.
1934. ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Горда на
„Nemam više vremena“ : priča o Desanki Mak simović / Gordana Hristović-Samardžiski [poslednji nastavak] // Praktična žena. – XVI II, br. 468 (25 maj 1974) str. 12–13
Pri log pesma : Zemlja je svugde ista
1935. ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Горда на
O mladosti, mladosti, da brzo od laziš, ljudi kažu... : priča o Desan ki Mak si mović / zabeležila Gordana Hristović-Samardžiski // Praktična žena. – XVI II, br. 465 (13. aprila
1974) str. 12–13
Pri log pesma : Čežnja.
1936. ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Горда на
Svaka stopa zemlje tamo je meni znana : priča o pesniku Desanki Maksimović (1) / zabeleži la Gordana Hristović-Sa mardžiski // Praktična žena. – XVI II, br. 464 (30. mart
1974) str. 12–13
Pri log pesma Predoseća nje.
1937. ЦЕКОВИЋ, Иван
Познанства с деч јим писци ма / Иван Цековић; [насловна стра на Ида Ћирић]. –
4. изд. – Београд : И. Цековић, 1974. (Београд : Поли ти ка). – 144 стр. : илустр. ;
20 цм
Са држај: Уместо деце Иван Цековић разговара с Десан ком Макси мовић и др.
1938. ЧУ КА, Золтан
Három Jugoszláv költo életmüvéröl / Zoltán Csu ka // Uzenet. – IV, 12 (1974) str.
937–941
Desan ka Mak si mović, Gustav Krklec, es Matej Bor rol.
1939. ШОП, Иван
Na pragu večnih zagonet ki [Esej o poeziji Desan ke Maksimović] / Ivan Šop // Savremenik. – 20, knj. 39, 6 (jun 1974) str. 522–527
1940. ШОП, Иван
Пејса жи и понори : Десан ка Макси мовић, „Немам ви ше времена“, Београд,
1973 / Иван Шоп // Књи жев ност. – Год. 29, књ. 58, бр. 1 (ја ну ар–јун 1974) стр.
103–105
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1975.
1941. Зарубежнї дослїд ники и популяризатори української лїтерату ри : Д. М. / Е. П. //
Слов’янське лїтерату рознавство ї фольклористика (Київ). – Бр. 10 (1975) стр. 132–133
Рад на биографи ја Д. М.
1942. Детињство – поези ја / при редио Вла ди мир Ми ларић; [идеја, пред говор и ан кетна пита ња Вла ди мир Миларић]. – Ириг : Српска читаони ца и књи жни ца, 1975.
(Бач ки Петровац : „Култу ра“). – 134 стр. ; 21 цм. – (Еди ци ја „Стра жи лово“; књ. 32)
Ти раж 1.000.
1943. Из ложба ју гословенских и норвешких сли кара : jединствена кул турна ма нифеста ци ја у Ослу // Поли ти ка. – (25. 1. 1975)
Обја вљена књи га са репродук ци ја ма норвешких и ју гословенских аутора и у
њој песма Д. М. Здра ви ца Норвешкој.
1944. Ispovijest Desan ke Mak si mović – u Dija lodu : Od sada je sva ki sat dragocjen... // Vjesnik u srijedu. – 24, br. 1219 (17. 9. 1975)
1945. Ма ла свеча ност ју че у Просве ти : поези ја у 18.000 при мера ка. Збирка Д. М. „Немам ви ше времена“ 3. изд. На помолу нова књи га „Ле топис Перу нових по томака“ / Р. С. // Поли ти ка. – Бр. 22161 (17. 6. 1975) стр. 14
1946. Неу морни прега лац : [о доде љи ва њу специ јал не Ву кове на гра де за 1974, жи ри ју
председа ва Дра гу тин Тешић] / [непотписано] // Поли ти ка. – Бр. 22010 (16. 4.
1975) стр. 14
Са сли ком Д. М.
1947. Пове ља Десан ки Макси мовић : од лу ка са ве та Змајевих игара / [непотписано] //
Поли ти ка. – Бр. 22149 (5. 6. 1975) стр. 16
1948. Поводом три десе тогоди шњи це победе над фа ши змом : вече ју гословенске поези је : при редбу при преми ло Фран цуско-ју гословенско удру жење / [непот писано] // Поли ти ка. – Бр. 22285 (19. 10. 1975) стр. 3
Чи та ни сти хови Д. М.
1949. Re zultati vred ni pa žnje : [gostova nje D. M. u Apati nu] / M. P. // Glas komu ne. –
(1. 3. 1975)
1950. Уру чене Ву кове на гра де / Р. С. // Поли ти ка. – Бр. 22351 (26. 12. 1975) стр. 16
Д. Макси мовић: Прво беше Вук (из речи при ли ком при ма ња на гра де).
1951. Че ти ри дома ће књи ге прозе за децу : ка ко песни ци при чају (Д. Макси мовић:
Ора шчи ћи-палчи ћи) // Поли ти ка. – Бр. 22350 (25. 12. 1975)
1952. БЕКТАС, Кен гиз
Desan ka Mak si movic : Struga si ir gecelerinde tanismanin anisina [Pesme o Desan ki
na turskom jezi ku] / Cengiz Bek tas // Dört kisiydi ler Bir de Ben. – Istambul : Asya,
baski : Jel ken Matbaasi, 1975. – Str. 45–52
Са држај: Desanka’ nin gözleri; Desanka sen türkü söylüyordum; Istip’te bir eski yapida
si ir okudum Desanka; Merhaba bizden öncekilere Desanka; Istip’te Melankovic Zorica
nin eli ni öptüm Desan ka; Üsküp’te seni di isündüm Desan ka.
1953. БРАЈОВИЋ, Г.
Десан ка Макси мовић о 34–годи шњи ци „Крва ве бајке“ : И да нас чу јем ту жан
глас / Г. Брајовић // Новости. – (23. 2. 1975)
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1954. ЕРИЋ, Д.
Књи га за ову неде љу : Ора шчи ћи-палчи ћи Д. М. / Д. Ерић // Деч је нови не. –
(1975) стр. 11
1955. ЗОРИЋ, Па вле
Песма и смрт / Па вле Зорић // Ле топис Мати це српске. – 151, књ. 416, 6 (1975)
стр. 1062–1071
О песми Десан ке Макси мовић „Немам ви ше времена“.
1956. ИВКОШИЋ, Ми лан
Od sada je sva ki sat dragocjen... : ispovijest pjesni kinje D. M. u dija logu / Mi lan Ivkošić // VUS. – 24, br. 1219 (17. 9. 1975) str. 15
Razgovor vođen sa sa radni kom lista.
1957. КОЛА РЕВ, Иван
Ствара лач ка дру жба / Иван Коларев // Бу гарска у изград њи [информативни
билтен амбаса де НР Бугарске] (Београд). – Бр. 1 (1975) стр. 11
Чла нак о при јатељству песни ки ња Д. Макси мовић и Елиса ве те Ба грја не.
1958. КОСА НИЋ, М.
Две ус пе ле кул турне ма нифеста ци је : гостова ња ју гословенских књи жевни ка и
умет ни ка / М. Коса нић // Ба натске нови не. – 32, бр. 3380 (19. 12. 1975) стр. 1–2
1959. МИ ЛОВИЋ, Ра дован
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Ра дован Ми ловић // Пове ља ок тобра. – V, 1 (1975) стр. 163–165
1960. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Земља јесмо – један веч ни мо тив у ли ри ци Десан ке Макси мовић / Дра ган Недељковић // Књи жевност. – 30, књ. 61, 11–12 (1975) стр. 438–457
1961. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра гољуб
Лирски апел чи таоцу / Дра гољуб Недељковић // Борба. – 54, 353 (27. 12. 1975)
О „Ле топису Перу нових по тома ка“ Десан ке Макси мовић, добит ни ка овогодишње Спeцијалне Ву кове на гра де.
1962. ОГ ЊА НОВИЋ, Дра гу тин
Сун ча но пода ни штво Де сан ке Макси мовић / Дра гу тин Ог ња новић // Гра дина. – 10, 7–8 (1975) стр. 118–130
1963. ПЕТРОВИЋ, Ми лић
Desan ka Mak si mović u Apatinu : Pesnik naše sudbine među na ma i u na ma : gostovanje veli ke pesni kinje D. M. i dr Dragana Nedeljkovića, prof. Univerziteta, na proslavi
povodom 26-god. NB i na svečanosti povodom 30-god. od revolucije / Milić Petrović //
Glas komune. – (1. 3. 1975)
1964. ПЕТРОВИЋ, Си ма
Desanka Maksimović – bard national / Sima Petrovici // Lumina. – XXIX, 1–2 (1975)
str. 17–20
1965. СА РАТЛИЋ, Ра да
Сто ју гословенских класи ка : значајан поду хват Народ не књи ге / Р. Саратлић //
Поли ти ка. – (6. 1975)
1966. ФЕ ХЕР, Ференц
Mak si mović, Desan ka / kéz. Ford. Ferenc Fehér // Magyar szó. – XXXII, 281 (12. 10.
1975)
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1967. ЏЕМИЋ, Борис
Re volucija oslobađa sve umet ni kove snage: D. M. / Boris Džemić // [Vojnik]. –
(15. 11. 1975)
1968. ШИ ЈАН, Да не
Desan ka Mak si mović [inter vju] / Dane Šijan // Savremeni dječ ji pisci Jugoslavije. –
Zagreb : Stylos, 1975. – Str. 31–37
1969. ШИ МЛЕША, Божо
Sudbina je moja čudesna : inter vju sa pesni kinjom D. M. koja je najdublje proni kla u
žensku dušu / Božo Ši mleša // Studio. – (8. 3. 1975)

1976.
1970. Высокий долг писате ля : Ан ке та „Вопросов ли терату ры“ // Вопросы ли тературы : Писате ли Ми ра в борьбе за Мир. – Москва, декабрь 1976. – Стр. 50–52
Ан ке та.
1971. Godišnjica Kanadsko-jugoslovenskog udruženja žena „Majka i dete“ : D. M. učestvova la // Naše novine. – (28. 2. 1976) str. 5
Sli ka D. M. – Prolećna pesma, Nemam više vremena.
1972. Desan ka Mak si mović nam priča o sebi, svojim utisci ma i susreti ma u Kanadi i drugim
delovi ma sveta // Naše novine. – (20. 3. 1976) str. 5
1973. И будућ ности се сећам // Књи жевне нови не. – 28, 525 (16. 12. 1976)
Разговор са сарад ни ком листа.
1974. Jugoslovenski da ni u Pittsburghu // [Tjednik]. – (21. 3. 1976)
1975. Ју риш на небо : и на ши песни ци у ан тологи ји обја вљеној у Ха ва ни / [непотписано] // Полити ка експрес. – 14, бр. 3775 (15. 1. 1976) стр. 10
Ан тологи ја револу ционарне поези је у којој је и Д. М.
1976. Културне ма нифе ста ци је поводом борав ка Де сан ке Макси мовић у Ка на ди //
На ше нови не. – (14. 4. 1976) стр. 5
1977. Нова књи га Десан ке Макси мовић / Д. С. // Поли ти ка. – Бр. 22570 (5. 8. 1976)
стр. 10
О књи зи Ле топис Перу нових по тома ка.
1978. Песме Десан ке Макси мовић на шпанском : вест // Поли ти ка. – Бр. 22514 (10. 6.
1976) стр. 11
1979. Песник љу ба ви и добро те // Просвет ни лист. – 8 (15. 1. 1976)
Из са држаја: песме Перун и Глас прет ков.
1980. Песни ки ња међу куп ци ма књи га / М. Л. // Поли ти ка. – Бр. 22466 (21. 4. 1976)
стр. 17
Пот пису је „Немам ви ше времена“ у Просве ти ној књи жари.
1981. Poezija jugoslovenskih pesni ka u „Aga njoku“ // Aga njok. Rubri ka Mi i svijet. – (1976)
Moskovska nedeljna revija Aganjok u br. 49 obj. poezija D. M.
1982. Poru ka pesni kinje Desan ke Mak si mović : Ljubav i razu mevanje među svim ljudi ma :
poseta školi za jugoslovenske jezi ke, ban ket u hotelu Toronto // Naše novine (Toronto). – Br. 11 (13. 3. 1976) str. 125
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1983. СА НУ : ака деми ци ма Д. М. и Васи Чу бри лови ћу предао је пла ке те др Па вле Савић / Р. С. // Поли ти ка. – Бр. 22514 (10. 6. 1976) стр. 16
1984. Сти хом у походе / Д. Ј. // Недељне нови не. – (21. 11. 1976) стр. 7
Стопа ма Д. М. у Ка на ду и САД креће гру па београдских умет ни ка.
1985. АРСЕНИ ЈЕВИЋ, Ви дан
Пот крепа мудрости бивших : Десан ка Макси мовић : „Ле топис Перу нових потома ка“ / Ви да Арсени јевић // ПЗ Новости. – Бр. 614 (1–8. 10. 1976)
1986. БЛА ГОЈЕВИЋ, Мома
Пору ка са брдови тог Бал ка на : шта је све ви де ла и дожи ве ла Д. Макси мовић на
недавном гостова њу у Ка на ди и САД / Мома Бла гојевић // Борба. – (3. 4. 1976)
стр. 10
1987. ВУК МИ РОВИЋ, Вла до
Zlatokrili leptir : povodom premijere u kazalištu lutaka, Rijeka / Vlado Vuk mirović //
Novi list. – (17. 5. 1976)
1988. ДА МЈА НОВИЋ, Ратомир
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“ / Ратомир Да мја новић // Књижевна реч. – 5, 68 (10. 12. 1976)
1989. ДОЛЕНЦ, Иван
Ka nadski utrin ki in iverki : D. M. na puti v Toronto / Ivan Dolenc // Prosveta. – (1. 3.
1976) str. 4
Obj. i prevod Žal mi je človeka / prevedel Lojze Kra ker.
1990. ДУДАШ, Ана
Време се увек послед ње смеје : разговор са Д. М. / Ана Дудаш // Стиг (Ма ло Црни ће). – 6, 26–27 (ок тобар 1976) стр. 31–35
Разговор са сарад ни ком часописа.
1991. ЗОРИЋ, Па вле
Pesma i smrt [Esej o pesmi „Nemam više vremena“] / Pavle Zorić // Pesma i smrt /
Pavle Zorić. – Beograd : Slovo ljubve, 1976. – Str. 65–76
Pri log pesma „Nemam više vremena“
1992. ИЛИЋ, Крсти воје
За пис о поези ји : поводом нове књи ге песа ма Д. М. / Крсти воје Илић // Просвет ни преглед. – Бр. 33 (22. 2. 1976) стр. 8
1993. ЈОВА НОВ, Зоја
Жене писци о ствара лач кој слободи (Д. Макси мовић и дру ги) / Зоја Јова нов //
Рад. – (12. 3. 1976)
1994. КОРБУ ТОВСКИ, Ни кола
Песме на мењене исељеници ма : нова књига песа ма Д. М. (обја вљена је недавно у
Торонту [Поздрави из старог краја]) / Н. Корбу товски // Политика. – (29. 7. 1976)
1995. КОСТИЋ, Катари на
Izuzetno biće / Kata rina Kostić // Naše novine. – (27. 3. 197) str. 7
Obj. pesme Žene i Poezija.
1996. КОСТИЋ, Катари на
Nekoli ko značajnih kultur nih mani festacija povodom boravka Desan ke Mak si mović
u Kanadi / Kata rina Kostić // Naše novine. – (3. 1976)
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1997. МАРКОВИЋ, Ми ли воје
Desanka Mak simović : „Letopis Perunovih potomaka“. Beograd, 1976 / Milivoje Marković // Vjesnik. – 37, 10385 (20. 7. 1976)
1998. МАРКОВИЋ, Слободан
Марги на ли је на књи зи „Српске песни ки ње“ / Слободан Марковић // Борба. –
(10. 10. 1976) стр. 5
1999. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Фреска од речи / Дра ган Недељковић // Гра дац. – 3, 12 (1976) стр. 23–32
2000. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра гољуб
Фреске од речи. („Ле топис Перу нових по тома ка“ ново де ло Десан ке Макси мовић / Дра гољуб Недељковић // Књи жевне нови не. – 28, 503 (16. 1. 1976)
О де лу Десан ке Макси мовић „Ле топис Перу нових по тома ка“
2001. ПЕТРОВ, Алексан дар
Десан ка Макси мовић : „Летопис Перу нових потома ка“. Београд, 1976 / Александар Пе тров // Поли ти ка. – 73, 22632 (7. 10. 1976)
2002. ПОЛЕДИ ЦА, Љ.
Уру чење ди пломе ђа ци ма и наставни ци ма на гра ђеним на кон курсу „Поли ти ке
за децу“ / Љ. П. // Поли ти ка. – Бр. 22652 (27. 10. 1976) стр. 11
Предаји ди плома присуствова ла и Д. М.
2003. ШЉИ ВИЋ-ШИМ ШИЋ, Би ља на
Desan ka Mak si mović: Letopis Perunovih potoma ka. Belgrade, Nolit, 1976, 94 str. /
Bi lja na Šljivić-Šimšić // World Literature Today. – (spring 1976) str. 305–306

1977.
2004. An keta : „Pesnici o Ra kiću“ // Savremenik. – 23, knj. 45, 4 (1977) str. 332–354
Učesnik i Desan ka Mak si mović.
2005. Књи га за ва шу библио теку (Д. Макси мовић: Де те у торби. Јединство) // Јединство (При шти на). – Бр. 41 (20. 10. 1977)
2006. [Критика са од лом ци ма песама] // Књи жевне нови не. – Бр. 530 (1. 3. 1977) стр. 4
2007. Ново у из лози ма књи жара (Д. Мaksimović, Poesia) / Р. С. // Поли ти ка. – (28. 4.
1977) стр. 12
2008. Песме из Норвешке Десан ке Макси мовић [књижевно вече на Коларцу 20. 1.
1977] // Поли ти ка. – (21. 1. 1977)
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2010. АДА МОВИЋ, Ра шко
12.[Дванаесте] Ву кове на гра де / Ра шко Ада мовић // Књи жевне нови не. – (1977)
стр. 11
2011. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Један поглед на српску поези ју у 1976. годи ни / Ми лорад Р. Блечић // Књи жевне
нови не. – 29, 543 (16. 9. 1977)
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2012. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Елементи поетике Десанке Макси мовић у њеном прозном ствара лаштву за децу /
Ве ли зар Бошковић // Стремљења. – 18, 1 (1977) стр. 49–63
2013. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Десан ка Макси мовић : „Де те у торби“. При шти на, 1977 / В. Ву ковић // Јединство. – 33, 153 (1. 10. 1977)
2014. ЂУ РИЋ, Остоја
Jedna skandinavstvujušča knjiga : Desan ka Mak si mović, „Pesme iz Nor veške“. Beograd, 1976 / Ostoja Đu rić // Savremenik. – 23, knj. 45, 5 (1977) str. 469–470
2015. ЂУ РИЋ, Остоја
Десан ка Макси мовић : „Ле топис Перу нових по тома ка“. Београд, 1976 / Остоја
Ђу рић // Жи вот. – 26, књ. 51, 6 (1977) стр. 757–758
2016. ЂУ РИЋ, Остоја
Смисао речи неречених / Остоја Ђу рић // Књи жевне новине. – 29, 539 (16. 7. 1977)
2017. КОСТИЋ, Катари на
Један аспект обе ле жа ва ња 8. мар та – Да на жена : пре тач но 100 годи на, 18. 2, роди ла се ве ли ка српска и ју гословенска књи жевни ца И. Секулић / прир. Катарина Костић // На ше нови не. – (2. 3. 1977)
Обј. песме Д. М. на српскохрватском и ен глеском: За љу бљеност, За Мари је Магда лене, Бал кански ратови (са мо на ен глеском).
2018. МИ ЛИ ДРА ГОВИЋ, Божи дар
Да леко од Иси доре (Д. М. Песме из Норвешке. Просве та, Београд) / Божи дар
Ми ли дра говић // Новости. – (29. 1. 1977)
2019. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Земља братства (Д. М. Песме из Норвешке) / Ми лосав Мирковић // Екс прес. –
(17. 2. 1977)
2020. МИТРОВИЋ, Рат ко
Desan ka Mak si mović: 6 decenija u našoj i svetskoj književ nosti : Najradije idem u
vojni ke / Rat ko Mitrović // Front. – (8. 7. 1977)
Pesma D. M. Don Ki hot.
2021. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Песме о љубави и патњи (Д. Максимовић, „Песме из Норвешке“. Просвета, Београд,
1976) / Драган Недељковић // Књи жевне новине. – Год. 29, бр. 530 (1. 3. 1977) стр. 4
2022. ПЕТРОВИЋ, На да
За пис са Шар пла ни не : сусрет с песни ци ма, с реком... / На да Пе тровић // Јединство. – (30. 9. 1977)
2023. ПРОТИЋ, Предраг
Осећа ње истори је у поези ји Десан ке Макси мовић : Десан ка Макси мовић, „Летопис Перу нових по тома ка“. Београд, 1976 / Предраг Про тић // Са временик. –
23, књ. 45, 1 (1977) стр. 73–75
2024. РАЦКОВИЋ, Миодраг
Сени ма у походе (Десан ка Макси мовић : „Песме из Норвешке“. Београд, 1976) /
Миодраг Рац ковић // Борба. – 56, 41 (12. 2. 1977) стр. 12
2025. РИСТИЋ, Си ни ша
Лирски кру гови у песни штву Десан ке Макси мовић / Си ни ша Ристић // Бра ничево. – 23, 2 (1977) стр. 150–159
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2026. СА РАТЛИЋ, Р.
14.[Четрнаести] октобарски сусрет писа ца : мост међу култу ра ма све та // Полити ка. – (19. 10. 1977) стр. 14
2027. СИ МОВИЋ, Љу бомир
[После наја ве : о књи зи Песме из Норвешке] / Љу бомир Си мовић // Новости
да на, Ра дио БГД I програм. – (22. 1. 1977)
2028. СРЕЋ КОВИЋ, Ми лу тин
Lirski pastel utisaka : Desanka Maksimović „Praznici putovanja“ / Milutin Srećković //
Kritički profi li / Mi lutin Srećković. – Beograd : Slovo ljubve, 1977. – Str. 17–21
2029. ТРХУЉ, Сеад
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ka ko osećam – D. M. / Sead Trhulj // Odjek. – 30, br. 21 (1–15. 11. 1977) str. 19
Razgovor sa sa radni kom lista.
2030. ЋИ РИЋ, Стеван
Моза ик : По оби чају / уређу је Стеван Ћи рић // На пред. – (23. 5. 1977)
Под наслов: Д. М. у понеде љак има ла саста нак са рад ни ци ма фабри ке ви ја ка
Гра дац где је истог да на отворена библио тека.
2031. ЦВЕТ КОВИЋ, М.
Књи жевно вече Десанке Максимовић у Врњачкој бањи : интима поезије / М. Цветковић // Екс прес поли ти ка. – (29. 7. 1977)
2032. ЦЕРКОВИЧ, Иван
Ин тервью Ива ну Церкови чу да ют : Десан ка Макси мович... : „ка ждый ребенок
пи шет сти хи“ / Иван Церкович // Детская ли терату ра (Москва). – 12, књ. 6
(июнь 1977) стр. 28–29, 34–36

1978.
2033. Десан ка Макси мовић: Де те у торби. Јединство, При шти на, 1977 / А. Л. // Књижевне нови не. – (18. 3. 1978)
Ру бри ка Из лог књи га.
2034. Još radim i ne uma ram se // Oko. – 6, 155 (23. 2. 1978)
Razgovor vođen sa sa radni kom lista.
2035. Клуб Новости : При рода : Д. Макси мовић // Вечерње новости. – (7. 5. 1978)
2036. Клуб Новости : Прола зност: Д. Макси мовић // Вечерње новости. – (5. 10. 1978)
2037. Песничке књиге „Слово Љубве“ // Књи жевне новине. – Бр. 557 (22. 4. 1978) стр. 11
Изборе из песништва Стефана Лазареви ћа, И. Гундули ћа, Л. Кости ћа, С. С. Крањчеви ћа, Ф. Прешерна, Ђ. Јак ши ћа, Змаја, Ма жу ра ни ћа, Ра ди чеви ћа, Његоша, Дучи ћа сачи ни ли са времени песни ци Д. Макси мовић и дру ги.
2038. Desanka Mak simović: Poesia. Belgrado, Nolit, 1977 // El Universal (Lakacas). – (5. 2.
1978) str. 1–21
2039. [Radna biogra fija D. M.] // Slovenska akademija znanosti in umetnosti : ob štiridesetletnici / [uredi le] Ma rija Klemeničić, Sonja Stergaršek, Vida Urek. – Ljublja na : Tiskar na Jože Moškrič, 1978. – Str. 227–228
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2040. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Десан ка Макси мовић : „Песме из Норвешке“. Београд, 1979 / Да ни ца Ан дрејевић // Доба. – 6, 11 (1978) стр. 4
2041. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Десан ка Макси мовић, жи вот, песме, кри ти ке / Ми лорад Р. Блечић. – Београд :
Слово љубве, 1978
2042. БОЖОВИЋ, Са ша
Десан ка, нечујна, као леп тир / Са ша Божовић // Борба. – 57, 328 (28. 11. 1978)
2043. ВУ КОТИЋ, В.
Kad mi je pao ka men sa srca : D. M. : Skrivena iza gra nja / V. Vu kotić // Zum. – (25. 5.
1978) str. 6
2044. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Un jubié lu mineux : Soi xante aus de la poesie de D. M. / Zoran Gavri lović, Ivan ka Pavlović-Marković // Relations. – 8 (1978) str. 9–12
2045. ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран
Све тли лу кови траја ња : Шездесет ле та поези је Десан ке Макси мовић / Зоран Гаври ловић // Поли ти ка. – 75, 23203 (13. 5. 1978)
2046. ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош
Десан ка Макси мовић : „Де те у торби“. При шти на, 1977 / Ми лош Ђорђевић //
Гра ди на. – 13, 3 (1978) стр. 172–173
2047. ЂОРЂИЋ, Стојан
Десан ка Макси мовић : Де те у торби. При шти на, 1977 / Стојан Ђорђић // Ле топис Мати це српске. – 154, књ. 422, 3 (1978) стр. 494–497
2048. ЖИ ВОТИЋ, Ра домир
Нове књи ге : ли ри ка пу тописа (Десан ка Макси мовић : „Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978) / Ра домир Жи во тић // Борба. – 57, 317 (17. 11. 1978) стр. 11
2049. ЈОВА НОВИЋ, Ксени ја
Људи – вести / Ксени ја Јова новић // НИН. – (2. 4. 1978)
Под наслов: Ксени ја Јова новић је при преми ла поетску монодра му „Немам ви ше
времена“ у ре жи ји Ви де Ог њеновић (око 40 извођења у Београ ду). Д. М. топло
изговори ла Крва ву бајку (за Театар поези је РУ „Ђу ро Са лај“).
2050. КОЛА РОВ, Иван
Песник исти не / [Иван Коларов] // Бу гарска у изград њи. – Бр. 3 (1978) стр. 12
2051. КОЉЕВИЋ, Ни кола
Zrno na opštem gumnu i vlat sa kore [Esej o poeziji Desanke Maksimović i Stevana Raičkovića] / Ni kola Koljević // Izraz (Sa rajevo). – 22, knj. 44, br. 4 (april 1978) str. 434–470
2052. КОРЕНЕВСКАЈА, Н.
Десан ка Макси мовић: Сним ки из Швей царии / Н. Кореневская // Современ ная
художенствен ная ли терату ра за ру бе жом (Москва). – 6–132, (ноябрь–декобрь
1978) стр. 113–115
2053. ЛА БОВИЋ, Љу бе та
Nema jačih bu ra od pesnič kih : naš inter vju D. M. / Ljubeta Labović // Mladost. –
Br. 1096 (25. 5. 1978) str. 25
Razgovor vođen sa sa radni kom lista.
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2054. ЛА ЗИЋ, Ла за
Десан ка Макси мовић : „Де те у торби“. При шти на, 1977 / Ла за Ла зић // Књи жевне нови не. – Год. 30, бр. 555 (18. 3. 1978)
2055. ЛУ КИЋ, Сне жа на
Увек сам жед на новог / Сне жа на Лу кић и Горда на Мајсторовић // Се ло. – Бр. 88
(5. 1978) стр. 20–21
Песме Д. Макси мовић: Мешење хлеба, Моји земља ци, Покошена ли ва да.
2056. МАЈСТОРОВИЋ, Горда на
Увек сам жед на новог : Разговор са Д. М. / Горда на Мајсторовић, Сне жа на Лукић // Ба зар. – 15, бр. 346 (27. 4. 1978) стр. 18–19
Песма Д. Макси мовић Срећа.
2057. МА ЛЕТИЋ, Неда
Десан ки Макси мовић за 30. рођен дан / Неда Ма ле тић // Екс прес недељна реви ја. – (3. 6. 1978) стр. 15
2058. МА ЛИ НА, Ка ли на
Сусрет и размена писа ма са Д. М. / Ка ли на Ма ли на // Бу гарска у изград њи. –
Бр. 3 (1978) стр. 12–14
2059. МА У КОВИЋ, Ми ли воје
Предосећа ње песме / Ми ли воје Мау ковић // Борба. – 57, 129 (13. 5. 1978)
2060. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Осваја ње песнич ке земље : са Десан ком Макси мовић, и о Десан ки, уочи њеног
осам десе тог рођен да на / Ми лосав Мирковић // Нин. – (14. 5. 1978)
2061. МОРАЧИЋ, Дам њан
Десан ка Макси мовић : Непознати ; Пти це на чесми ; Обећа ла си да ћеш би ти
вечна ; Књиге разбибриге / Дамњан Морачић; илустр. Босиљка Ки ћевац // Змај. –
25, 5 (1978) стр. 134–135
2062. НАСТАСИ ЈЕВИЋ, Ми рослав
Писци и деца : ТВ за пис са Змајевих игара, 17 јун 1978 / емиси ју при редио Мирослав Настаси јевић // ТВ за пис. – (1978)
2063. НЕШКОВА, Не ли
Десан ка Макси мович и бьгарската ли терату ра / Не ли Нешкова // Култу ра. – 22,
бр. 21 (26. 5. 1978)
2064. НИ КОЛИЋ, Ра де
Десан ка Макси мовић: „Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978 / Ра де Ни колић //
Књи жевна кри ти ка. – 9, 5 (1978) стр. 106–107
2065. НИ КОЛОВ, Ми ле
Поези ја на изт’нчена ли ри ка и ду шевност / Ми ле Ни колов // Мост (Ниш). – 51
(1978) стр. 19–26
2066. НОВА КОВИЋ, Бошко
Увек нови поетски гласови Десан ке Макси мовић / Бошко Нова ковић // Ле топис Мати це српске. – 154, књ. 422, 1–2 (1978) стр. 1–12
2067. ПАВКОВИЋ, Мла ден
„Delo me se ni utrdi lo“ : pogovor z zna no srbsko pesnico D. M. ob njenem življenjskem jubleju / Mladen Pav ković // Razgledi po domovi ni. – Št. 5 (26. 5. 1978) str.
305–306
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2068. ПА ВЛОВИЋ, Ју го
Свеча ности во срце то / Ју го Па вловик // Разви ток. – 16, 6 (1978) стр. 609–613
2069. ПА ВЛОВИЋ, Ми ли ка
Десан ка Макси мовић : „Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978 / Ми ли ка Павловић // Побједа. – 34, 4421 (1. 4. 1978)
2070. ПАН ЧЕВА, Бе ла
Пред тим очи ма / Бе ла Пан чева // Бу гарска у изград њи. – Бр. 3 (1978) стр. 12–14
2071. ПЕТРОВИЋ, Алексан дар Са ша
За пис из Аустра ли је : присен ци и при зву ци : бора вак I гру пе ју гословенских
писа ца на V кон ти не ту / А. Са ша Пе тровић // Поли ти ка. – 2–3, (1978) стр. 4
2072. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Пе снич ки кру го ви Де сан ке Мак си мо вић / Ми лен ко Ра до вић // На пред. –
Бр. 1562/63 (29. 12. 1978) стр. 7
Обја вљена и песма На бу ри.
2073. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Нови кру гови у поези ји Десан ке Макси мовић / Стеван Ра ич ковић // Поли тика. – 75, 23203 (13. 5. 1978) стр. 2
2074. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Љу би ша Рајковић // Просвјет ни рад. – 23, 16 (15. 10. 1978)
2075. РЕЂЕП, Дра шко
Desan ka, Rast ko, Matić / Draško Ređep; trad. Slavco Al majan // Lu mina. – 11
(1978) str. 6–7
2076. СА РАТЛИЋ, Ра да
Ипак има времена : са Д. Макси мовић о тајна ма поези је, о ра дости, ту зи, пу това њи ма / Ра да Саратлић // Поли ти ка. – (30. 4, 1–2. 5. 1978) стр. 17
Песма Д. Макси мовић „Немам ви ше времена“.
2077. СТОЈА НОВИЋ, Мом чи ло
Novi krug poezije Desan ke Mak si mović / Momči lo Stoja nović // Vjesnik. – (25. 5.
1978) str. 11
2078. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Песма под мла ђу је / Ра доји ца Тау товић // Рад. – 34, 19 (12. 5. 1978)
2079. ЦУ ЦИЋ, Си ма
Свет шу ме, жи во ти ња и би ља ка : Десан ка Макси мовић : Писма из шу ме / Си ма
Цу цић // Огледи из књи жевности за децу / Си ма Цу цић. – Зрења нин : Градска
библио тека „Жарко Зрења нин“, 1978. – Стр. 142–144
2080. ЧА БАРКА ПА, Пе тар
Десан ка Макси мовић : „Немам ви ше времена“. Београд, 1973 / Пе тар Чабаркапа // Просвјет ни рад. – 6 (15. 3. 1978)
2081. ЧОЛАК, Тоде
Поези ја / Тоде Чолак, Недељко Ми ју шковић; [предговор Тоде Чолак]. – Београд : „Нова књи га“, 1978. (Београд : Београдски изда вач ко графич ки за вод). –
595 стр. ; 25 цм. – (Библио тека „Ри зни ца“)
Ти раж 5.000. – Бе лешка о песни ци ма : стр. 555–583
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2082. ШИ ПОВАЦ, Неђо
У срцу љу ба ви и мати ци жи во та / Неђо Ши повац // Ослобођење (Сарајево). –
36, 10756 (20. 5. 1978)
2083. ШОП, Љи ља на
„Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978 / Љи ља на Шоп // Књи жевне нови не. –
Год. 30, бр. 560 (3. 6. 1978)
2084. ШТАЈН ДУ ХАР, Мери
Su sreti s knji žev nici ma : Rije či blago iz kladenca / Meri Štajndu har // Vjesnik. –
(5. 1978)

1979.
2085. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Десан ка Макси мовић : „Ни чи ја земља“. Бе оград, 1979 / Да ни ца Ан дрејевић //
Стремљења. – Год. 20, бр. 5 (1979) стр. 116–118
2086. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Жи вот пра ћен песмом / Ми лорад Р. Блечић. – Београд : Слово љубве, 1979. (Инђи ја : Графи чар). – 158 стр. : илустр. – (Библио тека Судби не)
На клап на ма извод из рецен зи је Тода Чола ка.
2087. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић и Ми лан Богда новић : О кри ти ци Ми ла на Богда нови ћа
поводом збирке „Зе лени ви тез“ 1930 / Ми рослав Егерић // Доме ти (Сомбор). –
17 (1979) стр. 45–52
2088. ЛА ЛЕВИЋ, Миодраг С.
Сет ни глас Десан кин / Миодраг С. Ла левић // НИН. – 29, 1482 (1979) стр. 39
2089. МАРКОВИЋ, Ми ли воје
Desan ka Mak si mović : „Ničija zemlja“. Beograd, 1979 / Mi livoje Marković // Vjesnik. – 40, 11491 (21. 8. 1979)
2090. НЕШКОВА, Не ли
Поези я та на Десан ка Макси мовић в Бъл гария / Не ли Нешкова // Ли тературна
мисъл (София). – 23, бр. 6 (1979) стр. 75–92
2091. ОГ ЊА НОВИЋ, Дра гу тин
Сун ча но пода ни штво Десан ке Макси мовић : од ломак / Дра гу тин Ог ња новић //
Де тињство. – 5, 2 (1979) стр. 6–15
2092. ПЕТРОВИЋ, Ми лош
Десан ка Макси мовић : „Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978 / Ми лош Пе тровић // Књи жевна реч. – 8, 120 (10. 4. 1979) стр. 14
2093. ПЕТРОНИЋ, Ми лош
Десан ка Макси мовић : „Сним ци из Швајцарске“. Београд, 1978 / Ми лош Пе тронић // Багда ла. – 21, 238 (1979) стр. 22
2094. РУ ЂИН ЧА НИН, Бошко
По за љу бљености у жи вот слич на сам тра ви : са Д. М. / Бошко Ру ђин ча нин //
Багда ла (Кру шевац). – 21, 243–244 (јул–август 1979) стр. 1
Ин тервју.
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2095. СИ БИ НОВИЋ, Миодраг
Župančičeva poezija v prevodih Desanke Maksimović in Gustava Krkleca / Miodrag Sibinović // Oton Župančič : simpozija 1978. – Ljubljana : Slovenska matica, 1979 [1980]

1980.
2096. Десан ка Макси мовић у Амери ци : [краћи извеш тај] / [непотписано] // Поли тика екс прес. – (17. 11. 1980) стр. 12
2097. БА БЕЛ, Јосип
Priroda – moj učitelj : [razgovor sa D. M.] / Josip Babel // Eliksir. – (5. 8. 1980) str. 12–14
2098. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Dva por treta Desan ke Mak si mović / Mi lorad R. Blečić // Savremenik. – 26, knj. 52,
8–9 (1980) str. 165–181
2099. ГРАФЕНА У ЕР, Ни ко
Desan ka Mak si mović / Ni ko Gra fenauer // Pa mi ver ja mete : izbor jugoslovenskega
moder nesa pesništva za mladino / izabrao, uredio i uvodne reči napisao Ni ko Gra fenauer. – Ljublja na : Mladinska knjiga, 1980. – Str. 35–38
Са држај: Knjiga s sli ka mi (Књи га о сли ка ма); Kolo (Коло) / pesme u prevodu Ivana Minatti.
2100. ДУДАШ, Ана
Би ла сам уса мљена : Д. Макси мовић / Ана Дудаш // Стиг (Ма ло Црни ће). – 10,
41 (март 1980) стр. 39–41
Ин тервју.
2101. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Десанка Максимовић : Похађање ва љевске гимназије значи ло је много за мој развој /
[разговор водио] Ми лош Јевтић // Гимназија лац (Ва љево). – (19. 4. 1980) стр. 5–7
Стр. 1 : Жао ми је човека.
2102. ЛА ЛИЋ, Иван В.
О поезији Десанке Макси мовић / Иван В. Ла лић // О поезији дванаест песника. –
Београд : Слово љубве, 1980. – Стр. 58–68
2103. МОМ ЧИ ЛОВИЋ, Стеван
Razgovor četvrt kom (D. Mak si mović: Na velelepnoj ku li sti hova) / Stevan Momči lović // YU Novosti. – Br. 332 (1. 2. 1980) str. 32
2104. ПРОТИЋ, Предраг
Ka čistoj duhov nosti : Desanka Mak simović : „Ničija zemlja“. Beograd, 1979 / Predrag
Protić // Savremenik. – 26, knj. 51, 1–2 (1980) str. 108–110
2105. РА БРЕНОВИЋ, Са вић
У посети Десан ки Макси мовић : поводом обележа ва ња 150. год. школе у Бран кови ни / Са вић Рабреновић // На пред (Ва љево). – Бр. 1621 (15. 2. 1980) стр. 15

1981.
2106. АН ДРИЋ, Љу бисав
Zavičaj je velika tajna : D. M. / Lj. A. // Odjek (Sarajevo). – 34, 18 (15–30. 9. 1981) str. 17
Inter vju.
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2107. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Pesnik mora izjednačiti svoje interese sa interesi ma na roda : Desan ka Mak si mović
[inter vju sa D. M.] / Mi loš Jev tić // Doba knjige : Odgovori 3 / Mi loš Jev tić. – Gor nji
Mi lanovac : Deč je novine; Va ljevo : Mi lić Ra kić, 1981. – Str. 22–39
Рад на биографи ја. Разговори емитова ни у ци клусу емиси ја Ра дио Београ да „Гост
дру гог програ ма“.
Са држај: Разговор у гра њу (ру копис), Ми хољско ле то.
2108. КОРЕНЕВСКА, Ната ли ја
Учи ться у народя и учи ть / Ната лья Кореневска // Ли тературная га зе та. – 48
(25. 11. 1981) стр. 2
2109. КРА КАР, Лојзе
Desan ka Mak si mović / Lojze Kra kar // Sodobnost. – 24, 5 (1981) str. 457–461
2110. НИ ЧЕВ, Дра ган
Във всич ко моя та любов е вля та : имена на XX век / Дра ган Ни чев // Род на реч
(София). – 25, књ. 10, (декембри 1981) стр. 41–45
Рад на биографи ја Д. М.
Са држај: При лог песме: За земя та, прегасена от войска (За земљу куда војска
прође); При казка; Пролет, сми ли се (Пролеће сми луј се) / преводи Злати ка Динева, Иван Борисла вов
2111. ПУ ШОЊИЋ, Бошко
Сва ка песма, сва ки стих је мају шна за ду жби на : песник пред сопственим сти хом :
из разговора са Д. М. / Бошко Пу шоњић // Поли ти ка. – 78, 24216 (7. 3. 1981)
Културни додатак, 2, 86
Ин тервју.
2112. РЕЂЕП, Дра шко
Pesnik i zavičaj : D. M. / D. R. // Novosti kluba prijatelja knjige (Zagreb). – 29 (10. 1981)
str. 1
2113. ХЕТРИХ, Иван
Kada ozon ide u mozak : razgovor s D. Maksimović u New Yorku / Ivan Hetrich // Oko
(Zagreb). – 9, 230 (8–22. 1. 1981) str. 7
Inter vju.

1982.
2114. Deč ja književ nost u književ noj kritici / pri redio Voja Mar ja nović. – Beograd : Savremena ad ministracija, 1982. (Kragujevac : Ni kola Ni kolić). – 365 str.; 24 cm
Desanka Mak simović. Panhumanizam u poeziji za decu Desanke Mak simović / Mi lan
Pražić. – Pradevojčica D. Mak si mović / Radojica Tautović
2115. Kritiča ri o pesništvu Desan ke Mak si mović / priredi li Mi lorad R. Blečić, Viktor B. Šećerov ski. – Beograd : Knji žev ne novi ne, 1982. – 286 str. ; 20 cm. – (Biblioteka doku menti)
Izvori i bibliogra fija : str. 279–283.
2116. АН ДРИЋ, Љу бисав
На кла ден цу : Д. М. говори о за ви чају / Љу бисав Ан дрић // Доме ти (Сомбор). –
9, бр. 29 (ле то 1982) стр. 7–12
Ин тервју.
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2117. АРАМ БА ШИН, Татја на
Praznik u Pu li : bi lješka uz knjigu Praznici putovanja Desan ke Mak si mović / Tatja na
Arambašin // Istra (Pu la). – God. 20, br. 5–6 (1982) str. 130–132
2118. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Moć poezije / Mi lorad R. Blečić. – Beograd : Graphos, 1982. – 116 str.; 19 cm. – (Biblioteka „Jedna knjiga“)
Str. 115–[117] : Beleška o piscu.
2119. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Песма која је обишла свет : „Крва ва бајка“ Десанке Макси мовић / Ми лорад Р. Блечић // Моћ поези је. – Београд : Графос, 1982. – Стр. 97–102
2120. БОГУ ТОВИЋ, Дра ган
Пи тајте ме песмом : код Д. М. с њеним наслови ма / Д. Б. // Вечерње новости. –
(31. 12, 1–2. 1. 1982) стр. 17
2121. ЈЕНИ ХЕН, Манфред
O prevodu poezije Desan ke Mak si mović / Man fred Jeni hen // Naučni sasta nak slavista u Vu kove dane. – (1982)
2122. КОСТИЋ, Звони мир
Ду ша нов за коник у за кону песни штва. 2. / Звони мир Костић // Књи жевна крити ка. – 13, 5 (1982) стр. 69–81
О књи зи „Тра жим поми лова ње“ Десан ке Макси мовић.
2123. МАРКОВИЋ, Ми лан Р.
Mudra pjesnička riječ / M. M. // Naš svijet. – (1982) str. 14
Uz inter vju su pesme Pesma, Požar na Biokovu.
2124. МОРАЧИЋ, Дам њан
Љу ба ви, пожр твова ње и зна ње / Д. Морачић // Просвет ни преглед. – (1982)
стр. 11
2125. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Поези ја и му зи ка у песма ма Десан ке Макси мовић / Дра ган Недељковић // Међај. – 2, бр. 3 (април 1982) стр. 35–52
2126. СРЕЋ КОВИЋ, Дра га на
Уместо цвећа, за све ма ме све та / Дра га на Срећ ковић // За ви чај (Београд). – 29,
бр. 258 (март 1982) стр. 30–31
Ин тервју са Десан ком Макси мовић.
Са држај: При лог песма Обећа ла си да ћеш би ти веч на.
2127. СТА НОЈЕВИЋ, Аца
И песма се из срца ис точи / Аца Ста нојевић // Сим по нови не. – (3. 1982) стр. 8

1983.
2128. Волим да сам своја // Дневник. – 42, 13321 (28. 11. 1983)
Ин тервју.
2129. Лак ше би се жи вје ло ако би се пра шта ло // Омла дински покрет. – 9, 123 (1983)
Ин тервју.
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2130. Нема о чему ни јесам писа ла // Уни верзи тетска ри јеч. – 12, 165 (20. 11. 1983)
Ин тервју.
2131. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Поези ја Десан ке Макси мовић / Да ни ца Ан дрејевић. – При шти на : Јединство,
1983. (Ниш : Просве та). – 166 стр. ; 22 цм. – (Библио тека Обе леж ја)
Ти раж 1.000. – Ли терату ра : стр. 165–166.
2132. ДЕСПОТ, Па вао
Desan ki Mak si mović / Pavao Despot // Istra. – 21, 3–4 (1983) стр. 63–87
2133. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Још јед на ча ша опојности (Д. М. : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983) / Ми рослав
Егерић // Поли ти ка. – 80, 25167 (29. 10. 1983) стр. 11
2134. ЗИ МА, Здравко
Straža oko srca / Z. Z. // Naše novine. – (1. 6. 1983) str. 6
2135. ЗИ МА, Здравко
Straža oko srca / Zdravko Zi ma // Vjesnik. – 44, 12825 (17. 6. 1983)
2136. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Chrisopeia verba lis : Књи жевно-естетски проседеи у поези ји Десан ке Макси мовић, Добри ше Цесари ћа, Ду ша на Кости ћа, Бла жа Конеског и Ива на Ми нати ја /
Ра домир Ива новић // Ствара ње. – 38, 12 (1983) стр. 1449–1458
2137. ИГ ЊАТОВИЋ, Срба
Мир и немир суочења у песми Десан ке Макси мовић „Немам ви ше времена“ /
Срба Иг њатовић // Стремљења. – 23, 3 (1983) стр. 7–13
2138. ИЛИЋ, Крсти воје
Не жна ви ла поези је : разговор с Д. М. / Крсти воје Илић // За дру га. – 2000 (7. 7.
1983) стр. 9
2139. ИЛИЋ, Крсти воје
Nema vremena za nove zapovijesti / I. K. // Rad. – 9 (4. 3. 1983) str. 21
2140. ЈОВА НИЋ, Ду шка
Пе сни ки ња са ду шом ви те за : Слово о љу ба ви Д. М. / Д. Ј. // Ба зар. – 20, 491
(11. 11. 1983) стр. 4–5
2141. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
Ис пева ни крајпу та ши / Миодраг Ку јун џић // Дневник. – 42, 13131 (22. 5. 1983)
стр. 145–146
2142. МАРКОВИЋ, Ми ли воје
Десан ка Макси мовић : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983 / Ми ли воје Марковић //
Јединство. – 39, 250 (22. 10. 1983)
2143. МИ ЛА НОВИЋ, Ду ши ца
Десан ка Макси мовић : песник мора да стрепи / Д. Ми ла новић // Ин тервју. –
(13. 5. 1983) стр. 19–20
2144. МИ ЛОВИЋ, Јевто М.
Разговори са умјет ни ци ма / разговоре водио Јевто М. Ми ловић; [ликовна опрема
Слободан Деврња]. – Београд : [Јевто М. Ми ловић : „Вељко Вла ховић“ дру штво за
негова ње револу ционарних традиција], 1983. (Треби ње : Треби ње); 24 цм
Стр. 278–306 : Десан ка Макси мовић: Волим уса мљеност.
512

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

2145. НИ КОЛИЋ, Ра де
„Сва ки је човек ду жан своме народу“ : поводом 85. Рођен да на Десан ке Максимовић / Ра де Ни колић // За ви чај (Београд). – 30, бр. 273 (1983) стр. 14–17
Ин тервју са Десан ком Макси мовић.
Са држај: Пролећ на песма ; За Мари је Магда лене ; Срећа ; Опору ка ; По требно
ми је.
2146. ПАЈИЋ, Пе тар
Макси мовић Десан ка : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983 / Петар Пајић // НИН. –
34, 1710 (1983) стр. 37–38
2147. ПОПОВИЋ, Рад ми ла
Mak simović Desanka : „Međaši sećanja“. Sarajevo, 1983 / Radmila Popović // Lica. –
10, 8–10 (1983) str. 172
2148. ПОПОВИЋ, Рад ми ла
Mak simović Desanka : „Međaši sećanja“. Sarajevo, 1983 / Radmila Popović // NIN. –
34, 1710 (1983) str. 172
2149. СТА ЛЕВ, Георги
Прибли жу ва ња II / Георги Ста лев. – Скопје : „Ма кедонска књи га“, 1983. (Скопје : „Нова Ма кедони ја“). – 133 стр. ; 20 цм. – (Есеј и кри ти ка)
Ти раж 2.000.
2150. СУЛУСИ ВА ГО, Ласло
Gondolatok egy ars poeticaról / László Szöllösy Vágo // Üzenet. – 8, 7–8 (1983) str.
345–346
O Desan ki Mak si mović.
2151. ЦВЕЈА НОВ, Вера
Десан ка Макси мовић : „Ве трова успа ван ка“. Зрења нин, 1983 / Вера Цвеја нов //
Ула зни ца. – Год. 17, бр. 87 (1983) стр. 45–46

1984.
2152. Десан ка Макси мовић пред ложена за Нобелову на гра ду / [непотписано] // Јединство (При шти на). – 40, бр. 34 (11. 2. 1984) стр. 10
2153. Десанки Макси мовић Његошева награ да : ју гословенски жири од лу чио : од 5 канди дата већи ном гласова од лу чено да осми добит ник високог књи жевног признања буде творац књи ге „Слово о љу ба ви“ / Б. П. // Поли ти ка. – 81, 25476 (6. 9. 1984)
стр. 1 и 10
2154. Де сан ки Мак си мовић уру че на нова књи га / Р. П. // Поли ти ка. – Бр. 25496
(29. 10. 1984)
2155. Десан ки но дрво у Његошевој шу ми / Љ. Ђ. // Полити ка. – Бр. 25482 (15. 10. 1984)
2156. Pesma koja je uzbudi la slušaoce // Naše novine. – (4. 1. 1984) str. 10
Inter vju uz koji je objavljena Savremena estradna pesma.
2157. Препору чу јемо вам (Д. Макси мовић : Песме) // Мостоград ња. – 230 (9. 1984)
стр. 8
2158. Пустош је у ду ши кад се немамо чему радовати... // Политика. – 81, 25479 (9. 9. 1984)
Ин тервју.
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2159. Са кри ти чари ма сам има ла среће... // НИН. – 35, 1731 (1984) стр. 28
Ин тервју.
2160. Слу чајност је од лу чи ла : Његошева на гра да 1984 / В. Р. // Борба. – (7. 9. 1984)
стр. 7
2161. У част Десан ке Макси мовић вечерас у театру поези је у Београ ду осам десе та
предста ва „Немам ви ше времена“ / М. Р. // Поли ти ка. – (14. 9. 1984) стр. 11
2162. Хармонија у осећању жи вота : дело Д. М. у очи ма крити чара / Р. П. // Политика. –
25530 (20. 10. 1984) стр. 11
2163. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Мудрост сла вољу бља / Да ни ца Ан дрејевић // Јединство. – 40, 212 (8. 9. 1984)
2164. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Десан ка Макси мовић : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983 / Да ни ца Ан дрејевић //
Стремљења. – 24, 3 (1984) стр. 165–167
2165. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Desanka Mak simović : Por tret / Milorad R. Blečić // Pjesnička reč na izvoru Pive ’84 :
XIV jugoslovenski književ ni susreti / uredio Drago Bojović. – Plužine : Međurepublička zajednica za kultur no-prosvjetnu djelatnost Pljeva lja, 1984. – Str. 1–9
Са држај: При лог песме : А и тебе то молим ; Ру ка ; Земља јесмо (од ломак) ; Пролећ на песма ; Мајка ма
2166. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
И понорни ца је опомена / Ми лорад Р. Блечић // Недељна борба. – (8–9. 9. 1984)
стр. 12
2167. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Ри јечи поми лова ња / Ми лорад Р. Блечић // Побједа. – 40, 6705 (4. 8. 1984)
2168. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Та на ни лирски ди ја лог / Ми лорад Р. Блечић // Борба. – 62, 175–176 (23. 6. 1984)
2169. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Три по е ме Де сан ке Мак си мовић / Ми ло рад Р. Бле чић // Ок то бар. – 10, 19
(1984)
Из монографи је „Десан ка Макси мовић – жи вот пра ћен песмом“
2170. БРАЈОВИЋ, Горда на
Десан ка Макси мовић : Слово о љу ба ви / Горда на Брајовић // Новости. – (21. 9,
28. 9, 18. 10. 1984)
2171. ВАСИ ЉЕВИЋ, Војислав
Песни ки ња лепоте жи вота / Војислав Васи љевић // Бра зде. – 24, 38 (25. 11. 1984)
2172. ВОЗНЕСЕНСКИ, Ан дреј
Беседа / Ан дреј Вознесенски // Стру га. – (25. 8. 1984)
2173. ВОЈИ ЧИЋ, Г.
Јед ноставна и своја / Г. Воји чић // Побједа. – 40, 6738 (6. 9. 1984)
2174. ГЛОЗИЋ, Бла гоје
Лековито време : са песникињом Д. М. : интервју без интервјуа / Благоје Глозић //
Народ не нови не. – (18. 10. 1984) стр. 15
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2175. ЂУ РОВИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983 / Ми рослав Ђу ровић //
Просвјет ни рад. – 13–14 (12. 9. 1984)
2176. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Сти хови љу ба ви и при роде : Његошева на гра да Д. М. / Ми рослав Егерић // Поли ти ка. – 81, 25478 (8. 9. 1984) Култу ра, умет ност, нау ка, 6, 263, стр. 9
О Његошевој на гра ди Десан ки Макси мовић.
2177. ЗОРИЋ, Па вле
Десан ка Макси мовић – добит ник Његошеве на гра де / Па вле Зорић // Са временик. – 30, књ. 60, 10 (1984) стр. 291–292
2178. ЈАН КОВИЋ, М.
20[Двадесет] годи на ру бри ке „Песме гра да говоре“ : Не са мо гости већ и при јате љи Пи ро та / М. Јан ковић // Слобода (Пи рот). – (20. 10. 1984) стр. 10
Кратак извод из песа ма Д. М.
2179. ЈЕВРИЋ, Дарин ка
Песма ду боке ода ности : песма Флори ке Штефан „Десан ка Макси мовић...“ /
Дарин ка Јеврић // Ђурђевак (При шти на). – 1, бр. 7 (март 1984) стр. 9
Разговор са Флори ком Штефан поводом њене песме Десан ка Макси мовић.
2180. ЈЕНИ ХЕН, Манфред
Неке при медбе о од носу регионал ног и уни верзал ног у ствара ла штву Десан ке
Макси мовић / Манфред Јени хен // Кора ци. – 19, 11–12 (1984) стр. 640–644
2181. ЈОКИЋ, Бран ко
Njegoševa nagrada – osmi put / Bran ko Jokić // Odjek. – 37, 19 (1984) str. 2
2182. ЈОКИЋ, Бран ко
Десанка Макси мовић : „Слово о љуба ви“. Београд, 1983 / Бранко Јокић // Овдје. –
16, 185 (1984) стр. 2
2183. КОЉЕВИЋ, Ни кола
Зе мља је смо / Ни кола Коље вић // Књи жев не нови не. – Год. 35, бр. 674–675
(15. 10. 1984) стр. 16
2184. КРА ВЉА НАЦ, Бра нислав
Trideset pet godina „Ma log pozorišta“ / Branislav Kravljanac // Scena. – 20, knj. 2, 6
(1984) str. 131–134
2185. ЛА ЛИЋ, Иван В.
Ловац срца / Иван В. Ла лић // Недељна борба. – (8–9. 9. 1984) стр. 12
2186. ЛЕОВАЦ, Славко
Desanka Mak simović : „Međaši sećanja“. Sarajevo, 1983 / Slavko Leovac // Treći program – radio Sa rajevo. – God. 13, br. 46 (1984) str. 337–341
2187. ЛУ КИЋ, Љи ља на
Ли ри ка равно те же и хармони је : Десан ка Макси мовић: „Слово о љу ба ви“, Београд, 1983 / Љи ља на Лу кић // Провин ци ја. – 43 (1984) стр. 59–66
2188. МА ГА РА ШЕВИЋ, Мирко
Pesnik na roda [povodom dodele Njegoševe nagrade D. M.] / Mirko Maga rašević //
Savremenik. – 30, knj. 60, 10 (1984) str. 293–296
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2189. МА КВЕЈЕВА, Кристи на
Елиса ве та Ба гря на в нов превод на сьрбо-хьрватски / Кристи на Ма ка веева //
Пулс. – (28. 2. 1984)
2190. МА ША НОВИЋ, Ди ми три је Л.
Ka poetici i strukturi „tajne“ / Di mitrije L. Mašanović // Књи жевност и језик (Београд). – Бр. 3–4 (1984) стр. 11–20
При каз књи ге „Слово о љу ба ви“.
2191. МИ ЛА НОВИЋ, Ми лена
Поези ја на шег траја ња : уз један ју би леј : пре 60 годи на обја вљена је прва збирка
песа ма и први превод поези је Д. М. / Ми лена Ми ла новић // Поли ти ка. – (25. 2.
1984) стр. 11
2192. МИ ЛЕН КОВИЋ, Ди ми три је
Пе сник ши роких људ ских ви ди ка : на вест о доде љи ва њу „Ње гоше ве на гра де“
Д. М. / Ди ми три је Ми лен ковић // Народ не нови не (Ниш). – (7. 9. 1984)
2193. МИСА И ЛОВИЋ, Ми лен ко
Lut ke kao oličenje igre i mišljenja / Mi len ko Misa i lović // Scena. – 20, knj. 2, 6 (1984)
str. 134–136
О „Ма лом позори шту“ у Београ ду.
2194. МРВОШ, Богдан
Мудрост годи на : Његошева на гра да 1984 / Богдан Мрвош // Борба. – (7. 9. 1984)
стр. 7
2195. ПАВЧЕК, Тоне
Desan ka z Njegošem / Tone Pavček // Delo. – XXVI, 214 (13. 9. 1984)
Ob podelitvi največ je jugoslovenske nagrade za književ nost.
2196. ПАЈИЋ, Пе тар
Писати песме 70 годи на : у посе ти Д. М. / Пе тар Пајић // НИН. – (4. 3. 1984)
стр. 26–29
Обја вљене Крва ва бајка, Стреп ња, Сајам речи и Пау ци.
2197. ПАЈИЋ, Пе тар
У посе ти Десан ки Макси мовић / П. П. // НИН. – Бр. 1731 (4. 3. 1984) стр. 26–29
2198. ПАЈИЋ, Пе тар
Це ло би ће : Његошева на гра да Д. М. / Пе тар Пајић // НИН. – 1758 (9. 9. 1984)
стр. 34–35
2199. ПЕШИЋ, Ми лосав Славко
Десан ка Макси мовић : „Слово о љу ба ви“. Београд, 1983 / Ми лосав Славко Пешић // Борба. – 62, 270 (26. 9. 1984)
2200. ПОПОВИЋ, Рад ми ла
Макси мовић Десан ка: „Међа ши сећа ња“. Сарајево, 1983 / Рад ми ла Поповић //
Ослобођење (Сарајево). – 41, 12930 (20. 6. 1984)
2201. ПУ ШОЊИЋ, Б.
Песник за све уз расте : Његошева на гра да Д. М. / Б. Пу шоњић // Поли ти ка. –
Бр. 25476 (6. 9. 1984) стр. 13
2202. ПУ ШОЊИЋ, Бошко
Одбра на угледа / Бошко Пу шоњић // Поли ти ка. – Бр. 25475 (7. 9. 1984) стр. 8
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2203. ПУ ШОЊИЋ, Бошко
Пли ма речи неречених : Песник пред сопственим сти хом : разговор са Д. М. /
Бошко Пу шоњић // Поли ти ка. – Бр. 25479 (9. 9. 1984)
Сли ка Д. М. – Са времена естрад на песма.
2204. РА ДУЛОВИЋ, С.
Шал терски дух : Ка ко се ве ли ка песни ки ња поли ти кант ски дис ква лифи ку је /
С. Ра дуловић // Борба. – (25. 2. 1984)
2205. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша Коже љац
Срећа што се око мене неће сва ђати : разговор с Десанком Макси мовић / разговор
водио Љубиша Рајковић Кожељац // Рожајски зборник. – 3, бр. 3 (1984) стр. 113–120
2206. РА КИТИЋ, Слободан
Десан ка Макси мовић: „Слово о љу ба ви“, Београд, 1983 / Слободан Ра ки тић //
Ра шка. – 14, 20 (1984) стр. 164–171
2207. СТА НОЈЕВИЋ, Добри воје
Песник ни је лу на парк : разговор са Д. М. / Добри воје Ста нојевић // Гра ди на
(Ниш). – 19, бр. 12 (децембар 1984) стр. 145–159
Ин тервју.
2208. ТИ ВИ, М. М.
Živeći, pesme se stva raju : D. M. / M. M. Tivi // Praktična žena. – 738 (29. 9. 1984)
str. 23–25
2209. ТИ ПУ РА, Сафет
Десан ка Макси мовић : „Међа ши сећа ња“. Сарајево, 1983 / Сафет Ти пу ра // Живот. – 33, књ. 65, 5–6 (1984) стр. 488–490
2210. УСКОКОВИЋ, Дра ган
Ви дим да је сви ма дра го / Дра ган Ускоковић // Побједа. – (8. 9. 1984)

1985.
2211. Ан тологи ја – српско песни штво : са Д. М. : О себи и поези ји : са песни ком : апсолут ни бљесак у неси гурној јасности / при редио Ра де Војводић // Песник : Реви ја
за пева ње и ми шљење. – 9, бр. 1 (1985) стр. 3–9
2212. Заса ђена бреза Десан ке Макси мовић : у Његошевој шу ми на Ловћену / Љ. Ђ. //
Поли ти ка. – 9. 8. 1985
2213. „Злат ни прстен“ за песни ки њу / М. Л. // Поли ти ка. – 31. 10. 1985
2214. „И у де тињству и увек сам би ла обу зе та ми шљу о прола зности. А и да нас ме као
и у почет ку ствара ња та мисао узбу ђу је“ // Поли ти ка. – 82, 25946 (28. 12. 1985)
Ин тервју.
2215. [Избор из критика] / Стеван Ра ич ковић, Па вле Зорић, Бран ко Јова новић, Антун
Барац, Ми лан Ка ша нин, Ве ли мир Жи воји новић, Ве либор Гли горић, Александар Пе тров, Ми лош И. Бан дић, Ми лан Богда новић, Иван В. Ла лић, Зоран Гаври ловић, Је ла Спи ри доновић-Са вић // Венац. – 130, 3 (1985) стр. 5, 8, 10, 17, 22,
29, 36, 39
2216. Књи жевна турнеја 1930. / М. С. М. // Поли ти ка. – (27. 7. 1985) стр. 12
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2217. Десан ка Макси мовић : „Песник је ви довит и на ја ви и у сну“ // Песник. – 1 (1985)
стр. 8–9
Ин тервју.
2218. „Пјесник је ду жник народа“ // Овдје. – 17, 189 (1985) стр. 3
Ин тервју.
2219. Са песни ком : апсолут ни бљесак у неси гурној јавности // Песник. – 1 (1985)
стр. 8–9
2220. [Симпозијум о књи жевном де лу Десан ке Макси мовић у окви ру књи жевног сусре та „Песнич ка ри јеч на извору Пи ве“ / Ви ше аутора] // Мостови (Пљевља). –
17, бр. 88 (1985) стр. 43–70
Есеји : Пое ти ка словољу бља / Да ни ца Ан дрејевић; Срби ја у поези ји Десан ке
Макси мовић / Миодраг Дру говац; Поглед на есејисти ку Десан ке Макси мовић /
Војислав Макси мовић; Поис товјећеност са свје том дје тињства – о дјечи јој прози Десан ке Макси мовић / Бран ко Јокић; Покошена ли ва да Десан ке Макси мовић / Све тозар Пи ле тић; О пое ти ци Десан ке Макси мовић / Дра ган Ни колић
2221. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Поети ка словољу бља / Да ни ца Ан дрејевић // Мостови (Пљевља). – Год. 17, бр. 88
(1985) стр. 43–44
2222. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Desan ka Mak si mović : ži vot pra ćen pe smom / Mi lorad R. Ble čić. – 2. dopu njeno
izd. – Beograd : Delta press, 1985. (Beograd : Kultu ra). – 175 str.; 24 cm. – (Posebna
izda nja)
Ti raž 3.000.
2223. ДРУ ГОВАЦ, Миодраг
За ви чај у поези ји Десан ке Макси мовић / Миодраг Дру говац // Бра ни чево. – 31,
5–6 (1985) стр. 63–68
2224. ДРУ ГОВАЦ, Миодраг
Срби ја у поези ји Десан ке Макси мовић / Миодраг Дру говац // Мостови. – 17,
88 (1985) стр. 50–56
2225. ЂУ РА НОВИЋ, Чедомир
Им позант ни књи жевни опус / Чедомир Ђу ра новић // Овдје. – 17, 192 (1985)
стр. 3
2226. ЂУ РА НОВИЋ, Чедомир
Слово о човјеку и љу ба ви / Че домир Ђу ра новић // Ствара ње. – 40, 7 (1985) стр.
805–808
2227. ЂУ РА НОВИЋ, Чедомир
Шест децени ја на књи жевној сцени : из говора Чедоми ра Ђу ра нови ћа при ли ком
уру чења Његошеве на гра де Д. М. // При морске нови не. – 13. 7. 1985. – стр. 8
2228. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Verses of love and nature : the Njegoš award to Desan ka Mak si mović / Miroslav Egerić; [prevod] Kristina Pribićević // Relations (Beograd). – No. 1, New series (spring
1985) str. 45–48
2229. ЈЕШИЋ, Стан ко
Посе та ве ли кој песни ки њи / Стан ко Јешић // На пред. – 1892/93 (26. 4. 1985)
стр. 9
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2230. ЈОКИЋ, Бран ко
Поис товјећеност са свје том дје тињства / Бран ко Јокић // Мостови (Пљевља). –
Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 61–63
2231. ЈОКИЋ, Бран ко
Црногорски пјесник као поетски мо тив српских пјесни ки ња – Његош је био
поетски мо тив за три значајне српске пјесни ки ње : Ми ли цу Стоја ди новић,
Иси дору Секулић и Десан ку Макси мовић / Бран ко Јокић // Просвјет ни рад. – 11
(1. 6. 1985)
2232. КИ РОВА, Ли ли ја
Елиса ве та Ба грја на и Десан ка Макси мовић / Ли ли ја Ки рова // Зборник Мати це
српске за сла висти ку. – 29, 5 (1985) стр. 7–19
2233. ЛУ ЧИЋ, Мил ка
У шта умет ник веру је : наш интервју : Д. М. / Мил ка Лу чић // Поли ти ка. – 28. 12.
1985. – стр. 11
2234. МА ГА РА ШЕВИЋ, Мирко
Глас песни ка народа / Мирко Ма гара шевић // Ра шка. – 15, 23 (1985) стр. 87–96
2235. МАКСИ МОВИЋ, Војислав
Поглед на есејисти ку Десан ке Макси мовић / Војислав Макси мовић // Мостови
(Пљевља). – Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 57–60
2236. МАРКОВИЋ, Весна
Жена трепери као бреза / Весна Марковић // Ду га. – 1985
Ин тервју.
2237. МАРКОВИЋ, Ми ли воје
Ностал гич ни нок турно : Десан ка Макси мовић, „Ни чи ја земља“, Слово љубве,
Београд, 1979 / Ми ли воје Марковић // Орфејеви са пут ни ци. – Нови Сад : Мати ца српска, 1985. – Стр. 151–153
2238. МИ ЛОЈ ЧИЋ, Дара
Десан ка Макси мовић – песник при роде и љу ба ви : ма ли есеј / Дара Ми лојчић //
Венац. – 128–129, 1–2 (1–2. 1985) стр. 50–51
2239. НИ КОЛИЋ, Дра ган
О пое ти ци Десан ке Макси мовић / Дра ган Ни колић // Мостови (Пљевља). –
Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 67–70
2240. ОСТОЈИЋ, Љу би ца
Edi Majron : „Ako je verovati mojoj ba ki“ / Ljubica Ostojić // Odjek. – 38, 15–16
(1985) str. 22
2241. ПИ ЛЕТИЋ, Све тозар
„Покошена ли ва да“ Десан ке Макси мовић / Светозар Пи летић // Мостови (Пљевља). – Год. 17, бр. 88 (1985) стр. 64–66
2242. ПУ ШОЊИЋ, Бошко
Поези ја по мери човека : у Цети њу уру чена Његошева на гра да Д. М. / Бошко Пушоњић // Поли ти ка. – (30. 4. и 1–2. 5. 1985) стр. 5
2243. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Његошева награда уру чена Д. М. / Ми ленко Радовић // Напред. – 1894 (10. 5. 1985)
стр. 20
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2244. РА ДОВИЋ, Ми лен ко
Његошева на гра да уру чена Десан ки Макси мовић / Ми лен ко Ра довић // Напред. – 1894 (10. 5. 1985) стр. 10
2245. РА ДОВИЋ, Слободан
Моја, на зови мо је, се та : Д. М. / Слободан Ра довић // Међај (Titovo Užice). –
Год. 5, бр. 7 (april 1985) стр. 55–61
Ин тервју.
2246. РА КИТИЋ, Слободан
Десанкa Макси мовић, песник веч ног де тињства / Слободан Ра ки тић // Пове ља
ок тобра. – 1 (1985) стр. 27–36 ; Поези ја и проза за децу и омла ди ну. – Београд :
БИГЗ, 1985.
2247. РАФА И ЛОВИЋ, Обрени ја
[Разговор са Д. М.] : Деч ја стра на / Обрени ја Рафа и ловић // Све тоса вље (Малме). – Св. 8 (1985) стр. 30–34
2248. СКОТИ, Ђа комо
Сни ва ње у љу ба ви / Ђа комо Ско ти // Десан ка Макси мовић, Сва ли ца љу ба ви /
прев. Ми ла на Пи ле тић. – Београд : Нолит, 1985. – Стр. 6–12
2249. СТОЈИЋ, Ј.
Обновљена Десан ки на школа : у се лу Бран кови ни код Ва љева / Ј. Стојић // Поли ти ка. – (9. 9. 1985)
2250. СТОЈИЋ, Ј.
Уреди ће се школа у Бран кови ни : Ва љевци посе ти ли Д. М. / Ј. Стојић // Полити ка. – (29. 4. 1985) стр. 10

1986.
2251. Разговор са Десан ком Макси мовић / разговор води ла Ана Дудаш // Стиг (Ма ло
Црни ће). – 17, 58–59 (јул 1986) стр. 59–60
2252. АРИТОНОВИЋ, Дра гомир
Родољу би ва и патриотска ли ри ка Десан ке Макси мовић / Дра гомир Ари тоновић // Зборник ра дова – Педа гошка ака деми ја „Иво Ан дрић“ у Вра њу. – 4 (1986)
стр. 9–25
Са ли терату ром.
2253. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
Са времена естрад на песма Десан ке Макси мовић / Дра гомир Брајковић // Књижевне нови не. – Год. 32, бр. 720 (15. 11. 1986) стр. 14
2254. ВИТОШЕВИЋ, Дра ги ша
Десанка, данас и увек / Драгиша Витошевић // Кораци. – 21, 7/8 (1986) стр. 331–332
2255. КОСТИЋ, Катари на
Међу на ма је ве ли ка песни ки ња Десан ка Макси мовић : лирска поези ја / Катарина Костић // На ше нови не. – (6. 3. 1986) стр. 5–6
Обја вљене песме На да, Стреп ња, Ки ша, Предосећа ње, Ствари, Су за.
2256. МАКСИ МОВИЋ, Војислав
Pogled na esejistiku Desanke Maksimović / Vojislav Maksimović // Odjek. – 39, 15/16
(1986) str. 10
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2257. МА ША НОВИЋ, Ди ми три је Л.
Аспек ти умет нич ко-естетске функ ци је при роде у књи зи Десан ке Макси мовић
„Слово о љу ба ви“ / Ди ми три је Л. Ма ша новић // Мостови (Пљевља). – 18, бр. 91
(1986) стр. 61–73
2258. ПАВКОВИЋ, Мома
Њи хови најдра жи са пут ни ци / М. П. // Поли ти ка. – (17. 6. 1986) стр. 14; (18. 6.
1986) стр. 19; (19. 6. 1986) стр. 17
2259. САНТОЛИ КВИ ДО, Ана
Desanka Maksimović: Poesia Jugoslava a Bari / Anna Santoliquido // La vallisa (Bari). –
5, n. 15 (dicembre 1986) str. 39–44
Inter vju : Inter vista a Desan ka Mak si mović / Anna Santoliqu ido.
2260. СИ МОНОВИЋ, Будо
Реке уби јају, зар не : Д. М. „Тра жим поми лова ње за Тару“ / Будо Си моновић //
Илустрова на поли ти ка. – 1419 (14. 1. 1986) стр. 22–23

1987.
2261. АЛЕЧ КОВИЋ, Ми ра
Песма Десан ки / Ми ра Алеч ковић // Стиг. – 17, бр. 60 (1987) стр. 54
2262. АНТИЋ, Гојко
Десан ка Макси мовић : „Сајам речи“. Ник шић, 1987 / Гојко Ан тић // Побједа. –
44, 7942 (16. 1. 1987)
2263. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Десан ка Макси мовић, вла да лац поетске речи / Ми лорад Р. Блечић // Реви ја Београд (Београд). – Бр. 23/87 (ок тобар 1987) стр. 32–35
Са држај: Песма Београ ду, Београдске ули це [на два језика].
2264. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
Десан ка Макси мовић или пева ње о љу ба ви / Дра гомир Брајковић // На пред. –
(27. 11. 1987) стр. 1–2
2265. ДЕНИЋ, Марко
Сусрет са Десан ком Макси мовић : поводом ју би леја сегединског клу ба / Марко
Денић // Na rodne novine (Budimpešta). – (14. 5. 1987)
2266. ДОЛ МАТОВСКИ, Јевгениј
Слово о Десан ки / Јевгениј Дол матовски // На пред. – (27. 11. 1987) стр. 3
2267. ДРА ГОСА ВАЦ, Небојша
Позив на дру жење са књи гом / Небојша Дра госа вац // Реви ја Београд (Бе оград). – Бр. 22/87 (април–јун 1987) стр. 52–53
Отвара ње Библио теке гра да Београ да после ренови ра ња.
2268. МИРКОВИЋ, Ми рослав
Макси мовић Десан ка : „Ми хољско лето“. Београд, 1987 / Ми рослав Мирковић //
Багда ла. – 29, 340/341 (1987) стр. 27
2269. МИРКОВИЋ, Чедомир
Пара ле ле : За пис о збирци Десан ке Макси мовић Песме из Норвешке, са извесним за ка шњењем / Чедомир Мирковић // У крити чарској доколи ци. – Београд :
НИ РО Књи жевне нови не, 1987. – Стр. 43–45
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2270. ПЕТРОВИЋ, Ти хомир
Svet prirode u deč joj poeziji Desan ke Mak si mović / Ti homir Petrović // Umjetnost i
djete. – 19, 4 (1987) str. 391–396
Sum mary
2271. ЦВИТАН, Да либор
Предајна пјесни ки ња / Да либор Цви тан // На пред. – (27. 11. 1987) стр. 2–3

1988.
2272. Поези я та в човеколюбие : пое теснта Д. Макси мович за творчество то, юби лен те
и идеа ли те // Отечествен фронт. – Бр. 12877 (23. 3. 1988) стр. 6
2273. Mora ic // Liber tatea (Pančevo). – (21. 5. 1988)
Tekst na ru munskom o D. M. (sa ma lom sli kom), Ćopiću, Slobodanu Pešiću, Paviću.
2274. Жи ла сом з иш че ед ним жи во том // Шве тлосц. – 26, 3 (1988) стр. 323–336
Ин тервју.
2275. Отсекогаш веру вав во мок та на поези јата // Кул ту рен жи вот. – 33, 7/8 (1988)
стр. 18–19
Ин тервју.
2276. Писмо од Десан ка Макси мовиќ до Редак ци јата на списа ние то „Разви ток“ //
Разви ток (Би тола). – 25, бр. 4 (ју ни 1988) стр. 138
2277. Десан ка Макси мовиќ : нов носи тел на „Злат нот Венец“ ; свеча на сед ни ца на Сове тот на СВП во Ма ну // Нова Ма кедони ја. – ви горник (29. 3. 1988) стр. 9
2278. Десан ка Макси мовић : најдра жи учи тељ XX века / Р. // Београдско школство. –
358 (8. 11. 1988) стр. 3
При ли ком отвара ња II кон греса за учи те ље СРС 3. нов. председ ник Са веза учитељских дру шта ва Срби је уру чи ла пове љу почасног најдра жег учи те ља 20. в.
2279. Десанка Макси мовић – Слово о љуба ви : „Златни Венац“ Стру ге 88 // НИН (Београд). – Бр. 1965 (28. 8. 1988)
Есеј : „Пам ти ћу све“ на писао Дра гомир Брајковић; Рекли су о Д. М. : Ми лан Богда новић, Ми лан Ка ша нин, Ели Фин ци, Ксени ја Ата наси јевић, Ан ђел ко Вулетић,
Борислав Ми ха и ловић – Ми хиз, Ве либор Гли горић, Меша Се ли мовић, Зоран
Га ври ловић, Ми лорад Р. Блечић.
2280. Десан ка Макси мовиќ во „Нова Ма кедони ја“ // Нова Ма кедони ја. – (31. 8. 1988)
стр. 11
2281. Десан ки Макси мовић уру чена Пла ке та : свеча ност на београдском Уни верзите ту // Сремске нови не. – (14. 12. 1988) стр. 7
2282. Десан кин пор трет : Стру шке вечери поези је // Јединство. – (29. 8. 1988) стр. 8
2283. Đavolska mudrost pjesni ka // Oslobođenje. – 45, 87 (3. 9. 1988) str. 37–50
Inter vju.
2284. Злат ни венец Де сан ки : при по зна на // Руские слово : Кул ту ра и просве та. –
(8. 4. 1988) стр. 12
2285. „Златни венац“ песникињи Ју госла вије : признање / [непотписано] // Глас Подриња. – Бр. 2154 (1. 9. 1988) стр. 7
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2286. Као зрак, брег и река : 7 децени ја ствара ла штва Д. М. : нај лирски ја од лирских ;
за рођен дан књи га „Пам ти ћу све“ // Поли ти ка екс прес. – (19. 4. 1988) стр. 8
О збирци Ми хољско ле то. Нолит обја вљу је ју би ларно 5. изд. Сабра них песма са
20 збирки и Златан венац Стру ге.
2287. Лирски рапсод народа // Поли ти ка. – 85, 26811 (14. 5. 1988)
Ин тервју.
2288. Орден Десан ки Макси мовић : Москва / М. Л. // Новости. – (12. 10. 1988) стр. 18
2289. Пра зник у Бран ко ви ни : обе ле жа ва ње ју би ле ја Де сан ке Мак си мо вић // Глас
Подри ња. – (19. 5. 1988) стр. 8
2290. Свеча ност у Скуп шти ни Београ да // Борба. – (17. 5. 1988) стр. 8
2291. Словенски песни ци Десан ки у част : у сусрет Међу народ ној књи жевној ма нифеста ци ји у Ва љеву / [непотписано] // На пред. – Бр. 2067 (2. 9. 1988) стр. 5
2292. У знак поштова ња Десан ке Макси мовић : вечерас почи њу Стру шке Вечери Поези је / Тан југ [непотписано] // Побједа (оде љак Култу ра). – Бр. 8162 (25. 8. 1988)
стр. 8
Илустрова ни лик Д. М.
2293. АДА МОВИЋ, Дра гослав
Десанка Макси мовић : [одломци из књиге Разговори са савременицима] / А. Д. //
Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 14–15
2294. АЛЕЧ КОВИЋ, Ми ра
Десан ка, мој учи тељ / М. А. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 18–21
2295. БАТУ РИН, А.
Živite nam dugo, dugo, Desan ka! / A. Baturin // Sovjetski horizonti. – 11 (11. 1988)
str. 15–17
2296. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Desanka Maksimović i narodna poezija / Milorad R. Blečić // Savremenik. – 34, knj. 7,
3/4 (1988) str. 166–174
2297. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Десан ки но цве та ње ри јеч ни ка / Ми лорад Р. Блечић // Ослобођење (Сарајево).
– 7, 238 (21. 5. 1988) стр. 10
Над наслов Врхун ци ју гословенског пјесни штва.
Са држај: Сајам речи и Одјед ном се нешто чуд но догоди.
2298. БЛЕЧИЋ, Ми лорад. Р.
Slovenska lipa : odlomci iz knjige Život praćen pesmom / M. B. // Змај. – 35, 5 (5. 1988)
стр. 10–12
2299. БОГДА НОВИЋ, Љ.
Поези ја збли жа ва народе / Љ. Богда новић // Поли ти ка екс прес. – (27. 8. 1988)
стр. 8
2300. БОГДА НОВИЋ, Ми лан
Рекли су о Десан ки Макси мовић : Ми лан Богда новић, Ели Фин ци, Ксени ја Атанаси јевић, Ан ђел ко Вулетић, Борислав Ми ха и ловић Ми хиз, Велибор Гли горић,
Меша Се ли мовић, Стеван Ра ич ковић, Ни кола Ми лошевић, Зоран Га ври ловић,
Ми лорад Р. Блечић // Нин. – 1965 (28. 8. 1988) стр. 29
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2301. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Десан ка са Његошем кроз жи вот / Ве ли зар Бошковић // Багда ла. – 30, 349
(1988) стр. 3–7
Из књи ге „Песни ки ња избли за“.
2302. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
„Пам ти ћу све“ / Дра гомир Брајковић // НИН. – 37, 1965 (28. 8. 1988)
2303. ВЕРЕШ, Са ша
Пен ка ла на ше мла дости : честит ке / Са ша Вереш // Око. – (16. 6. 1988) стр. 32
2304. ВУ КА НОВИЋ, Јован ка
Макси мовић Десан ка : „Сабра не песме“. Београд, 1987 / Јован ка Ву ка новић //
Побједа. – 44, 7998 (12. 3. 1988)
2305. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Zapis o pejzažu kao dušev nom sta nju. Povodom 90 godina od rođenja Desan ke Maksi mović / Vladeta Vu ković // Ru kovet. – 34, knj. 72, 3 (1988) str. 320–324
2306. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Пејзаж као ду шевно ста ње / Вла де та Ву ковић // Јединство. – 44, 19 (13. 8. 1988)
2307. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Поводом 90 годи на од рођења Десан ке Макси мовић / Вла де та Ву ковић // Ру ковет (Су бо ти ца). – 3, (1988) стр. 320–324
2308. ВУ КОВИЋ, Ива на
Цвеће за Десан ку / Ива на Ву ковић // Ђурђевак (При шти на, Ри лин ди ја). – Год. 5,
бр. 49 (5. 1988) стр. 2
2309. ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор
Поези ја Десан ке Макси мовић / Ве либор Гли горић // Венац. – 5–6 (5–6. 1988)
стр. 56–57
2310. ДИ КОВИЋ-ЋУРГУЗ, Да ни ца
Разговор са Десанком Макси мовић / Д. Д. Ћ. // Змај. – 35, 6–7 (6–7. 1988) стр. 2–3
2311. ДРА ГОЈЛОВИЋ, Дра ган
Поези ја исељени ка / Дра ган Дра гојловић // Књи жевна реч. – (21. 6. 1988) стр. 23
У Торон ту основан Клуб који носи име Д. М.
2312. ЂАН КА НЕ, Да ниел
Desan ka Mak si mović, L’usiginolo del la Jugoslavia [D. M.] / Da niele Gianca ne // La
Val lisa (Ba ri). – VII, br. 21 (dicembre 1988) str. 3–4
2313. ЂОРЂЕВИЋ, Часлав
U vrtu pesnikinje / Časlav Đorđević // Savremenik. – 34, knj. 7, 3/4 (1988) str. 175–183
O poeziji Desan ke Mak si mović.
2314. ЗЕЈ НУЛА ХУ, Н.
Aspekte të poezisi së Desanka Maksimoviq / N. Zejnullahu // Flora e vëllazërimit. – 42,
3700 (3. 4. 1988)
2315. ЗОРИЋ, Па вле
У тра ди ци ји ин тим не ли ри ке / З. П. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 54
2316. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Сложената едиоставност на умет нич кото де ло твореч ни те определби Бла же Конески и Д. М. / Ра домир Ива новић // Нова Ма кедони ја. – 44, 14807 (13. 4. 1988)
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2317. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Говор пол со дарби / Радомир Ивановић; прев. Бригита Трифу новска // Спектар. –
6, 11 (1988) стр. 143–161
О поези ји Д. М. и Бла жа Конеског. – Sum mary.
2318. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Govor pun darova. Stvaralačka opredeljenja i tematski paralelizmi u poeziji Desanke Maksimović i Blaža Koneskog / Radomir Ivanović // Cesta. – 10, 29/31 (1988) str. 109–117
2319. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Govor pun da rova : stva ra lačka opredeljenja i tematski pa ra lelizmi u poeziji Desan ke
Mak si mović i Blaža Koneskog / Radomir Ivanović // Kompa rativ no proučavanje jugoslovenskih književ nosti. – 3 (1988) str. 109–117
2320. ИВА НОВИЋ, Ра домир
Пјеснич ки токови. Ствара лач ка опреде љења и тематски пара ле ли зми у поези ји
Десан ке Макси мовић и Бла жа Конеског / Ра домир Ива новић // Ствара ње. – 43,
4 (1988) стр. 381–390
2321. ЈАН КОВИЋ, Дра гољуб
Људи, пла ни не и реке / Дра гољуб Јан ковић // Народ не нови не. – (6–7. 2. 1988)
стр. 10
У окви ру ру бри ке: Ни шки моти ви у де ли ма умет ни ка. – Подн. „Пре ви ше децени ја позната песни ки ња Д. М. обја ви ла је у Књи жевним нови на ма ве ли ку репорта жу „Дечак у Си ћевач кој клису ри“ [23. 8. 1949. – поетско-соци јал на репортажа].
2322. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Пу това ња – ве ли ки и дра ги пра зни ци / разговор водио Ми лош Јевтић // Јединство. – 44, 109–113 (11–16. 5. 1988)
2323. ЈЕРЕМИЋ, Дра ган М.
Десан ка Макси мовић : песник це лог жи во та / Д. Ј. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988)
стр. 72–73
2324. КЕЦ МАН, Да вид
Десан ка Макси мовић : „Пам ти ћу све“. Београд, 1988 / Да вид Кец ман // Дневник. – 46, 15050 (21. 9. 1988)
2325. КЕЦ МАН, Да вид
Desan ka Mak si mović : „Pamtiću sve“. Beograd, 1988 / David Kecman // OKO. – 16,
433 (20. 10. 1988)
2326. КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим
Поези ја за зем но то и веч но то / Е. К. // Просве тена жена. – Скопље, 12. 1988
2327. КОЛА РОВ, Иван
Десан ка и Ба гря на – половин век твори ческо преятелство / Иван Коларов // Отечествен фронт. – Бр. 12938 (17. 6. 1988) стр. 12
2328. КОЛА РОВ, Иван
Десан ка Макси мович : Мисли / Иван Коларов // Народ на кул ту ра. – 20 (13. 5.
1988) стр. 7
2329. КОЉЕВИЋ, Све тозар
Istorija kao fikcija ili mora? / Svetozar Koljević // Treći program – radio Sa rajevo. –
God. 16, br. 61 (1988) str. 99–102
O pesmi „Nastavak razgovora“ Desan ke Mak si mović i romanu „Deca ponoći“ Sal mana Rušdija.
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2330. КОНЕСКИ, Бла же
Са Десанком : поводом рођендана / Бла же Конески // Заду жбина. – (мај 1988) стр. 8
2331. КОНЕСКИ, Бла же
Со Десан ка Макси мовиќ : Дневник по многу годи ни / Бла же Конески // Развиток (Би тола). – 25, бр. 4 (ју ни 1988) стр, 134–137
2332. КОСТИЋ, Звони мир
Ду ша нов за коник и за кони песни штва / З. К. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 71
2333. КРА КАР, Лојзе
Десан ка Макси мовић / Лојзе Кра кар // На ши разгледи. – 37, 9 (1988) стр. 296
2334. КРИ ЛЕЦ, Густав
Десан ка Макси мовић / Г. Кри лец // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 16
2335. КУ ЗМА НОВСКИ, Ристо
Са кам лу те то да ме са ка ат / Р. К. // Нова Ма кедони ја : Лик (Скопје). – 3, 36,
14793 (30. 3. 1988)
Ин тервју.
2336. КУЛА КОВА, Кати ца
Опојност и са мобит ност / Кати ца Кула кова // Нова Ма ке дони ја. – 44, 14737
(3. 2. 1988)
О поези ји Д. М.
2337. ЛОН ЧАР, Иван
Ра ду јем се и кад ста до мирно пасе / забе ле жио Иван Лон чар // Поли ти кин забавник. – (13. 5. 1988) стр. 4–5
2338. ЛУ КИЋ, Све та
Песни штво и жи вот ност / Све та Лу кић // Поли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)
2339. МА РИН КОВИЋ, Ми рослав
Користан облик струч ног уса врша ва ња / Ми рослав Марин ковић // Београдско
школство. – (23. 5. 1988) стр. 16
2340. МАРКОВИЋ, Ми лан Р.
Pjesma se piše u samoći : sa D. M. o pjesničkom stvaranju / Milan R. Marković // Prosvjetni list. – 756 (27. 4. 1988) str. 14
Obj. i pesma Drev ne večeri (iz knjige Sajam reči).
Са држај: Древне вечер.
2341. МАРКОВИЋ, Ми лан Р.
Рођа ка би ља и за штит ни ца жи во ти ња : уз двостру ки ју би леј Десан ке Макси мовић / Ми лан Р. Марковић // Биолошки лист (Сарајево). – 36, 3–4 (новембар–децембар 1988) стр. 51–52
Са држај: При лог песме: Старке ужарке; Де тлић; Разговор с бран ковинским
цве том; Трешње нерот ки ње; Се ли це; Сусрет са лиси цом; Ли шће; Бран ковински
цвет ни врт.
2342. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Поези ја Десан ке Макси мовић : Поетски бу квар ху ма низма / Слободан Ж. Марковић // На пред. – Бр. 2053 (27. 5. 1988) стр. 20
2343. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Поези ја Десан ке Макси мовић / Слободан Ж. Марковић // На пред. – (10. 6. 1988)
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2344. МИ ЛИЋЕВИЋ, Љу бислав
Дрво је најдаре жљи ви ји створ / разговор водио Љу бислав Ми ли ћевић // Овдје
(Ти тоград). – 20, бр. 232 (сеп тембар 1988) стр. 7
2345. МИ ЛОШЕВИЋ, За горка
Гласи не ра дости и су шење шљи ва / За горка Ми лошевић, Предраг Васић // Борба. – (17. 5. 1988) стр. 8
2346. МИ ЛОШЕВИЋ, Ни кола
Ва ри ја ци ја на те му Зе мља је смо / Н. Ми лоше вић // Ве нац. – 5–6 (5–6. 1988)
стр. 63–65
2347. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Десан ки на ан тологи ја : песни ки ња о себи, дру ги о песни ки њи / Ми лосав Мирковић // Кора ци. – 23, 5/6 (1988) стр. 269–272
2348. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Одбрана песничке земље / Ми лосав Мирковић // Борба. – 67, 135/136 (14. 5. 1988)
2349. МИРКОВИЋ, Чедомир
Два аргу мен та за Десан ку Макси мовић / Чедомир Мирковић // Поли ти ка. – 85,
25797 (14. 5. 1988)
2350. МИРКОВИЋ, Чедомир
Десан ка Макси мовић : „Памти ћу све“. Београд, 1988 / Чедомир Мирковић // Летопис Мати це српске. – Год. 165, књ. 443, бр. 1 (1988) стр. 155–156
2351. МИРКОВИЋ, Чедомир
Тајни зна ци и кри тич ки дневник : Десан ка Макси мовић : „Пам ти ћу све“. Београд, 1988 / Чедомир Мирковић // Поли ти ка. – 85, 26839 (25. 6. 1988) стр. 13
2352. МИ ХАЈЛОВИЋ, Борислав
Песнички врху нац Десанке Макси мовић / Б. М. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 69
2353. МИЦКОВИЋ, Слободан
The poetry of Desanka Maksimović / Slobodan Micković // Struga. – 8–9 (1988) str. 5–6
2354. МРВОШ, Богдан
Десан ка Макси мовић : „Памти ћу све“. Београд, 1988 / Богдан Мрвош // Борба. –
67, 177/178 (25. 6. 1988)
2355. МРВОШ, Богдан
Са жи во том и све том / Богдан Мрвош // Борба. – 67, 135/136 (14. 5. 1988)
2356. НЕШИЋ, Анастас
Десанкина времена / Анастас Нешић // Вечерње новости. – Год. 36, (9. 4. 1988) стр. 11
2357. НИ КОЛИЋ, Ми лан
Чи ја је Десан ка / Ми лан Ни колић // Погледи. – Кра гу јевац. – (20. 11. 1988)
2358. НИ КОЛИЋ, Ра де
Шетња са Десанком Макси мовић / Ра де Николић // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 26
2359. НОВА КОВИЋ, Бошко
Лик јед не поези је / Бошко Нова ковић // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 40–41
2360. ОДА ЛОВИЋ, Мошо
Поштанско санду че Десанке Максимовић : [песма] / Мошо Ода ловић // Напред. –
2072 (7. 10. 1988)
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2361. ОПАЧИЋ, Звони мир
Поетски дарови Десан ке Макси мовић де тињству / Звони мир Опачић // Де тињство. – 14, 3 (1988) стр. 7–14
2362. ОСМАН ЛИ, Томислав
Пору ке човекољу бља : 27. стру шке Вечери поези је / Томислав Осман ли // Комунист. – (2. 9. 1988) стр. 19
2363. ПАЈИЋ, Пе тар
Десан ка Макси мовић у за ви чају / Пе тар Пајић // Нин. – (22. 5. 1988)
2364. ПАЈИЋ, Пе тар
На дам се и веру јем : говор о Косову / Пе тар Пајић // НИН. – 37, бр. 1942 (20. 3.
1988) стр. 32–33
Ин тервју.
2365. ПА У ЗИН, Љу бо
Bilješka na rubu čestitke s povodom / Ljubo Pauzin // Oko. – (25. 8. – 8. 9. 1988) str. 19
2366. ПЕЈИЋ, Дра ган
Као све тла нит и траг су за / Дра ган Пејић // Рад (Београд). – Бр. 2835 (13. 5.
1988) стр. 18
Ин тервју.
2367. ПЕРИ ШИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић у Ду бровни ку : при лог за биографи ју / Ми рослав Перишић // Ду бровач ки вјесник. – Бр. 1992, (24. 12. 1988) стр. 9
2368. ПЕТРОВИЋ, Мирко
Da mar ljubavi / M. P. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 2
2369. ПЕЦО, Асим
Leksičkim stazama do Desankinog zavičaja / Asim Peco // Odjek. – 41, 12 (1988) str. 7–8
2370. ПОПОВИЋ, Ра дован
На дам се и веру јем / Ра дован Поповић // За ви чај = Homeland. – 332 (5. 1988)
str. 19–20
2371. РА ДУ НОВИЋ, Весе лин
Nježnost pr vih grehova : 90 godina D. M. / Veselin Radunović // Danas (Zagreb). – 7,
327 (24. 5. 1988) str. 45–46
Inter vju.
2372. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Између тајне и отаџби не / С. Р. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 54–55
2373. РА КИТИЋ, Слободан
Пред ли цем судби не / С. Р. // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 66
2374. РА КИЋ, Слободан
Десанка Макси мовић или поезија и пам ћење / Слободан Ракић // Књи жевност. –
Год. 44, књ. 82, бр. 10 (1988) стр. 1453–1466
2375. РА КОЧЕВИЋ, Бран ко
Кроз за гребач ку „Ми мару“ / Б. Р. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 16–17
2376. РАН КОВИЋ, Зоран
Десанкин отац – песник и културни рад ник / З. Ранковић // На пред. – 2018 (25. 9.
1988) стр. 5
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2377. РОСИЋ, Тиодор
Ме тафи зич ка броја ни ца / Тиодор Росић // Поли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)
2378. РОСИЋ, Тиодор
Митолошко и историјско у поезији Десанке Макси мовић / Тиодор Росић // Стремљења. – Год. 28, бр. 1 (1988) стр. 6–18
2379. РШУ МОВИЋ, Љу би воје
При деви од Десан ке / Љу би воје Ршу мовић // За ви чај. – 332 (5. 1988) стр. 18
2380. РШУ МОВИЋ, Љу би воје
При деви од Десан ке / Љу би воје Ршу мовић // Поли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)
стр. 11
2381. САНТОЛИ КВИ ДО, Ана
Inter vista a Desanka Maksimović [Inter vju] / Anna Santoliquido // La Vallisa (Bari). –
VII, br. 21 (dicembre 1988) str. 5–7
2382. СА РАТЛИЋ, Ра да
Песни ци света Десан ки у част : главни дога ђај ју би ларног 25. међу народ ног октобарског сусре та писа ца / Ра да Саратлић // Поли ти ка. – 85, 26960 (24. 10. 1988)
стр. 13
2383. СЕ ЛИ МОВИЋ, Меша
Та ко опојно ли јепо / Меша Се ли мовић // Венац. – 5–6 (5–6. 1988) стр. 60
2384. СИ КУЛИЋ, Љу би ца
Деч је илустра ци је / Љу би ца Си кулић // Београдско школство. – 358 (8. 11.
1988) стр. 15
На помена ис под наслова: На Сајму књи га из ложена књи га сти хова Д. М. коју су
илустрова ли пред школ ци Новог Београ да. – Ка ко је реа гова ла Д. М. пред деч јим
ра дови ма.
2385. СИ ЉА НОВСКИ, Љуп чо
Десанка Макси мовиќ поетеса : Јас сум Ристо Ху мористот / Љуп чо Силјановски //
Остен. – (1. 9. 1988) стр. 5
2386. СИ МОВИЋ, Жи вомир
Osećajnija od mnogih osećajnih i mudrija od mnogih mudrih / Živomir Simović // Dubrov nik. – 31, 3/4 (1988) str. 145–151
2387. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Три песме о рођењу / Љу бомир Си мовић // Поли ти ка. – 85, 25797 (14. 5. 1988)
О песма ма Час пре мене, Неза писа на, Неко ко ће тек би ти ја.
2388. СИ МОВИЋ, Ран ко
Desan ka Mak si mović : [pesma] / R. S. // Змај. – 35, 5 (5. 1988) стр. 3
2389. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Јермени ја – да лека и блиска / Бабкен Си мони јан // НИН. – (25. 12. 1988)
На српском.
2390. СЛА НА, Ми рослав
Desanka Maksimović : [inter vju] / Miroslav Slana // Stop (Ljubljana). – 21, 1063 (14. 7.
1988) str. 10–12
2391. СОСНОРА, Вик тор
Десан ки Макси мовић / Вик тор Соснора // На пред. – (25. 11. 1988) стр. 1–2
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2392. СТА ЛЕВ, Георги
Поетские идеи во ли ри ката на Десан ка Макси мовић / Георги Ста лев // Развиток : Стру шки вечери на поези јата (Би тола). – 25, бр. 4 (ју ни 1988) стр. 139–151
2393. СТОЈИЋ, Ми ле
Jedno stoljeće li ri ke / Mi le Stojić // Odjek. – 41, 18 (1988) str. 5
2394. СТОЈ КОВИЋ, Ран ђел
Жи вот на и поетска ми ља и оби ља у „Весе лој јесени“ Десан ке Макси мовић /
Ран ђел Стојковић // Венац. – 5/6 (1988) стр. 44–45
2395. ТА ДИЋ, Дејан
Топла ли ри ка : Д. М. „Пам ти ћу све“. 1988 / Дејан Та дић // Поли ти ка екс прес. –
(27. 8. 1988) стр. 8
2396. ТА КОВСКИ, Еф тим
Жи вот во песна : Добит ни кот на злат ниот венец пое тесата Десан ка Макси мовиќ со нови нари те известу вачи од СВП / Еф тим Та ковски // Вечер. – (27. 6.
1988) стр. 9
2397. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Мост између ба шти не и нови не (Са времени лик Десан ке Макси мовић / Ра дојица Тау товић // Стремљења. – 28, 10 (1988) стр. 3–17
2398. ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца
Мост мегу кул ту рио то наследство и ново то : Са времениот лик на Десан ка Макси мовиќ / Ра доји ца Тау товић; прев. Ра дован П. Цве ти новски // Разви ток :
Стру шки вечери на поези јата (Би тола). – 25, 4 (ју ни 1988) стр. 152–168
2399. ТЕОДОСИ ЈЕВИЋ, Јасми на
Седам лирских децени ја : сла вљенич ки да ни Д. М. / Јасми на Теодоси јевић //
Дневник. – 46, 14908 (1. 5. 1988) стр. 20
2400. ТИРНА НИЋ, Т.
Песник овог времена / Т. Тирна нић // Вечерње новости. – Год. 36, (9. 4. 1988)
стр. 11
2401. ТОМИЋ, Алексан дра
Ostati u svome na rodu / Alek sandra Tomić // Front. – 44, 48 (1583) (25. 11. 1988)
str. 28–29
2402. ТРИФУ НОВСКА, Рад ми ла
Вецонсец на веч носта / Рад ми ла Трифу новска // Нова Ма кедони ја. – 44, 14931
(17. 8. 1988)
2403. ЋОСИЋ, Добри ца
Благо теби, Десанка / Добрица Ћосић // Књи жевне новине. – 755, (1. 6. 1988) стр. 2
2404. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Жи во та
Препев у боја ма зре лог ћи либара / Жи во та Фи ли повић // Књи жевне нови не. –
(1988) стр. 11
2405. ЧОЛАК, Тоде
Пролеће и земља, љу бав и песма (од ломак) / Тоде Чолак // Венац. – 5/6 (1988)
стр. 3–6
2406. ШЕБЕК, М.
Поези ја љепо те и жи во та / М. Шебек // Бје лопољске нови не. – (1. 9. 1988) стр. 6
530

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

1988/1989.
2407. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Десан ка Макси мовић – песник на ше судби не / Дра ган Недељковић // Дога ђаји
(Лу ча ни). – Бр. 1 (сезона 1988–1989) стр. 15–17

1989.
2408. Pesnica D. M. vo gostovala na Primorskem / Z. J. // Primorski dnev nik. – (25. 9. 1989)
Nadnaslov : V Novi Gorci razstava njenih del. – Podnaslov : Literaturia skečanija bodo
v raznih knjižnicah, uved temi tudi v knjižnice Da mira Fiegla v gorici.
2409. Човек има будућ ност, јер има и прошлост // Поли ти ка. – 86, 27369 (16. 12. 1989)
Ин тервју.
2410. БА БЕЛ, Јосип
Песник на ше судби не : Д. М. : Човек има будућ ност јер има и прошлост / Јосип
Бабел // Поли ти ка. – 20, бр. 98 (16. 12. 1989) Културни додатак
2411. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Десанка Максимовић – професор, педагог / Велизар Бошковић // Настава и васпита ње (Београд). – 38, бр. 1–2 (1989) стр. 5–18
2412. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Неми ри Десан ке Макси мовић / Ве ли зар Бошковић // Стремљења. – 29, 7/8
(1989) стр. 126–139
2413. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Оспора вате љи Десан ке Макси мовић / Ве ли зар Бошковић // Овдје. – 21, 240
(1989) стр. 8–9
2414. ГЛИ ГОРИ ЈЕВИЋ, Ми ло
Десан кин дар и уздарје / Ми ло Гли гори јевић // Нин. – (25. 7. 1989)
2415. ДРА ГОЈЛОВИЋ, Дра ган
Poezija Desan ke Mak si mović i pesnici Udruženja Desan ke Mak si mović iz Toronta /
Dragan Dragojlović // Od srca do zavičaja : poezija pesni ka iseljeni ka iz Udruženja
Desan ke Mak si mović / izbor i predgovor Dragan Dragojlović. – Kruševac : Bagda la;
Beograd : Matica iseljeni ka Srbije, 1989. – Str. 5–20
Са држај: Sti hovi D. M.: Ponоćni Toronto; Kr vava bajka, od lomci iz pesa ma.
2416. ЖИВКОВИЋ, Жи ван
Ха и ку, Црњански и са времени ју гословенски ха и ку / Жи ван Живковић // Мостови (Пљевља). – 21, бр. 110 (1989) стр. 45–68
2417. ЗУ БА НОВИЋ, Слободан
Обич но пи шем што морам / разговор води ли Слободан Зу ба новић, Ми хај ло
Пан тић // Књи жевне нови не. – 42, 775 (1. 5. 1989)
2418. КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг
Кљу чеви срца / Миодраг Ку јун џић // Дневник. – 47, 15281 (17. 5. 1989)
2419. КУН ДА, Богуслав
Слово о Десан ки / Богуслав Кун да; прев. Сла ђа на Јан ковић // На пред. – Бр. 17,
(24. 11. 1989) стр. 1–2
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2420. МАРЈА НОВИЋ, Богосав
Песни ци се ра ђају као леп ти ри / Богосав Марја новић // Илустрова на поли тика. – 1617, (31. 10. 1989) стр. 17
2421. МАРКОВИЋ, М. Р.
Људи су увјек исти / М. Р. Марковић // Просвјет ни лист. – 701 (1. 3. 1989) стр. 15
2422. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Историч ност, за ви чајност и отаџбинство / Слободан Ж. Марковић // Књи жевност и језик. – 36, 3 (1989) стр. 263–268
О за ви чајној и родољу би вој поези ји Десан ке Макси мовић.
2423. МИ ЛИН ЧЕВИЋ, Васо
Simbol Sunca u ru koveti pesa ma o prirodi Desan ke Mak si mović / Vaso Mi linčević //
Odjek. – 42, 5 (1–15. 3. 1989) str. 4 i 20
2424. МИРКОВИЋ, Чедомир
Мотивска разуђеност / Чедомир Мирковић // Летопис Матице српске. – Књ. 443,
св. 1 (1989) стр. 155–156
2425. ПЕЈИЋ, Дра ган
Život volim, zato razmišljam o smr ti : D. M. / Dragan Pejić // Ulaznica (Zrenjanin). –
22, 118 (septembar 1989) str. 11–14
Inter vju.
2426. ПЕЈ ЧИЋ, П.
И писа ње је врста борбе / П. Пејчић // Фронт (Београд). – (1989) стр. 3
Репор та жа о доде ли Ве ли ке пла ке те ору жа них сна га.
2427. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
На пу те ви ма нека да шњег / Миодраг Пе тровић // Багда ла. – 31, 366 (1989)
стр. 2–5
2428. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Десан ка Макси мовић : „Сајам речи“. Београд, 1987 : Нови соне ти Десан ке Макси мовић / Миодраг Пе тровић // Стремљења. – 29, 9 (1989) стр. 67–82
2429. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Сонет у пое зи ји Де сан ке Макси мовић / Миодраг Пе тровић // Жи вот. – 38,
књ. 76, 7/8 (1989) стр. 67–86
2430. ПОПОВИЋ-ПЕРИ ШИЋ, На да
Сећа ње и пам ћење : Десан ка Макси мовић : „Пам ти ћу све“. Београд, 1988 / На да
Поповић-Пери шић // НИН. – 37, 1988. (5. 2. 1989) стр. 4–5
2431. СА РАТЛИЋ, Ра да
Песни ки ња зајед но са војводом : поводом ини ци јати ве за поди за ње спомени ка
Десан ки Макси мовић / Ра да Саратлић // Поли ти ка. – (27. 1. 1989) стр. 17
2432. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Встреча с Араратом / Бабкен Си мони јан // Комсомолец (Ереван). – (9. 2. 1989)
На руском.
2433. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
„Je na souviens encore de l’aube mysteriense / Babken Simonian // L’Arménie ressuscitee
(Erevan). – No 2 (Février 1989) str. 16–18
Parait tous le mois jen six langues: arménien, russe, anglais, fraçais, espagnol et allemand.
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2434. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Још се сећам оне тајанствене зоре / Бабкен Си мони јан // Верац нвац Ајстан [Препорођена Јерменија] (Јереван). – Бр. 2 (1989)
На јерменском, руском, ен глеском, фран цуском, немач ком и шпанском.
2435. СКА КИЋ, Мирко
Li ri ka Desan ke Mak si mović / Mirko Ska kić // Knjžev ne rasputice / Mirko Ska kić. –
Karlovac : Osvit, 1989. – Str. 129–140
2436. СТА ЛЕВ, Георги
Поетске идеје у ли ри ци Десан ке Макси мовић / Георги Ста лев; прев. Бошко Ломовић // Провин ци ја. – 19, 54/55 (1989) стр. 121–129
2437. ТОДОРОВИЋ, Дра ган Ж.
Де сан ка Макси мовић : Чуди ме и вре ђа / Дра ган Ж. Тодоровић // На пред. –
(16. 6. 1989) стр. 11
2438. ТОДОРОВСКИ, Га не
Веч ната све жи на на ју гословенската поези ја / Га не Тодоровски // Беседа. – 16,
45/46 (1989) стр. 24–37
О Десан ки Макси мовић.
2439. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Ра ден ка
Пра во умет нич ко на дах ну ће : Идејно решење за споменик Десан ки / Ра ден ка
Фи ли повић, Љи ља на Кецојевић // На пред. – (15. 9. 1989) стр. 1
2440. ШИ МЛЕША, Божо
Desanka Mak simović : inter vju / Božo Šimleša, snimio Ivo Eterović // Start. – Br. 285
(26. 12. 1989) str. 14–16
2441. ШИ МОКОВИЋ, Мари ја
A szerelem lecsap, mint a villám / Marija Šimoković // 7 Nap. – (15. 9. 1989) str. 20–21

1990.
2442. An keta povodom „Antologije jugoslovenskog pesništva o biljka ma, od Za ha rija Or felina do da nas“ // Savremenik. – 36, knj. 11, 1–3 (1990) str. [309]–357
Учесни ци : Десан ка Макси мовић и др.
2443. Десан ка преводи песни ке : вечерас у Теми швару цен трал на просла ва 300. год.
Сеобе Срба / Б. Ђ. // Поли ти ка. – (29. 9. 1990) стр. 13
2444. Златан крст Кнеза Лазара Десанки Максимовић // Јединство. – (28. 6. 1990) стр. 16
2445. „Златни крст“ Десанки Максимовић / М. Ђ., Н. Б. // Дневник. – (29. 6. 1990) стр. 15
2446. Почи ње „Ви довданско песнич ко при чешће“ / Д. К. // Јединство. – (27. 6. 1990)
стр. 10
2447. БЕЋ КОВИЋ, Мати ја
Срце песни ка / Мати ја Бећ ковић // Нин. – (2. 11. 1990) стр. 60–61
2448. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Нова ви ђења : Ан дрић, Десан ка, Конески / Ми лорад Р. Блечић. – Београд : Књижевна зајед ни ца „Звездара“, 1990. (Земун : Земунска штам па). – 124 стр.; 19 цм. –
(Библио тека Звездара; књ. 1)
Ти раж 1.000. – Стр. 117–121: Реч рецен зен та / Срба Иг њатовић. – Бе лешка о
писцу: стр. 123–124.
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2449. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
L’opera poetica di Desan ka Mak si mović : Discorso sull’amore [Poetsko delo D. M. :
razgovor o ljubavi] / Dragomir Brajković // Rondinie Sirene / priredi la Anna Santoliqu ido. – Ba ri : „La Val lisa“, 1990. – Str. 27–28
2450. ЂИ ЛАС, Ми лован
[Десанка Макси мовић је личност са најширом основом у нашем јавном жи воту... /
Ми лован Ђи лас ; разговор водио] Ве лизар Бошковић // Багда ла. – 32, 379 (1990)
стр. 8–11
2451. ЂУ РОВИЋ, Жарко
Десан ка Макси мовић : На лак ћена на сан, за ми че у столеће / Жарко Ђу ровић //
Од зи ви (Би је ло Поље). – 18, бр. 72–73 (1990) стр. 43
Сти хови посвећени Д. М.
2452. ЖИВКОВИЋ, Жи ван
Десан ка Макси мовић: Сла вуј на гробу, Пожега, 1990 / Жи ван Живковић // Доме ти (Сомбор). – Год. 17, бр. 63 (1990) стр. 89–93
2453. ЈЕВРИЋ, Дарин ка
Свеча ни збор, моли тва Десан ке Макси мовић / Дарин ка Јеврић // Разви так (Зајечар). – 30, 4–5 (1990) стр. 10
2454. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Слободан Ж. Марковић : Поези ја Десан ке Макси мовић. Београд, 1990 / Ми лош
Јевтић // Поли ти ка. – 87, 27694 (10. 11. 1990) стр. 17
2455. ЛА КИЋЕВИЋ, Дра ган
Утваре Десан ке Макси мовић : за пис / Дра ган Ла ки ћевић // Поли ти ка. – (28. 7.
1990) стр. 15
2456. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Кон ти ну и тет и вред ности : студи је о новој српској књи жев ности / Слободан
Ж. Марковић. – Ва ље во : „Ми лић Ра кић“, 1990. (Ва ље во : „Ми лић Ра кић“). –
318 стр.; 20 цм. – (Библио тека „За ви чајник“; књ. 3)
Ти раж 1.000. – Стр. 7–12: Ски ца за пор трет Слобода на Ж. Маркови ћа као књижевног истори чара / Васо Ми лин чевић. – Крат ка хронологи ја жи во та и ра да
Слобода на Ж. Маркови ћа: стр. 315–318.
2457. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
По е зи ја Де сан ке Мак си мовић / Сло бодан Ж. Марковић. – Бе оград : За вод за
уџ бени ке и наставна средства, 1990. (Кра љево : Слово). – 158 стр. ; 18 цм. – (Библио тека Пор трет књи жевног де ла; коло 4, 1)
Ти раж 3.000. – Избор из књи жевне кри ти ке: стр. 122–155. – Хронологи ја песни ки њи ног жи во та и ра да: стр. 156–[159].
2458. МРАОВИЋ, Дра ган
Gli Ita liani conoscono tutti i volti dell’amore [Ita lijani poznaju sva lica ljubavi] / Dragan Mraović // Rondini e Si rene / pri redi la Anna Santoliqu ido. – Ba ri : „La Val lisa“,
1990. – Str. 32–34
2459. МРАОВИЋ, Дра ган
Rappor ti poetici tra Puglia e Jugoslavia [Poetski odnosi između Pu lje i Jugoslavije] /
Dragan Mraović // Rondini e Sirene / priredila Anna Santoliquido. – Bari : „La Vallisa“,
1990. – Str. 35–36
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2460. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Тра гови ма сећа ња / Миодраг Пе тровић // Ствара ње. – 44, 1 (1990) стр. 82–90
О збирци песа ма „Пам ти ћу све“ Десан ке Макси мовић.
2461. ПОПОВИЋ, Рад ми ла
Razmeđa. 1 / Rad mi la Popović. – Tuzla : Univerzal, 1990. (Doboj : Gra fičar). – 219,
VI str.; 20 cm. – (Biblioteka Studije, eseji, kriti ke)
Ti raž 1.000. – Beleška o piscu: str. [220].
2462. РА ДУСИ НОВИЋ, В.
Призна ње Десан ки Макси мовић / В. Ра дуси новић // Побједа. – Бр. 8826 (29. 6.
1990) стр. 3
На „Ви довданском пјесничком при чешћу“ Д. М. уру чен Златни крст кнеза Лазара.
2463. РА КИТИЋ, Слободан
Sul la poesia di Desan ka Mak si mović [O poeziji D. M.] / Slobodan Ra kitić // Rondini
e Sirene / priredi la Anna Santoliqu ido. – Ba ri : „La Val lisa“, 1990. – Str. 29–31
2464. САНТОЛИ КВИ ДО, Ана
La purezza del le pa role : Inter vista a Desan ka Mak si mović [Čistota reči : Inter vju sa
D. M.] / Anna Santoliquido // Rondini e Sirene / priredila Anna Santoliquido. – Bari :
„La Val lisa“, 1990. – Str. 39–42
Izbor pesa ma na str. 157–159.
Са држај: Fremito (Стреп ња); Ricorderò tutto (Пам ти ћу све); La vipera compaesana
(Зми ја земља ки ња); Non ho piu tempo (Немам ви ше времена).
2465. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Же лим јединства : [Разговор са Десан ком Макси мовић на јерменском] / Бабкен
Си мони јан // „Аїоц лезун ев гра ка ну тюнос дпроцум“ : „Армянский ясы ки литерату рав школе“ [Јерменски језик и књи жевност у школи] (Јереван). – Св. 4
(1990) стр. 20–22
На јерменском.
2466. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Кад се Арарат отвори / Бабкен Си мони јан // Ин тервју. – (8. 5. 1990)
2467. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Жи во та
Препев у боја ма зре лог ћи либара / Жи во та Фи ли повић // Књи жевне нови не. –
Год. 43, бр. 805 (1. 10. 1990) стр. 11
О преводу збирке „Тра жим поми лова ње“ Десан ке Макси мовић на немач ки језик.
2468. ЧАРКИЋ, Ми лосав Ж.
Фонолошка струк ту ра ри ме и неки аспек ти њене реа ли за ци је у пое зи ји Десанке Макси мовић / Ми лосав Ж. Чаркић // Наш је зик. – Књ. 28, бр. 4–5 (1990)
стр. [262]–287
2469. ШИ МОКОВИЋ, Мари ја
Љу бав је му ња која вас оши не и то је го тово / Мари ја Ши моковић // Дневник. –
(Нова годи на 1990) стр. 10

1991.
2470. ЂУ РИЧ КОВИЋ, Ми лу тин
Десан ка Макси мовић : Озон за ви чаја / Ми лу тин Ђу рич ковић // Багда ла. – 33,
384–385 ([1991]) стр. 28–29
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2471. ИВА НОВИЋ, Вас ко
Усту пити реч песнику : ћу тање није злато / Васко Ивановић // Дневник. – (1. 9. 1991)
2472. ЛА КИЋЕВИЋ, Дра ган
Елемен ти алегори је и слут ње / Дра ган Ла ки ћевић // Јединство (При шти на). –
47, 238–239 (31. 8. 1991) стр. 9
2473. МАРКОВИЋ, Слободан
На пустом брегу неко стоји : Љу бав песни ка / Слободан Марковић // Ка лен дар
Колу бара. – (1991) стр. 134–135
2474. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Ле топис поези је и песнич ка миси ја Десан ке Макси мовић / Слободан Ж. Марковић // Књи жевност и језик. – 38, 3 (1991) стр. 275–284
Рас пра ва.
2475. МИРКОВИЋ, Чедомир
Десан ка Макси мовић : Озон за ви чаја. Београд, 1990 / Чедомир Мирковић //
Поли ти ка. – 88, 27774 (2. 1. 1991) стр. 19
2476. НОВА КОВИЋ, Слободан
Ми лорад Р. Блечић : Десан ка Макси мовић – Жи вот пра ћен песмом / Слободан
Нова ковић // Оши ша ни јеж. – Год. 57, књ. 4, бр. 2699–2702 (1991) стр. 123–125
2477. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша Коже љац
Књи жев ни разговори. Књ. 1 / Љу би ша Рајковић Коже љац. – Заје чар : Кул турно-про свет на зајед ни ца, 1991. (Заје чар : Гу темберг). – 154 стр.; 21 цм
Ин тервју.
2478. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша Коже љац
Срећа што се око мене неће сва ђати : разговор с Десан ком Макси мовић / разговор водио Љу би ша Рајковић Коже љац // Књи жевни разговори / Љу би ша Рајковић Коже љац. – Зајечар : Културно-просвет на зајед ни ца, 1991. – Стр. 3–19
2479. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Ду пло дно : есеји о песни ци ма / Љу бомир Си мовић. – Београд : Српска књи жевна за дру га : БИГЗ : Просве та; [Горњи Милановац] : Деч је нови не, 1991. (Су боти ца : Би рографи ка). – 423 стр.; 20 цм. – (Де ла / Љу бомир Си мовић; књ. 4)
Ти раж 5.000. – Стр. 228–232 : Три песме Десан ке Макси мовић.

1992.
2480. БА БЕЛ, Јосип
Сусре ти са са времени ци ма : Песник ви ди да не буду ће / Јосип Бабел // Поли тика. – (14. 11. 1992)
2481. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Песни ки ња изблиза : ти хи неми ри Десан ке Макси мовић / Ве лизар Бошковић. –
Београд : Струч на књи га, 1992. (Београд : Струч на књи га). – 398 стр.; 24 цм
На кор.: Из рецен зи је Зора на Га ври лови ћа. – На кор.: Из рецен зи је Слобода на
Ра ки ти ћа. – На кор. Бе лешка о аутору. – Регистар.
2482. ЂИ ДИЋ, Љу би ша
Ру ка Десан ке Макси мовић ; Забора вљен дом твој ; Ан ђе ле / Љу би ша Ђи дић //
Јефи ми ја. – 1, 1 (1992) стр. 92–93
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2483. ЈЕВРИЋ, Дарин ка
Ве лизар Бошковић : Песни ки ња изблиза – Ти хи неми ри Десан ке Макси мовић /
Дарин ка Јеврић // Јединство. – 48, 292–293 (31. 10. – 1. 11. 1992) стр. 9
2484. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Поези ја као ве ли ка тајна : два десе ти век : Десан ка Макси мовић / Ми лош Јевтић // Дневник. – 51, 16324 (8. 4. 1992) стр. 15
2485. ЈОВА НОВИЋ, Бран ко
Десан ка Макси мовић : Небески разбој. Бе оград, 1991 / Бран ко Јова новић //
Борба (београдско изда ње). – 70, 72 (12. 3. 1992) стр. 18
2486. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Нека опет буде реч о љу ба ви : песни штво Десан ке Макси мовић / Миодраг Петровић // Освит (Лесковац). – Год. 2, бр. 7–8 (1992) стр. 158–173
2487. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Мы схожи судьба ми / Бабкен Си мони јан // Урар ту (Ереван). – (8–14. 7. 1992)
На руском.
2488. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Идентифи ку јем судби не на ших народа / Бабкен Си мони јан // Гра кан терт [Књижевне новине] (Јереван). – (17. 4. 1992)
На јерменском.
2489. ТАРТА ЉА, Иво
Зарад чуда и зарад ли јека / Иво Тар та ља // Ис точ ник. – Год. 1, бр. 1 (1992) стр.
97–100
О песми „Гојкови ца“ Десан ке Макси мовић.

1993.
2490. Из ру кописа Десан ке Макси мовић : Неудену та игла : Ка ко је ве ли ка песни ки ња
за пам ти ла своју мајку // Поли ти ка. – (5. 1993)
2491. БЛЕЧИЋ, Ми лорад
Би ла је народ ни песник / Ми лорад Блечић // Поли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16
2492. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Два фраг мен та из жи во та Десан ке Макси мовић / Ми лорад Р. Блечић // Књижевне нови не. – Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 5
2493. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Десан ка Макси мовић и народ на поези ја / Ми лорад Р. Блечић // Књи жевност. –
Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993) стр. 591–601
Бе лешке.
2494. БОГДА НОВИЋ, Предраг Ци
Хомеров вид Десан ке Макси мовић / Предраг Богда новић Ци // Часопис Друштва при јатељства Ју госла ви ја–Ја пан. – 2, (1993) стр. 14
2495. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
У земљи сељака... / Драгомир Брајковић // Књи жевне новине. – Бр. 859, (1. 3. 1993)
стр. 6
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2496. ВОЈ ВОДИЋ, Момир
Десан ка Макси мовић у Би љарди / Момир Војводић // Ствара ње. – 1/3 (1993)
стр. 8
2497. ДЕРЕТИЋ, Јован
За коник као инспи ра ци ја / Јован Де ре тић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99,
бр. 5/6 (1993) стр. 578–583
2498. ДИ МИЋ, Мома
Десан кин слу чај / Мома Ди мић // Са временик плус. – Бр. 3/4 (1993) стр. 8–15
2499. ДУ БАК, Буди мир
Ве ли ка пра вославна пјесни ки ња / Буди мир Ду бак // Ствара ње. – 48, 1/3 (1993)
стр. 11–12
2500. ДУ РИЋ, Му харем
Ли ри ка у веку зла / Му харем Ду рић // Поли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16
2501. ЂИ ДИЋ, Љу би ца
Јед но писмо и јед на песма / Љу би ца Ђи дић // Багда ла. – 402–403, (мај–јули 1993)
стр. 5–6
2502. ЂИ ЛАС, Ми лован
Дру жење са славном пое тесом / Ми лован Ђи лас // Нин. – (19. 2. 1993)
2503. ЂОКОВИЋ, Ми лан
Сећа ње на Де сан ку / Ми лан Ђоковић // Ву кова за ду жби на. – 21, (март 1993)
стр. 1–6
2504. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Десанки – избор по срод ности : Јефи мијини дани у Љубостињи и Трстенику //
Багда ла. – 35, 402–403 (1993) стр. 1–6
Са држај: Ми рослав Егерић: Десан ка Макси мовић, си ноним за поези ју; Љи љана Ђурђић: О песми зми ја, Зми ја; Мирја на Стефа новић: Поноћ,... и др.
2505. ЕРИЋ, Добри ца
Љу бавни разговор са при родом / Добри ца Ерић // Багда ла. – 402–403, (мај–јули
1993) стр. 4
2506. ЗОГОВИЋ, Ра дован
Постаја ње и постоја ње / Ра дован Зоговић; [приредила Вера Зоговић]. – Нови
Сад : Мати ца српска, 1993. (Београд : Војна штам пари ја). – 323 стр. ; 21 цм. –
(Библио тека Доку мент / Мати ца Српска)
На помене при ређи вача : стр. 317–322.
2507. ЈОВОВИЋ, Ран ко
Десан кин Ма настир на сви је ту / Ран ко Јововић // Ствара ње. – 48, 1/3 (1993)
стр. 13–14
2508. ЛА ВРЕНТИ ЈЕ, епископ шабач ко-ва љевски
Ве ли ка бла годарна ду ша / Ла врен ти је // Ду ховни за ви чај. – Бран кови на : Православна црквена оп шти на, 1993. – Стр. 5–10
2509. ЛА ЛИЋ, Иван В.
Десанка Макси мовић или поверење у свет / Иван В. Ла лић // Књи жевне новине. –
Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 1
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2510. ЛУ КИЋ, Ду ши ца
Ру же за песни ки њу / Ду ши ца Лу кић // Поли ти ка. – Бр. 46, (13. 2. 1993)
2511. ЛУ КИЋ, Све та
А сад одосмо! / Све та Лу кић // Књи жев ност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993)
стр. 583–590
Са држај: Послед ње ви ђење; Песни кова колевка; Песни ки ња код нас и у све ту;
Ин тим ни пор трет.
2512. МА ГА РА ШЕВИЋ, Мирко
Песнич ко пам ћење / Мирко Ма гара шевић. – Београд : Српска књи жевна за друга, 1993. (Београд : Култу ра). – 305 стр. ; 21 цм. – (Са временик. Нова сери ја; 89)
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу: стр. [307].
2513. МАКСИ МОВИЋ, Ми рослав
Жи ви класик / Ми рослав Макси мовић // Поли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16
2514. МИ ЛИЋ, Зоран
Јабу ка / Зоран Ми лић // Књи жевност. – 99, 5–6 (1993) стр. 602–604
2515. МИ ЛОШЕВИЋ, Ђорђе
Руси ја опла ку је српску песни ки њу / Ђорђе Ми лошевић // Нин. – (19. 2. 1993)
2516. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Спомен Десан ки Макси мовић / Ми лосав Мирковић // Српски књи жевни гласник. – Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 10–17
2517. МЛА ДЕНОВИЋ, Та наси је
Десан ка у Бран кови ни / Та наси је Мла деновић // Књи жевне нови не. – 859, (1. 3.
1993) стр. 5
2518. МОРАЧИЋ, Д.
Угледа ла сам се на своје наставни ке : рекла је ве ли ка песни ки ња опису ју ћи своје прве профе сорске да не / Д. Морачић // Поли ти ка. – 64, (18. 2. 1993) стр. 1
Поли ти ка за децу
2519. ПАНТИЋ, Ми хај ло
Ку тија пу на чуда / Ми хајло Пантић // Књи жевне новине. – Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 4
2520. ПЕТРОВИЋ, Ми лу тин
На вест о смрти Десанке Макси мовић / Ми лу тин Петровић // Политика. – (13. 2.
1993) стр. 16
2521. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Богови земаљски и богови небески : један вид поези је Десан ке Макси мовић /
Миодраг Пе тровић // Стремљења. – 33, 9/10 (1993) стр. 83–94
2522. ПЕТРОВИЋ, Миодраг
Пред веч ном неви де ли цом / Миодраг Пе тровић // Српски књи жевни гласник. –
Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 18–36
2523. ПОПОВИЋ, Ра дован
Мла да до смр ти / Ра дован Поповић // Ин тервју. – (19. 2. 1993)
2524. ПРОДА НОВИЋ, Остоја
Ис пра ћај у веч ност – оста ће песнич ки космос Десан ке Макси мовић / Остоја
Прода новић // На пред. – 2300 (19. 2. 1993) стр. 1
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2525. ПРОТИЋ, Ду ши ца
Поези ја Десан ке Макси мовић / Ду ши ца Протић // Српски књи жевни гласник. –
Год. 2, бр. 3 (1993) стр. 172–175
Са држај: У колу ; У зимски дан ; Моји да ни.
2526. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Све је опева ла / Стеван Ра ич ковић // Књи жевност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6
(1993) стр. 605–607
2527. РА КИТИЋ, Слободан
Присуства Десан ке Макси мовић / Слободан Ра ки тић // Књи жевне нови не. –
Бр. 859, (1. 3. 1993) стр. 6
2528. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Од ла зак у Бран кови ну / Љу бомир Си мовић // Књи жевност. – Год. 48, књ. 99,
бр. 5/6 (1993) стр. 608–609
2529. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Цео један век / Љу бомир Си мовић // Поли ти ка. – (13. 2. 1993)
2530. СТОЈИЋ, Јован
Шеснаести мај – дан песни ки ње / Јован Стојић // Полити ка. – (13. 2. 1993) стр. 16
2531. СТОЈИ ЧИЋ, Ђоко
Најви ша слу жба / Ђоко Стоји чић // Књи жевност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6
(1993) стр. 604–605
2532. ЋА ЛИЋ, Ми лосав
Небески дом / Ми лосав Ћа лић // Багда ла. – Бр. 402–403, (мај–јули 1993) стр. 3–4
2533. ЋИ РИ ЛОВ, Јован
Међу звезда ма / Јован Ћи ри лов // Поли ти ка. – (13. 2. 1993) стр. 16
2534. ЋОСИЋ, Добри ца
Чин ду ховног подвига / Добрица Ћосић // Књи жевне новине. – 859, (1. 3. 1993) стр. 3
2535. ЋУЛАФИЋ, Дра гомир
Шешир Десан ке Макси мовић / Дра гомир Ћулафић // Змај. – 11, бр. 6–7 (јун–јул
1993) стр. 1
2536. ФИ ЛИ ПОВИЋ, Ра ден ка
Оти шао је ве ли ки песник, родољуб, просве ти тељ / Р. Фи ли повић // На пред. –
2300, (19. 2. 1993) стр. 1–2
2537. ХРИСТИЋ, Јован
Глас мудрости / Јован Христић // Књи жевност. – Год. 48, књ. 99, бр. 5/6 (1993)
стр. 609–610
2538. ХРИСТИЋ, Јован
Ла ку ноћ, Десан ка / Јован Христић // Књи жевне нови не. – 859, (1. 3. 1993) стр. 1

1994.
2539. Заду жбина Десанка Максимовић / [уредник Ми лош Јевтић]. – Београд : Заду жбина Десанка Максимовић, 1994. (Ва љево : Ва љевска штампарија). – 37 стр. ; 21 цм
Тираж 500. – Стр. 3–5 : Заду жбина Десанка Максимовић / Слободан Ж. Марковић.
2540. Ми рис домови не. – Деспо товац : Ресавска школа, 1994
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2541. ЂУ РОВИЋ, Жарко
Свједочанства (3) / Жарко Ђу ровић // Ствара ње. – 49, 11/12 (1994) стр. 940–953
Са држај: Сни вач сви је та / Д. М.
2542. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Десан ки на ка зи ва ња / [разговоре водио] Ми лош Јевтић. – Горњи Ми ла новац :
Деч је нови не, 1994. (Београд : ЧИП Штам па). – 70 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Од говори / Ми лош Јевтић; 23)
Ти раж 1.000.
2543. ЛА КИЋЕВИЋ, Дра ган
Бајка о доброј ви ли Десан ки Макси мовић / Дра ган Ла ки ћевић // Ствара ње. – 49,
1/3 (1994) стр. 218–232
2544. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
За ду жби на Десан ка Макси мовић / Слободан Ж. Марковић // Да ни ца. – 1, (1994)
стр. 311–312
2545. ПАНТИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић (1898–1993) / Ми рослав Пан тић, Љу бомир Си мовић //
Годи шњак СА НУ за 1993. – Београд : СА НУ, 1994. – Стр. 471–476
2546. РА КИТИЋ, Слободан
Од Итаке до привиђења : есеји о српским песницима / Слободан Ракитић. – Београд : Српска књи жевна задру га : БИГЗ : „Драганић“; Горњи Ми лановац : Дечје новине, 1994. (Београд : БИГЗ). – 463 стр. ; 17 цм. – (Дела / Слободан Ракитић; књ. 4)
Ти раж 1.000.
2547. РА КИТИЋ, Слободан
Повратак соне ту : Годи шњи ца смр ти Десан ке Макси мовић / Слободан Ра китић // Поли ти ка. – 46 (12. 2. 1994)
2548. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Слово у Бран кови ни : при ли ком уру чи ва ња На гра де „Десан ка Макси мовић“ /
Љу бомир Си мовић // Учење у мра ку : изабра не и нове песме. – Београд : СКЗ :
За ду жби на Десан ка Макси мовић : НБС, 1994

1995.
2549. Десан ка / [приредио] Ве лизар Бошковић. – Београд : Просвет ни преглед : БМГ,
1995. (Београд : БМГ). – 262 стр.: илустр; 21 цм. – (Библио тека Лек ти ра)
Ти раж 1.000. – Се лективна библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић : стр. 253–
255. – Се лек тивна ли терату ра о Десан ки Макси мовић : стр. 256–257. – Књи ге о
ствара ла штву Десан ке Макси мовић : стр. 258.
2550. Десан ка Макси мовић у свом књи жевном времену : зборник ра дова / Десан ки ни
мајски разговори 15. и 16. маја 1995, Београд, Ва љево, Бран кови на; [при ређивач Слободан Ж. Марковић]. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 1995.
(Београд : „Вук“). – 164 стр. ; 21 цм
Ти раж 1.000.
2551. Књи жевни разговори / приредио Слободан Ра довић. – Београд : Идеа, 1995. (Београд : Војна штам пари ја). – 140 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Расветљења; књ. 2)
Ти раж 1.000. – Стр. 5–6 : Пред говор Јован Ја ни ћи јевић. – Белешка о саста вљачу :
стр. 140.
541

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

2552. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
Десан ка Макси мовић или Слово о љу ба ви / Дра гомир Брајковић. – Београд : Завод за уџбени ке и наставна средства, 1995. (Су боти ца : Би рографи ка). – 177 стр. :
илустр. ; 20 цм. – (Библиотека „Српски ис точ ни ци“ / За вод за уџбени ке и наставна средства; књ. 7)
Сли ка аутора. – Ти раж 3.000. – О Десан ки Макси мовић и њеном де лу : стр. 148–
166. – Пода ци о аутору : стр. 177. – Библиографи ја : стр. 176.
2553. ЖИВКОВИЋ, Жи ван
Ха и ку поези ја Десан ке Макси мовић / Жи ван Живковић // Са временик плус. –
Бр. 30/32 (1995) стр. 47–54
Бе лешке.
2554. КОШ, Ерих
Сећа ња : Васко Попа, Десан ка Макси мовић / Ерих Кош // Књи жевност. – Год. 49,
књ. 100, бр. 3/5 (1995) стр. 360–372
2555. ПОПОВИЋ, Ра дован
Десан ки на броја ни ца / Ра дован Поповић // Ин тервју. – (13. 1. 1995)
2556. СИ МОНИ ЈАН, Бабкен
Кад се Арарат отвори ; Десан ка се сећа Јермени је / Бабкен Си мони јан // Кроз
бал канску ватру. – Београд : Ма штел-комерц, 1995. – Стр. 49–55, 271–280
2557. СТОЈИЋ, Јован
Уру чена на гра да Стева ну Ра ич кови ћу : за вршна ма нифеста ци ја „Десан ки ни
мајски разговори“ у Ва љеву / Јован Стојић // Поли ти ка. – (17. 5. 1995) стр. 21

1996.
2558. Наши у свету : Ју гословенска недеља у Питсбургу : семинар о фол клорној уметности у Ју госла вији и низ дру гих уметничких манифестација // Борба. – (20. 3. 1996)
Неде ља око 20. 3. прогла шена неде љом ју гословенске кул ту ре.
2559. КОШ, Ерих
Десан ка Макси мовић / Ерих Кош // Од лом ци сећа ња, писци. – Београд : Просве та, 1996. – Стр. 159–165
2560. ЛУ КИЋ, Ду ши ца
Десан ка Макси мовић / Ду ши ца Лу кић // Школарац. – Год. 1, 4–5 (1996) стр. 5
2561. МАРКОВИЋ, Ми ли воје
Верони ки на мара ма : европски и српски песни ци о фа ши зму и геноци ду / Мили воје Марковић. – Београд : Рад, 1996. (Нови Београд : Гора граф). – 257 стр. ;
20 цм. – (Библио тека Ста нови шта / Рад)
Бе лешка о писцу : стр. 255.
2562. МАТИЦКИ, Миодраг
Мо ти ви словенске ми тологи је : Поетски реч ник Десан ке Макси мовић / Миодраг Матиц ки // Поли ти ка. – (18. 5. 1996)
2563. ПЕЦО, Асим
Семан тич ка ком понен та бајке у књи жевном де лу Десан ке Макси мовић / Асим
Пецо // Књи жевност. – Год. 49, књ. 101, бр. 5/6 (1996) стр. 402–412
Бе лешке.
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2564. РА ИЧ КОВИЋ, Стеван
Слово у Бран кови ни : при ли ком уру чи ва ња на гра де „Десан ка Макси мовић“ /
Стеван Ра ич ковић // Ра не и касне песме. – Београд : СКЗ : За ду жби на Десан ка
Макси мовић : НБС, 1996. – Стр. 344–349
2565. ЦВЕТ КОВИЋ, Ни кола
Бран ковско и стра жи ловско у песми „На Стра жи лово идем“ Десан ке Макси мовић / Ни кола Цвет ковић // Поези ја Стева на Ра ич кови ћа. – Београд : За ду жби на
Десан ка Макси мовић, 1996. – Стр. 82–86

1997.
2566. Бла го мојој ду ши. – Нови Сад : Мати ца српска, 1997
2567. Десан ки ни вртови : зајед нич ка књи га основних школа „Десан ка Макси мовић“ /
[приредили] Ми ли воје Трна вац, Ми ле та Ми ја и ловић. – [1. изд.]. – Горњи Ми лановац : Основна школа „Десан ка Макси мовић“, 1997. (Чачак : ЈЕЛ-МИЛ штампари ја „Бајић“). – 202 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Познанства; књ. 1)
Ти раж 3.000.
2568. При ређи ва ње изда ња це локуп них де ла Десан ке Макси мовић : зборник ра дова /
Десан ки ни мајски разговори, Бе оград, Ва љево, Бран кови на, 14, 15. и 16. маја
1996; при ређи вач Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 1997. (Београд : Студио Арт Плус). – 116 стр. ; 21 цм
Ти раж 500.
2569. КОРБУ ТОВСКИ, Ни кола
„Крва ва бајка“ и у Торон ту : Сећа ње на први од ла зак Десан ке Макси мовић у Торон то / Ни кола Корбу товски // Недељна борба. – (28. 11. – 1. 12. 1997) стр. 14
2570. МАРКОВИЋ, Жи ка
Зна мени те жене Срби је. 1 / Жи ка Марковић. – Деспо товац : Народ на библиотека „Ресавска школа“; Београд : Слу жбени гласник, 1997. (Кра гу јевац : Си тограф). – 283 стр. : илустр. ; 24 цм
Ти раж 1.200. – Именик : стр. 274–281. – Бе лешка о аутору : стр. 283. – Текст :
Десан ка [о Д. М.], стр. 247–256. – Именик : Биографи ја Д. М., стр. 275. – Сти хови
писа ни ру ком песни ка, стр. 254.
2571. МРАОВИЋ, Дра ган
Сла вуј из Срби је : послед ња пу това ња Д. М. / Дра ган Мраовић // Поли ти ка. –
94, 29975 (5. 4. 1997) стр. 23
2572. ПА ВЛОВИЋ, Миодраг
Слово за Десан ку / Миодраг Па вловић // Срби ја до краја века. – Београд : За дужби на Десан ка Макси мовић : НБС, 1997. – Стр. 198–201
2573. ПЕРИЋ, Ђорђе
Код Десан ке Макси мовић / Ђорђе Перић // Реви ја Колу бара. – (новембар 1997)
стр. 36–37
2574. САНТОЛИ КВИ ДО, Ана
Кад сти хови на дола зе : Сећа ње на Десан ку Макси мовић / Ана Сантоли кви до //
Поли ти ка. – (11. 2. 1997)
2575. СТОЈИЋ, Ј.
Свет сла ви песни ки њу / Ј. Стојић // На пред. – (12. 12. 1997) стр. 9
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2576. ТАСИЋ, Д.
Науч на де ла у част стогоди шњи це рођења : Слободан Ж. Марковић, председ ник
За ду жби не Десан ка Макси мовић о ју би леју / Д. Тасић // Блиц. – 2, 170 (7. 4. 1997)
стр. 8

1998.
2577. Десан ка Макси мовић : Спомени ца о 100-годи шњи ци рођења / [приредио] Велибор Берко Са вић. – Ва љево : В. Са вић, 1998. (Београд : Јавно преду зеће ПТТ саобра ћаја „Срби ја“, РЈ за изда вач ку де лат ност). – XII, 1104 стр. : илустр. ; 24 цм
Ти раж 1.500. – Се лек тив на би блиографи ја де ла Д. М. : стр. 1063–1076. – Регистри.
2578. Десан ка Макси мовић : 1898–1998 / Из ложба Век песни ки ње, Београд, мај 1998.;
[изложбу при преми ла На да Гајић-Злат ковић ; сарад ни ци Љу бомир Бран ковић...
[и др.] ; ката лог при реди ли На да Гајић-Злат ковић, Љи ља на Ђурђић, Ми ли на
Ерић ; фотографи је Горан Николашевић]. – Београд : Народ на библиотека Србије; За ду жби на Десан ка Макси мовић, 1998. (Београд : Народ на библиотека Србије). – 90 стр. : илустр. ; 21 цм
Ти раж 500.
2579. Песни ци Десан ки : поводом 100–годи шњи це рођења / [прир. Велибор Берко Савић; пред говор Слободан Ракитић]. – Ва љево : В. Са вић, 1998. (Ва љево : Ва љево
принт). – 152 стр. : илустр. ; 21 цм
Ти раж 1.000. – Десан ки у спомен : стр. 5–6.
2580. Рецеп ци ја дела Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15. и 16. маја 1997; при редио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : Заду жбина Десанка Максимовић, 1998. (Београд : Народна библиотека Срби је). – 137 стр. ; 21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“; књ. 6)
Ти раж 500.
2581. БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р.
Жи вот Десан ке Макси мовић пра ћен песмом / Ми лорад Р. Блечић. – Београд :
Књи жевна зајед ни ца „Звездара“ : Клуб НТ, 1998. (Београд : МСТ Гајић). – 295
стр. : илустр. ; 21 цм. – (Библио тека Монографи је, студи је, есеји, кри ти ке)
Ти раж 1.000. – О писцу : стр. 293–294.
2582. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Десан ка : бе лег века / Ве ли зар Бошковић. – Београд : Просвет ни преглед : Чигоја штам па, 1998. (Београд : Чи гоја штам па). – 263 стр. : илустр. ; 21 цм
Ти раж 1.000. – Бе лешка о писцу : стр. 257. – Се лек тив на библиографи ја де ла
Д. М. : стр. 251–252. – Се лек тивна ли терату ра о Д. М. : стр. 253–254. – Књи ге о
ствара ла штву Д. М. : стр. 255–256.
2583. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
Десан ки не опору ке / Дра гомир Брајковић. – Бе оград : Народ на књи га, 1998.
(Бе оград : АШ Де ло). – 137 стр. : илустр. ; 21 цм
Текст де ли мич но и на стра ним јези ци ма. – Према на помени Десан ки не опоруке саста вљене су од ис ка за Д. М. које је за сценско извођење при реди ла Ра да Ђури чин. – Стр. 7–10 : Десан ки не опору ке / Дра гомир Брајковић. – Стр. 95–108 :
Писци о Десан ки. – Стр. 124–132 : Ва жни дату ми у жи во ту Д. М. – Стр. 135 :
Биографи ја Ра де Ђу ри чин / Јован Ћи ри лов.
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2584. БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир
Из у зет ности Де сан ке Макси мовић / Дра гомир Брајковић // Књи жев ност. –
Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 953–961
2585. БРАЈОВИЋ, Горда на
До Његоша ходам / Горда на Брајовић // Бран кови на. – I, нулти (15. 5. 1998) стр. 8
2586. ГОРДИЋ, Славко
Век Десан ке Макси мовић : Старо као глечер / Славко Гордић // Поли ти ка (додатак Култу ра, умет ност, нау ка). – XLII, 3 (30. 4, 1–2. 5. 1998) стр. [1]
2587. ДАЛ МАТОВСКИ, Јевгениј
Слово о Десанки / Јевгениј Дал матовски // Бранковина. – I, нулти (15. 5. 1998) стр. 3
2588. ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца
Pesničko delo Desanke Mak simović / Ljubica Đorđević. – Beograd : Lj. Đorđević : Pešić i sinovi, 1998. (Beograd : Oblik). – 504 str. ; 21 cm
Bibliogra fija dela D. M. : str. 315–486. – Registri.
2589. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Песни штво Десан ке Макси мовић си ноним жи вог траја ња / Ми рослав Егерић //
Књи жевност. – Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 897–910
2590. КОРЕЊЕВСКА, Ната ли ја
Нови сти хови Десан ке Макси мовић / Ната ли ја Корењевска; прев. са рус. Вера
Зоговић // Ле топис Мати це српске. – Год. 174, књ. 462, бр. 1/2 (1998) стр. 91–100
2591. КРСТА НОВИЋ, Здравко
Писмо из 1963. : Десан ки на пору ка / Здравко Крста новић // Поли ти ка. – (7. 2.
1998) стр. 28
2592. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Књи жевно ствара ла штво Десан ке Макси мовић / Слободан Ж. Марковић. – Београд : Чи гоја штам па, 1998. (Београд : Чи гоја штам па). – 168 стр. ; 20 цм
Ти раж 1.000. – Хронологи ја жи во та и ра да : стр. 159–163. – Бе лешка о аутору :
стр. 165–168.
2593. МИ ЛЕТИЋ, Љу би ца
Жи во слово Десан ке Макси мовић / Љу би ца Ми ле тић // Књи жевност. – Год. 49,
књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 975–977
2594. МИ ЛИЋ, Зоран
Јабу ка / Зоран Ми лић // Бран кови на. – I, нулти (15. 5. 1998) стр. 4
2595. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Десан ки не грли це : есеји и уздарја / Ми лосав Мирковић. – Кра гу јевац : Студентски кул турни цен тар, 1998. (Кра гу јевац : Кра гуј). – 113 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Ри зни ца / Студентски кул турни цен тар, Кра гу јевац; 1)
Ти раж 2.000. – Стр. 105–113 : Лепа јесен Десан ки на / Ра дован Поповић. – Бе лешка о аутору : стр. [114].
2596. МИРКОВИЋ, Чедомир
Два аргу мен та за Де сан ку Макси мовић / Че домир Мирковић // Поли ти ка. –
(14. 5. 1998) стр. 11
2597. МЛА ДЕНОВИЋ, Та наси је
Сећа ње на Де сан ку / Та наси је Мла деновић // Бран кови на. – I, нул ти (15. 5.
1998) стр. 11
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2598. НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган
Песнич ко „вјеру ју“ Десан ке Макси мовић / Дра ган Недељковић // Ле топис Мати це српске. – Год. 174, књ. 462, бр. 1/2 (1998) стр. 84–90
2599. ПЕТРОВИЋ, Ми лош
За пис о Десан ки и Ани / Ми лош Пе тровић // Бран кови ни. – I, нулти (15. 5.
1998) стр. 5
2600. ПЕТРОВИЋ, Ми лош
Пу тописна проза Десан ке Макси мовић / Ми лош Пе тровић // Књи жевност. –
Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 962–965
2601. ПЕТРОВИЋ, Ти хомир
Ма шта и игра : (поглед на српску књи жевност за децу XX века са посебним освртом на дело Десан ке Макси мовић) / Ти хомир Петровић. – Ниш : Просвета, 1998.
(Леба не : Графоколор). – 61 стр. : сли ка аутора ; 20 цм
Ти раж 500. – Библиографи ја : стр. 59–60.
2602. ПЕЦО, Асим
Из полисемијске ри зни це Десан ке Макси мовић / Асим Пецо // Књи жевност. –
Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 966–974
2603. ПОПОВИЋ, Ра дован
Књи га о Десан ки / Ра дован Поповић. – Београд : Удру жење изда вача и књи жара
Ју госла ви је : За вод за уџбени ке и наставна средства, 1998. (Београд : Војна штампари ја). – 147 стр. : илустр. ; 28 цм
Ти раж 3.000. – Сли ка аутора. – На преса ви јеном де лу кор. листа бе лешка о
аутору.
2604. ПОПОВИЋ, Ра дован
Ле па је сен Де сан ки на / Ра дован Поповић // Де сан ки не грли це : есе ји и уздарја / Ми лосав Мирковић. – Бе оград : Студент ски кул турни цен тар, 1998. –
Стр. 105–113
2605. РА ДИСА ВЉЕВИЋ, Зоран
Сјај ду ховне бла гости : годи на у зна ку Д. М. / З. Ра диса вљевић // Поли ти ка. –
(7. 2. 1998) стр. 28
2606. РА ДИ ЧЕВИЋ, Бран ко В.
Шут / Бран ко В. Ра ди чевић // Бран кови на. – I, нулти (15. 5. 1998) стр. 9
2607. РА ДОЈ ЧИЋ, Ми лорад
Професорски ис пит Десан ке Макси мовић / У сусрет 100. годи шњи ци рођења
ве ли ке песни ки ње // На пред. – 2557, (30. 1. 1998) стр. 4
2608. РАН КОВИЋ, Здравко
Ни кад са ма кад неко сви ра : Поези ја Десан ке Макси мовић / Здравко Ран ковић //
Колу бара. – (фебру ар 1998) стр. 40–41
2609. РУ ЖИЋ, Жарко
Рит мови у међу рат ној поези ји Десан ке Макси мовић / Жарко Ру жић // Ле топис
Мати це српске. – Год. 174, књ. 462, бр. 1/2 (1998) стр. 108–122
Бе лешке.
2610. СИ БИ НОВИЋ, Миодраг
Десан ка Макси мовић и свет / Миодраг Сиби новић // Књи жевност. – Год. 49,
књ. 103, св. 5/6 (1998) стр. 911–928
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2611. СРЕЋ КОВИЋ, Ми лу тин
Десан ка Макси мовић / Ми лу тин Срећ ковић // Књи жевност. – Год. 49, књ. 103,
св. 5/6 (1998) стр. 929–947
2612. ТЕШИЋ, Љу бомир
Десанкино „Велико спремање“ / Љубомир Тешић // Борба. – (28. 2. – 1. 3. 1998) стр. 10
2613. ШТЕФАН, Флори ка
О старењу / Флори ка Штефан // Бран кови на. – I, нулти (15. 5. 1998) стр. 10

1999.
2614. Поези ја и пое ти ка Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / [уредници Ми лош
Ђорђевић, Жељко Ћу пић ; превод рези меа Алексан дар Чарапић]. – При шти на :
Инсти тут за српску кул ту ру : Дру штво књи жевни ка Косова и Ме тохи је : Културна ма нифеста ци ја „Гли гори је Гли ша Еле зовић“ ; Бе оград : Струч на књи га,
1999. (Београд : Струч на књи га). – 174 стр. ; 24 цм
„Науч ни скуп ’Поези ја и пое ти ка Десан ке Макси мовић’ одржан је 19. новембра
1998. годи не у При шти ни поводом 100 годи на од рођења ве ли ке српске песники ње“ – реч уред ни ка. – Реч уред ни ка: стр. 7. – Рези меи на енгл. јези ку уз сва ки
рад. – Бе лешке уз текст.
2615. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Апсолут ни песник Десан ка Макси мовић / Да ни ца Ан дрејевић. – Рези ме на
енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 45–56
2616. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Апсолут ни песник Десан ка Макси мовић / Да ни ца Ан дрејевић. – Sum mary: An
Absolute Poetess Desan ka Mak si mović // Поези ја и пое ти ка Десан ке Макси мовић / [уредници Ми лош Ђорђевић, Жељко Ћупић]. – При шти на : Инсти тут за
српску кул ту ру : Дру штво књи жевни ка Косова и Ме тохи је ; [Вучитрн] : Културна ма нифеста ци ја „Гли гори је Гли ша Елезовић“ ; Београд : Струч на књи га,
1999. – (Библио тека У све ту књи жевног де ла ; књ. 3). – стр. 45–56
2617. БОШКОВИЋ, Ве ли зар
Пут ник треће класе кроз свевреме / Ве ли зар Бошковић ; с ру мунског превео
Адам Пуслојић. – О ствара ла штву Де сан ке Макси мовић // Днев ник. – ISSN
0350–7556. – 57, 18668 (20. 1. 1999), стр. 17
2618. БУ ЊАК, Пе тар
„Лита ни ја“ Јули ја на Ту ви ма и „Тра жим поми лова ње“ Десан ке Макси мовић / Петар Бу њак, Ми рослав Топић. – О поези ји и превођењу Десан ке Макси мовић //
Сла висти ка. – ISSN 1450–5061. – Књ. 3 (1999), стр. 92–103
2619. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Ре ли гиозне песме Десан ке Макси мовић / Вла де та Ву ковић // Ба шти на. – ISSN
0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 87–94
2620. ДЕ ЛИЋ, Јован
Поези ја пра шта ња и ми лосрђа / Јован Де лић. – Бе лешке. – Рези ме на енгл. јез. //
Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 33–43
2621. ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош
Лирски наратор и свест о де лу и смрти у поези ји Десан ке Макси мовић / Ми лош
Ђорђевић. Белешке. – Резиме на енгл. јез. // Баштина. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10
(1998/99), стр. 57–76
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2622. ЂУ РИЋ, Дра го
Ис пева на логи ка пра шта ња / Дра го Ђу рић. – Рези ме на енгл. јез. // Ба шти на. –
ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 105–114
2623. ИВА НОВИЋ, Ра домир В.
Ви ђења и снови ђења : књи жевна де ла између кон вен ци је и ин вен ци је / Ра домир
В. Ивановић. – Сремски Карловци : Кровови, 1999. (Нови Сад : Пипери). – 305 стр. ;
21 цм. – (Библио тека Scientia)
Бе лешке уз поједи на погла вља. – Регистар имена / Је ли ца Јововић: стр. 295–304.
2624. ЈЕФТИ МИ ЈЕВИЋ-ЛИ ЛИЋ, Ми ли ца
Лирски аутопортрет у рома ну „Пра девојчи ца“ / Ми ли ца Јефти ми јевић-Ли лић. –
Белешке. – Рези ме на енгл. јез. // Баштина. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99),
стр. 159–164
2625. КОРДА-ПЕТРОВИЋ, Алексан дра
Ве либор Берко Са вић: Десан ка Макси мовић, спомени ца о 100-годи шњи ци рођења, Ва љево, 1998 / Александра Корда-Петровић // Славистика. – ISSN 1450–5061. –
Књ. 3 (1999), стр. 307–308
2626. КОРДА-ПЕТРОВИЋ, Алексан дра
Десан ка Макси мовић и модерна чешка ли ри ка / Алексан дра Корда-Петровић. –
О преводу збирки поези је „Са времена че хословач ка поези ја“ и „Тра ва на ру шеви на ма“ // Сла висти ка. – ISSN 1450–5061. – Књ. 3 (1999), стр. 104–111
2627. КОСА НОВИЋ, Богдан
„Ли тературная га зе та“ о Десан ки Макси мовић / Богдан Коса новић // Тајне живо та и ствара ла штва : поводи, при ка зи, при лози / Богдан Коса новић. – Сремски
Карловци : Кровови, 1999. – Стр. 155–156
2628. КОСТИЋ, Дра гомир
Песи ми зам Десан ке Макси мовић / Дра гомир Костић. – Бе лешке. – Рези ме на
енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 95–104
2629. ЛА ЗИЋ, Небојша
Феномен ми крокосмоса у поези ји Десан ке Макси мовић / Небојша Лазић. – Белешке. – Рези ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99),
стр. 165–174
2630. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Бал кан као мо тив, инспи ра ци ја и пе снич ко ви ђе ње у по е зи ји Де сан ке Макси мо вић / Сло бодан Ж. Мар ко вић // Ме ђај. – ISSN 0351–5451. – 43 (1999),
стр. 11–20
2631. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Тема прошлости у поези ји Десан ке Макси мовић / Слободан Ж. Марковић. –
Белешке. – Рези ме на енгл. јез. // Баштина. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99),
стр. 25–32
2632. МОЈА ШЕВИЋ, Ми љан
Три госпе и Перо Сли јеп чевић : конструк ци ја / Ми љан Моја шевић // Ле топис
Мати це српске. – ISSN 0025–5939. – 175, 463, 3 (март 1999), стр. 362–371
2633. МУ РАТА ГИЋ-ТУ НА, Хасни ја
Зна мен и ма гијске моћи речи у наслови ма песа ма Десан ке Макси мовић / Хасни ја
Му ратагић-Ту на. – Белешке. – Резиме на енгл. јез. // Баштина. – ISSN 0353–9008. –
Књ. 9/10 (1998/99), стр. 123–136
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2634. ПА ВЛОВИЋ, Зоран
Tражим поми лова ње Десан ке Макси мовић посматра но ин ту и тивно-ин вен тивним наслу ћу ју ћим поступ ком / Зоран Па вловић. –Бе лешке. – Рези ме на енгл.
јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 77–85
2635. ПА ШИЋ, Ми лу тин
Век Десан ке Макси мовић / Ми лу тин Па шић // Међај. – ISSN 0351–5451. – 43
(1999), стр. 7–10
2636. ПЕТРОВИЋ, Вла дисла ва
Функ ционал но-стилска обе леж ја син таксич ких средста ва у поетском тексту /
Вла дисла ва Пе тровић. – О збирци поези је „Немам ви ше времена“ Десан ке Макси мовић // Сла висти ка. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 112–120
2637. РА ДВОЉИ НА, Ида
О Десан ки Макси мовић у Београ ду и у Москви / Ида Ра двољи на ; преве ла с руског Вера Зоговић // Ле топис Мати це српске. – ISSN 0025–5939. – 175, 463, 3
(март 1999), стр. 307–341
2638. РАЈ КОВИЋ, Љу би ша
Ри ма у поези ји Десан ке Макси мовић / Љу би ша Рајковић. – Бе лешке. – Рези ме
на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 115–122
2639. РЕБИЋ, Чедомир
Кроз уну трашњу свјетлост ду ше до љубави и спасења / Чедомир Ребић. – Белешке. –
Резиме на енгл. јез. // Баштина. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99), стр. 11–24
2640. РЕ ЉИЋ, Ми тра
Оркестра ци ја бола у поези ји Десан ке Макси мовић / Ми тра Ре љић // Сла вистика. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 75–80
2641. РИСТИЋ, Бран ко С.
Де сан ка Макси мовић ме ђу Бу гари ма / Бран ко С. Ристић // Ба шти на. – ISSN
0353–9008. – 9/10 (1999), стр. 151–158
2642. РИСТИЋ, Бран ко С.
Десан ка Макси мовић међу Бу гари ма / Бран ко С. Ристић. – На помене уз текст. –
Summary: Desanka Maksimović Among the Bulgarians // Поези ја и поети ка Десанке Макси мовић / [уредници Ми лош Ђорђевић, Жељко Ћупић]. –Приштина : Институт за српску култу ру : Дру штво књи жевни ка Косова и Метохи је ; [Вучитрн] :
Културна ма нифеста ци ја „Гли гори је Гли ша Елезовић“ ; Београд : Струч на књи га,
1999. – (Библиотека У свету књи жевног дела ; књ. 3). – Стр. 151–158
2643. СИ БИ НОВИЋ, Миодраг
Између светова : нови аспекти књи жевног дела Десанке Максимовић / Миодраг Сибиновић. – Београд : Задужбина Десанка Максимовић : Народна библиотека Србије :
Просветни преглед, 1999. (Београд : Народ на библиотека Србије). – 218 стр., [10]
стр. с табла ма ; 22 цм. – (Студи је о књи жевном делу Десан ке Макси мовић ; књ. 4)
Регистар.
2644. СМИЉКОВИЋ, Ста на
Бајка Десан ке Макси мовић – ве ли ка позорни ца жи во та / Ста на Смиљковић //
Detinjstvo. – ISSN 0350–5286. – 25, 1 (1999), стр. 22–27
2645. ТОПИЋ, Ми рослав
Адам Миц кјевич и Десан ка Макси мовић / Ми рослав Топић, Пе тар Бу њак. –
Ре зју ме // Сла висти ка. – ISSN 1450–5061. – Књ. 3 (1999), стр. 80–91
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2646. ТОПИЋ, Ми рослав
Десанка Макси мовић и пољска књи жевност : при мери интертекстуал ности / Мирослав Топић, Петар Бу њак. – Напомене уз текст. – Резюме // Зборник Матице српске за књи жевност и језик. – ISSN 0543–1220. – књ. 47, св. 2–3 (1999), стр. 285–314
2647. ТОПИЋ, Ми рослав
Десан кин Аушвиц / Ми рослав Топић и Пе тар Бу њак. – При лог. – Бе лешке //
Књи жевна истори ја. – ISSN 0350–6428. – Год. 31, бр. 107/108 (1999), стр. 33–44
2648. ЋУ ПИЋ, Дра го
Споменик Десан ки писцу и човјеку / Дра го Ћу пић // Култу ра 011. – ISSN 0354–
–6845. – 4, 8/9 (1999), стр. 21–22
2649. ЧА РА ПИЋ, Алексан дар
Ти пови песнич ког дис курса Десан ке Макси мовић / Алексан дар Чара пић. – Белешке. – Рези ме на енгл. јез. // Ба шти на. – ISSN 0353–9008. – Књ. 9/10 (1998/99),
стр. 137–150
2650. ЧАРКИЋ, Ми лосав Ж.
О неким поступ ци ма дека нони за ци је ри ме у поези ји Десан ке Макси мовић /
Ми лосав Ж. Чаркић // Сла висти ка. – ISSN 1450–5061. – 3 (1999), стр. 68–74

2000.
2651. Де ло Десан ке Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на 13, 14,
15. и 16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на
Десан ка Макси мовић, 2000. (Београд : Ка ли граф). – 159 стр. ; 21 цм. – („Десанки ни мајски разговори“ ; књ. 8)
2652. АЛЕКСИЋ, Љу би ца
Разговор с Ол гом Ку тасовом / Љу би ца Алексић. – О Десан ки Макси мовић //
Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник радова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и
16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2000. – Стр. 100–106
2653. ВРА НЕШ, Алексан дра
Из ру кописа Десан ке Макси мовић / Алексан дра Вра неш // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни
мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић,
2000. – Стр. 132–138
2654. ВУ КОВИЋ, Вла де та
Кри тич ка суоча ва ња / Вла де та Ву ковић. – Врњач ка Ба ња : Народ на библио тека
„Др Ду шан Ра дић“, 2000. (Кра љево : АДМ графи ка). – 165 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Fons Roma nus)
2655. ВУ КОВИЋ, Ново
Категори ја чудесно у контексту пое ти ке Десан ке Макси мовић / Ново Ву ковић //
Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник радова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и
16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2000. – Стр. 107–117
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2656. ДА НОЈЛИЋ, Ми лован
Разгорева ње ватре : изабра не песме / Ми лован Да ној лић. – Београд : За ду жбина Десан ка Макси мовић : Народ на библио тека Срби је : Српска књи жевна задру га, 2000. (Београд : Народ на библио тека Срби је). – 389 стр. ; 22 цм. – (Награ да Десан ка Макси мовић ; 6)
Ти раж 1000. – Бе лешка о писцу: стр. 381–382.
2657. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Мо тив побожности у поези ји Десан ке Макси мовић / Ми рослав Егерић // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова /
Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и 16. маја
1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 128–131
2658. ЈЕ ЛУ ШИЋ, Си ни ша
О „Површности мисли“ : на помене о ре ли гијском значењу поези је Десан ке
Макси мовић / Си ни ша Је лу шић // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и
светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд,
Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 118–127
2659. ЈЕНИ ХЕН, Манфред
Модернитет Десанке Максимовић / Манфред Јени хен // Десанка Максимовић у
токовима српске и светске књи жевности : зборник радова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : Заду жбина Десанка Максимовић, 2000. – Стр. 29–33
2660. КОНЕВ, Или ја
Ин ди ви ду ал ност рецеп ци је и при хвата ња Десан ке Макси мовић у Бу гарској /
Или ја Конев // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд :
За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр 34–43
2661. ЛУ КИЋ, Дра ган
Моји са времени ци / Дра ган Лу кић. – Нови Сад : Змајеве деч је игре, 2000. (Нови
Сад : Offset print). – 87 стр. ; 23 цм. – (Библио тека Змај ; књ. 12)
Лу ки ћево мајсторско писмо / Поп Д. Ђурђев: стр. 83–84. – На кори ца ма бе лешка о де лу.
2662. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Десан ки Макси мовић реч љу ба ви / Слободан Ж. Марковић // Десан ка Максимовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни
мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић,
2000. – Стр. 139–157
2663. МА РОЈЕВИЋ, Рад ми ло
Руски препеви ли ри ке Десан ка Макси мовић : (ме три ка и рит ми ка, семан ти ка и
пое ти ка) / Рад ми ло Маројевић. – На помене уз текст // Ана ли Фи лолошког факул те та. – ISSN 0522–8468. – књ. 20 (2000), стр. [233]–240
2664. МИ ЛИН КОВИЋ, Миомир
Бисери пое ти ке / Миомир Ми лин ковић. – Ужи це : Учи тељски фа кул тет, 2000.
(Ужи це : БМГ штам пари ја). – 240 стр. ; 21 цм
Ти раж 100. – Бе лешка о аутору: стр. [243]. – Бе лешка о де лу на кори ца ма. – Библиографи ја: стр. 229–234. – Регистар.
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2665. ПА ВЛОВИЋ, Зоран
Функ ци је екс пли ка ци ја песме / Зоран Па вловић. – При шти на [тј.] Лепоса вић :
Инсти тут за српску кул ту ру : Библио тека „Све ти Са ва“, 2000. (Ра шка : „Дра гољуб Пау новић“). – 174 стр. ; 20 цм. – (Библио тека Свет књи жевног де ла ; књ. 3)
Ти раж 500. – На помене: стр. 151–171.
2666. ПЕТРОВИЋ, Ти хомир
Школски писци / Ти хомир Пе тровић. – [1. изд.]. – Вра ње : Учи тељски фа кул тет,
2000. (Ниш : Свен). – 251 стр. ; 20 цм
Ти раж 500. – Библиографи ја: стр. 241–243. – Регистар.
2667. ПЕЦО, Асим
Језич ким стаза ма Десан ке Макси мовић / Асим Пецо. – Београд : Просвета, 2000.
(Београд : Ми дим принт). – 259 стр. ; 21 цм
Бе лешка о аутору: стр. 257–259.
2668. ПИТУЛИЋ, Ва лен ти на
Роман „Пра девојчи ца“ Десан ке Макси мовић : архе типско значење / Ва лен ти на
Пи тулић. – На помене уз текст. – Резју ме: Роман „Пра девоч ка“ Десан ки Максимович, архе типское значение // Развој прозних врста у српској књи жевности /
29. науч ни саста нак сла виста у Ву кове да не, Београд, Нови Сад, 14–19. 9. 1999. –
Београд : Међу народ ни сла вистич ки цен тар, 2000. – Стр. 279–283
2669. ПОПОВИЋ, Људ ми ла
Десан ка Макси мовић и књи жевни покрет 60-их у Украји ни / Људ ми ла Поповић // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14,
15. и 16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на
Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 75–85
2670. СА ВОВ, Ган чо
Десанка Макси мовић и Бу гарска / Ган чо Са вов // Десанка Макси мовић у токовима српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 44–55
2671. СИ БИ НОВИЋ, Миодраг
Десанка Макси мовић и свет / Миодраг Сибиновић // Десанка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 5–28
2672. СИ МИН, Небојша
Haiku : nestašna pesma / Nebojša Simin. – [1. izd.]. – Novi Sad : Prometej, 2000. (Novi
Sad : Prometej). – 319 str. ; 21 cm
Haiku Nebojše Simina / Aleksandar Tišma: str. 287–288. – Svest i katarza / Srđan Damnjanović: str. 289–298.
2673. ТОПИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић и Адам Миц кјевич : пи та ња интертексту ал ности / Ми рослав Топић и Пе тар Бу њак. – Бе лешке. – Резју ме // Фи лолошки преглед. – ISSN
0015–1807. – Год. 27, бр. 2 (2000), стр. 73–103
2674. ТОПИЋ, Ми рослав
Пољска поези ја у преводи ма Десан ке Макси мовић / Ми рослав Топић, Пе тар
Бу њак // Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14,
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15. и 16. маја 1998. ; при ре дио Слободан Ж. Марковић. – Бе оград : За ду жби на
Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 56–74
2675. ТОШИЋ, Ми рослав
Поези ја Јули ја на Ту ви ма у преводи ма Десан ке Макси мовић / Ми рослав Тошић,
Пе тар Бу њак. – Са библиографи јом // Фи лолошки преглед. – ISSN 0015–1807. –
27, 1 (2000), стр. 55–69
2676. ТУТ ЊЕВИЋ, Ста ни ша
Ди на ми ка српског књи жевног простора / Ста ни ша Тут њевић. – [1. изд.]. – Ба ња
Лу ка : Глас српски, 2000. (Ба ња Лу ка : Глас српски). – 333 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Освје тљења)
Ти раж 500. – О аутору: стр. 333. – Регистар. – Библиографски пода ци о ра довима: стр. 317–318.
2677. ЧА РОТА, Иван
Десанка Макси мовић и Белорусија / Иван Чарота ; превела Мирјана Станишић //
Десан ка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник радова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, 15. и
16. маја 1998. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2000. – Стр. 86–91
2678. ЧЕРНА, Ми ла да
Значајна годишњица српке култу ре / Ми ла да Черна // Десанка Макси мовић у токови ма српске и светске књи жевности : зборник ра дова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, 15. и 16. маја 1998. ; приредио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2000. – Стр. 92–99
2679. ЧОВИЋ, Лариса
Ана ли за превода лирске песме Десан ке Макси мовић на руски језик : ком паративни струк турно-семан тич ки приступ / Лариса Човић. – На помене и библиографске референ це уз текст // Српски језик. – ISSN 0354–9259. – Год. 5, бр. 1/2
(2000), стр. [805]–712
2680. ШТЕФАН, Флори ка
Поезија Десанке Макси мовић је победи ла време / Флорика Штефан // Дневник. –
ISSN 0350–7556. – 58, 19053 (16. 2. 2000), стр. 16

2001.
2681. Проза Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори,
Београд, Ва љево, Бранковина 14, 15. и 16. маја 1999. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жбина Десанка Макси мовић, 2001. (Бор : Бакар). – 86 стр. ;
21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 10)
Ти раж 500. – Бе лешке уз текст.
2682. Иза седам гора : (бајке и басне) / [приредио Слободан Ста ни шић ; илустра ци је
Здравко Зупан]. – Нова Па зова : Бонарт, 2001. (Нова Па зова : Бонарт). – 61 стр. :
илустр. ; 18 цм. – (Ђачка библиотека „Бонарт“ : за други разред основне школе ; књ. 2)
2683. БОРОЈА, Ми тар
Tesla i astronomija / Mitar Boroja ; [crteži I. Gajinov]. – Novi Sad : Novkabel, 2001.
(Novi Sad : Budućnost). – 182 str. : ilustr. ; 21 cm
Tiraž 1.000. – Str. 1–3: Recenzija / Milan M. Ćirković. – Na koricama beleška o autoru
s njegovom sli kom. – Bibliogra fija: str. 182.
Sadr ži pesme D. М.
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2684. ВРА НЕШ, Алексан дра
Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић : 1972–1998 / Алексан дра Вра неш. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на библио тека Срби је : Филолошки фа култет, Центар за источ ну Ази ју : Мрљеш, 2001. (Београд : Мрљеш). –
791 стр. : сли ка Д. Макси мовић ; 21 цм. – (Студи је о књи жевном де лу Десан ке
Макси мовић ; књ. 2)
Ти раж 300. – Регистри.
2685. ВРА НЕШ, Алексан дра
Ру кописна заоставшти на Десан ке Макси мовић : попис и опис / Алексан дра Вранеш. – Бе оград : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на библио тека Србије : Фи лолошки фа кул тет, Цен тар за Ис точ ну Ази ју : „Мрљеш“, 2001. (Бе оград :
„Мрљеш“). – 711 стр. : сли ка Д. Макси мовић ; 21 цм. – (Студи је о књи жевном
де лу Десан ке Макси мовић ; књ. 3)
Ти раж 300. – Регистри.
2686. ВУЈ КОВ, Да ни ца
Осми дан : есеји и кри ти ке / Да ни ца Вујков. – Нови Сад : Al fagraf, 2001. (Пе тровара дин : Alfagraf). – 137 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Догласни це ; 2. Огледи, есеји,
кри ти ке)
2687. ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца
Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић : 1920–1971 / Љу би ца Ђорђевић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на библио тека Срби је : Филолошки фа култет, Центар за источ ну Ази ју : Мрљеш, 2001. (Београд : Мрљеш). –
425 стр. : сли ка Д. Макси мовић ; 21 цм. – (Студи је о књи жевном де лу Десан ке
Макси мовић ; књ. 1)
Ти раж 300. – О еди ци ји Студи је о књи жевном де лу Десан ке Макси мовић / Слободан Ж. Марковић: стр. 7–8. – Регистри.
2688. ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош
Ствара лач ки дух и ана ли тич ки чин. 1 / Ми лош Ђорђевић. – При шти на : Институт за српску кул ту ру ; Београд : Струч на књи га, 2001. (Београд : Струч на књига). – 240 стр. ; 20 цм. – (Библио тека Свет књи жевног де ла ; књ. 4)
Ти раж 500. – Бе лешка о аутору: стр. [241]. – Сли ка аутора и бе лешка о аутору на
кори ца ма. – Sum mary ; Резюме.
2689. ЂОРЂИЋ, Стојан
О песничким књигама / Стојан Ђорђић. – Београд : Рад, 2001. (Београд : Спринт). –
148 стр. ; 20 цм. – (Зна кови поред пу та)
Бе лешка о аутору: стр. 143.
2690. МА ША НОВИЋ, Ди ми три је Л.
Од гоне та ње тајне ствара ња : студи је и огледи / Ди ми три је Л. Ма ша новић ; приредио Војислав Бу ба ња. – [1. изд.]. – Нови Сад : Змај, 2001. (Нови Сад : Scan studio). – 231 стр. : ауторова сли ка ; 23 цм. – (Змајеве Студи је и огледи ; књ. 4)
2691. ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг
Библиографски за писи / Предраг Па ла вестра. – О Десан ки Макси мовић. –
Sum mary // Глас. – ISSN 0351–7365. – Год. 379, бр. 18 (2001), стр. 44–66
2692. РАЗДОБУД КО-ЧОВИЋ, Лариса
Руско-српска ком паративна ис тра жи ва ња / Лариса Раздобуд ко-Човић. – Београд : Ве дес, 2001. (Бе оград : Ве дес). – 212 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библио тека
Ком паратисти ка)
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Текст на срп. и рус. јези ку. – Ти раж 500. – О књи зи : из рецен зи ја Ми лора да Деши ћа, Ми ла не Ра дић-Ду гоњић: стр. 207–209. – На кори ца ма бе лешка о аутору с
његовом сли ком. – Библиографи ја: стр. 177–182 и уз сва ко погла вље. – Рези меи
на рус, енгл. или срп. јези ку уз сва ко погла вље. – Резюме: Русско-сербские сопоста вительные исследова ния: стр. 183–193 ; Summary: Russian-Serbian comparative
study: стр. 194–202. – Регистар.
2693. СИ МОВИЋ, Љу бомир
Ду пло дно : есеји о српским песни ци ма, о комеди ја ма Стери је и Ну ши ћа и о
Жи во ту и при кљу чени ји ма Доси тејевим / Љу бомир Си мовић. – Београд : Стубови кул ту ре, 2001. (Сопот : Арт принт). – 460 стр. : ауторова сли ка ; 21 цм. –
(Одабра на де ла / Сту бови кул ту ре, Београд)
Ти раж 1000. – На помена: стр. 455. – Регистар.
2694. ТОПИЋ, Ми рослав
Пољски мо ти ви и рит мови у транскрип ци ји Десан ке Макси мовић / Ми рослав
Топић, Пе тар Бу њак. – Бе оград : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на
библио тека Срби је : Фи лолошки фа кул тет, 2001. (Београд : АРТ-а). – 290 стр. ;
21 цм. – (Студи је о књи жевном де лу Десан ке Макси мовић ; књ. 5)

2002.
2695. Родољу бље у поези ји Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Лајковац, Бран кови на, 13, 15. и 16. маја 2000. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2002.
(Бор : Ба кар). – 89 стр. ; 21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 12)
Бе лешке уз текст. – Из са држаја: Културно пам ћење као патрио ти зам : о родољу бљу у поези ји Десан ке Макси мовић / Јован Де лић (5–16).
2696. БЕЋ КОВИЋ, Мати ја
Гра нит на кари јати да : (о Десан ки Макси мовић) / Мати ја Бећ ковић // Послу шања / Матија Бећковић. – 2. допу њено изд. – Ру ма ; Београд : Српска књига, 2002. –
Стр. 191–193
2697. ДЕ ЛИЋ, Јован
Културно памћење као патриотизам : о родољубљу у поезији Десанке Максимовић /
Јован Делић // Родољубље и поезија Десанке : зборник радова / Десанкини мајски
разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, и 15. маја 2000.. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : Заду жбина Десанка Максимовић, 2002. – Стр. 5–16
2698. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Поези ја Десан ке Макси мовић / Ми рослав Егерић // Дела и да ни (V) / Ми рослав
Егерић. – Београд : За вод за уџбени ке и наставна средства, 2002. – Стр. 49–69
2699. ЈЕВРИЋ, Ми лорад
Родољу би ви оп ти ми зам Десан ке Макси мовић / Ми лорад Јеврић // Родољу бље
и поези ја Десан ке : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ваљево, Бран кови на, 13, 14, и 15. маја 2000. ; при редио Слободан Ж. Марковић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2002. – Стр. 54–66
2700. ЈОВА НОВИЋ, Вла ди мир
Поези ја Десан ке Макси мовић и на ша му зич ка ба шти на / Вла ди мир Јова новић //
Зборник Мати це српске за књи жевност и језик. – ISSN 0543–1220. – књ. 50, св. 3
(2002 [шт. 2004]), стр. 605–612
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2701. ЈОВИЋЕВИЋ, Татја на
Родољубива поезија Д. Макси мовић у српској песничкој тра дицији / Татјана Јовићевић // Родољубље и поезија Десанке : зборник ра дова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, и 15. маја 2000. ; приредио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жбина Десанка Макси мовић, 2002. – Стр. 85–89
2702. МАКСИ МОВИЋ, Војислав
Српска стари на и пра восла вље – поетска инспи ра ци ја Десан ке Макси мовић /
Војислав Макси мовић // Родољу бље и поези ја Десан ке : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, и 15. маја 2000. ;
при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2002. – Стр. 67–75
2703. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Карактер родољубља Десанке Макси мовић (у раној поезији) / Слободан Ж. Марковић // Родољубље и поезија Десанке : зборник ра дова / Десанкини мајски разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 13, 14, и 15. маја 2000. ; приредио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жбина Десанка Макси мовић, 2002. – Стр. 17–23
2704. ПЕТРОВИЋ, Дам њан
Ху ма низам Десан ке Макси мовић у збирци Тражим поми ловање / Дам њан Петровић // Родољу бље и поези ја Десан ке : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, и 15. маја 2000. ; при редио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2002. – Стр. 76–84
2705. РА КИТИЋ, Слободан
Десанка или слово о љубави / Слободан Ракитић. – О поезији Десанке Максимовић // Књи жевне новине. – ISSN 0023–2416. – Год. 54, бр. 1058 (15–31. 5. 2002), стр. 6
2706. РИСТИЋ, Јордан
Песнич ко осећа ње ду жности према роду и отаџби ни у родољу би вим песма ма
Десан ке Макси мовић / Јордан Ристић // Родољу бље и поези ја Десан ке : зборник
ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Бе оград, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, и
15. маја 2000. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2002. – Стр. 29–53
2707. ЋОСИЋ-ВУ КИЋ, Ана
Ин теграл но родољу бље у пое зи ји Десан ке Макси мовић / Ана Ћосић-Ву кић //
Родољу бље и пое зи ја Де сан ке : зборник ра дова / Де сан ки ни мајски разговори, Бе оград, Ва љево, Бран кови на, 13, 14, и 15. маја 2000. ; при ре дио Слободан
Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2002. – Стр. 24–28

2003.
2708. Ствара лаштво за децу Десанке Макси мовић : зборник ра дова / Десанкини мајски
разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 14, 15. и 16. маја 2002. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2003. (Београд :
МБ графи ка). – 73 стр. ; 21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 16)
2709. ВУКСА НОВИЋ, Ми ро
Увек ис под свог шеши ра / Ми ро Вукса новић. – Зајед нич ки ств. насл.: При годни це о књи га ма и писци ма // Годи шњак Библио теке Мати це српске. – ISSN
0351–3580. – (2003 [шт. 2004]), стр. 165–167
Речено у Библиотеци гра да Београ да, 17. IV 2002, а потом у Ва љевској гим на зи ји
и у Библио теци на Убу, истог пролећа.
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2710. ДУ ЈОВИЋ, Момир А.
Песници не умиру, поезија не стари / Момир А. Ду јовић. – О поезији Десанке Максимовић // Савременик плус. – ISSN 0354–3021. – Бр. 107/108 (2003), стр. 79–82
2711. ДУ ЈОВИЋ, Момир А.
„Сла ва је за јед ну жену са мо ве ли чанствен погреб среће“ / Момир А. Ду јовић. –
О поези ји Десан ке Макси мовић // Бдење. – ISSN 1451–3218. – Год. 2, бр. 3/4
(децембар 2003), стр. 97–103
2712. ЗУ БАЦ, Ми лош
Рефлексна [тј. рефлексивна] нит у поетском све ту и говору Десан ке Макси мовић / Ми лош Зу бац // Кровови. – ISSN 0353–6351. – Год. 17/18, бр. 54/55/56
(2002/2003), стр. 44–51
2713. ЈОВА НОВИЋ, Вла ди мир
Де ла на ших му зич ких ствара ла ца ком понова на на сти хове Десан ке Макси мовић / Вла ди мир Јова новић. – ноте. – На помене уз текст. – Summary // Зборник
Мати це српске за књи жевност и језик. – ISSN 0543–1220. – књ. 51, св. 1/2 (2003
[шт. 2004]), стр. 207–242
2714. ЈОВА НОВИЋ, Вла ди мир
Поези ја Десан ке Макси мовић као инспи ра ци ја му зич ких ствара ла ца / Вла димир Јова новић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2003. (Београд :
МВ графи ка). – 120 стр. : но те ; 21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 14)
На помене и библиографске референ це уз текст. – Библиографи ја: стр. 119–120
2715. ЛА ЗИЋ МА НАС, Бран ко
Ма настир Горњак ; Десан ка Макси мовић у Горња ку / Бран ко Ла зић Ма нас //
Стиг. – ISSN 0350–834X. – Год. 33, бр. 89 (2003), стр. 11–12
2716. МАТИЦКИ, Миодраг
Ни чи ја земља Десан ке Макси мовић / Миодраг Матиц ки // Језик српског песни штва / Миодраг Матиц ки. – Нови Сад : Проме теј, 2003. – Стр. 357–368
2717. МИ ЛИН КОВИЋ, Миомир
Свет де тињства у амби јен ту при роде / Миомир Ми лин ковић // Ствара ла штво
за децу Десан ке Макси мовић / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево,
Бран кови на, 14, 15. и 16. маја 2002. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2003. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 16). – Стр. 66–73
2718. НАСТОВИЋ, Иван
Arhetipski svet Desanke Maksimović : dubinsko-psihološki eseji / Ivan Nastović ; predgovor Nikola Milošević. – Novi Sad : Prometej, 2003. (Novi Sad : Prometej). – 162 str. ;
21 cm. – (Biblioteka Psi hoterapijske studije)
Jav ni čas iz dubinske psi hologije: str. 9–14. – Napomene i objašnjenja u beleška ma uz
tekst. – Na korica ma beleška o autoru i delu s autorovom sli kom.
2719. ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг
Некропоље : биографски есеји / Предраг Па ла вестра. – Београд : От кровење,
2003. (Београд : Хе ле та). – 234 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Текст. Сери ја: Есеј и
кри ти ка ; књ. 3)
О писцу: стр. 233.
2720. СТОЈА НОВИЋ-ПАНТОВИЋ, Боја на
Су тон и зора сневања : десет година од смрти Десанке Макси мовић / Бојана Стоја новић-Пантовић // Политика. – ISSN 0350–4395. – Год. 99, бр. 32069 (15. 2. 2003),
стр. Б4
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2721. СТОЈА ДИ НОВИЋ, Ми лован
Ве трови љу ба ви и ту ге / Ми лован Стоја ди новић. – Ру ма : Српска књи га, 2003.
(Ру ма : Српска књи га Графам промет). – 136 стр. : илустр. ; 21 цм. – (Библио тека
Посебно изда ње / Српска књи га)
Стр. 135–136: Поговор / Перо Ковачевић. – Бе лешка о писцу: стр. [138].
Са држи песме Д. М.

2004.
2722. Бајке за позори шну игру : избор драмских текстова за децу / при реди ла Зора
Бок шан-Та нурџић ; илустровао Алексан дар Педовић. – 1. доштам па но изд. –
Београд : Креативни цен тар, 2004. (Београд : Графи проф). – 263 стр. : илустр. ;
25 цм. – (При руч ни ци / [Креативни центар] ; књ. 34)
Стр. 3–9: Увод / Зора Бок шан-Та нурџић. – О при ређи вачу: стр. 261. – Библиографи ја: стр. 259.
Са држи: Ако је веровати мојој ба ки / Д. М.
2723. Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски
разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15. и 16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. (Београд : Беосинг). – 126 стр. ; 20 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 18)
2724. БОЖИЋ, Јован ка
Књи жевни кон курси и ма нифеста ционе форме као ис поља ва ње од носа према
јед ном песнич ком наслеђу / Јован ка Божић // Десан ка Макси мовић у децени ји
1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево,
Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. – Стр. 69–88
2725. ВРА НЕШ, Алексан дра
Ру кописна заоставшти на Десан ке Макси мовић сачу ва на код Војисла ва Ми ланови ћа / Алексан дра Вра неш. – На помене и библиографске референ це уз текст //
Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ; при редио
Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. –
Стр. 30–33
2726. ГОЛИ ЈА НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Па норамски часови о поези ји Десан ке Макси мовић / Са ња Голи ја нин-Елез. –
Београд : [б. и.], 2004. ([б. м. : б. и.]). – Стр. 141–154 ; 24 цм
П. о.: Књи жевност и језик; 51/1–2, 2004.
2727. ГОЛИ ЈА НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Поетски свет Десан ке Макси мовић у наставном осве тља ва њу / Са ња Голи јанин-Елез // Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ;
при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић,
2004. – Стр. 34–67
2728. ДИ МИЋ, Мома
Песни ци све та Десан ки у част / Мома Ди мић // Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ваљево, Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. – Стр. 112–119
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2729. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Срећ на ру ка : огледи о српским песни ци ма и крити чари ма / Ми рослав Егерић. –
(3. допу њено изд.). – Нови Сад : Мати ца српска ; При шти на ; Лепоса вић : Инсти тут за српску култу ру, 2004. (Пе тровара дин : Alfagraf). – 243 стр. : ауторова
сли ка ; 20 цм. – (Књи жевне студи је)
2730. ЈЕВТИЋ, Ми лош
Десан ка Макси мовић / Ми лош Јевтић // Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–
2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За дужби на Десан ка Макси мовић, 2004. – Стр. 108–111
2731. ЈОВА НОВИЋ, Вла ди мир
Поезија Десанке Максимовић и наша музичка баштина / Владимир Јовановић //
Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски
разговори, Београд, Ва љево, Бранковина, 14, 15 и 16. маја 2003. ; приредио Слободан Ж. Марковић. – Београд : Заду жбина Десанка Максимовић, 2004. – Стр. 99–107
2732. КОЛА КОВИЋ, Медиса
Врт де тињства Десан ке Макси мовић / Ме диса Кола ковић. – При каз књи ге //
Detinjstvo. – ISSN 0350–5286. – Год. 30, бр. 1–2 (2004), стр 21–25
2733. ЉУ ШТА НОВИЋ, Јован
„Бајка о Кратковечној“ Десанке Максимовић – парадокс сложене јед ноставности /
Јован Љуштановић // Црвенкапа грицка вука : студије и есеји о књижевности за децу /
Јован Љу шта новић. – Нови Сад : Дневник : Змајеве деч је игре, 2004. – Стр. 63–80
2734. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Пред Десанком Максимовић после десет година од њеног повратка у Бранковину /
Слободан Ж. Марковић // Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник
ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на, 14, 15 и
16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2004. – Стр. 5–7
2735. МЕДЕНИ ЦА, Дра ги ша
Десанка Максимовић у завичају : [фотомонографија] / Драгиша Меденица. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић : Народ на библиотека Срби је ; Ва љево :
Установа за културу младих Омладински центар, 2004. (Ваљево : Ваљево принт). – 135
стр. : фотогр. ; 25 цм. – (Студије о књижевном делу Десанке Максимовић ; књ. 7)
Ауторова сли ка. – Ти раж 1.000. – Стр. 5–9: Пе сник и род ни крај / Слободан
Ж. Марковић. – Дра ги ша Медени ца: стр. 134.
2736. ОЦОКОЉИЋ, Јован ка
Зе лене пертли це : прво деч је еколошко дру штво / Јован ка Оцокољић ; [фотографије Дарко Оцокољић и Ненад Јовићевић]. – Нови Сад : Вре ло, дру штво за здраву ис хра ну и за шти ту жи вот не среди не, 2004. (Нови Сад : Проме теј). – 142 стр.,
[16] стр. с табла ма (фо тогр.) : илустр. ; 24 цм
Ств. насл. у колофону: Монографи ја првог деч јег еколошког дру штва „Зе лене
пер тли це“. – Ти раж 500.
Са држи сти хове Д. М.
2737. ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг
Некропоље : биографски есеји / Предраг Па ла вестра. – 2., допу њено изд. – Београд : От кровење, 2004. (Београд : Хе ле та). – 264 стр. ; 21 цм. – (Библио тека
Текст. Сери ја: Есеј и кри ти ка ; књ. 4)
Ти раж 500. – О писцу: стр. 263.
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2738. ПРОДА НОВИЋ, Остоја
За ви чајно изда ва штво и библио текарство у стратеги ји негова ња песнич ког и
културног наслеђа Десан ке Макси мовић / Остоја Прода новић // Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори,
Београд, Ва љево, Бранковина, 14, 15 и 16. маја 2003. ; приредио Слободан Ж. Марковић.– Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. – Стр. 16–29
2739. СТОЈА НОВИЋ-ПАНТОВИЋ, Боја на
Пра во на креа ци ју и посебност / Боја на Стоја новић-Пан товић // Поли ти ка. –
ISSN 0350–4395. – Год. 101, бр. 32646 (25. сеп тембар 2004), стр. IV
2740. ТАСИЋ, Ми лу тин
Зна мени те српске жене / Ми лу тин Тасић. – Београд : Bookland, 2004. (Београд :
„Фи лип Ви шњић“). – 195 стр. : фо тогр. ; 24 цм. – (Библио тека Ве ли ка ни)
2741. ТОМИЋ, Ново
Десан ка Макси мовић у српској штам пи / Ново Томић // Десан ка Макси мовић у
децени ји 1993–2003 : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд,
Ва љево, Бран кови на, 14, 15 и 16. маја 2003. ; при редио Слободан Ж. Марковић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2004. – Стр. 120–126

2005.
2742. Жан рови српске књи жевности : порекло и пое ти ка обли ка : зборник. Бр. 2 /
[уред ници Зоја Кара новић, Сели мир Радуловић]. – 1. изд. – Нови Сад : Фи лозофски фа кул тет : Орфеус, 2005. (Нови Сад : Верзал). – 416 стр. : илустр. ; 24 цм
2743. Истори ја као инспи ра ци ја у делу Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / Десанки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на 14,15. и 16. маја 2004 ; приреди ла Ана Ву кић-Ћосић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2005.
(Београд : Gramix). – 78 стр. ; 21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 20)
2744. Хри шћанско и па ганско у поези ји Десан ке Макси мовић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Трстеник, Врњач ка Ба ња 27. и 28. мај 2005. ;
при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2005.
(Београд : Gra mix). – 195 стр. ; 21 цм. – (Десан ки ни мајски разговори ; књ. 22)
2745. АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца
Српска поези ја XX века / Да ни ца Ан дрејевић. – Београд : Просве та, 2005. (Београд : ВМД). – 330 стр. ; 20 цм
Ауторова сли ка на кори ца ма. – Белешка о аутору: стр. 321. – На помене и библиографске референ це уз текст. – Библиографи ја: стр. 323–327.
2746. БОШКОВИЋ, Ли ди ја
Спознаја прола зности у збирци песа ма Десан ке Макси мовић Не мам више времена / Ли дија Бошковић // Поезија Рад ми ле Лазић : зборник ра дова / Десанкини
мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на 14, 15. и 16. маја 2004 ; при редила Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на „Десан ка Макси мовић“, 2005. –
Стр. 55–69
2747. ГОЛИ ЈАНИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Десан ка Макси мовић: „Неко се сећа де тињства“ : рит мич ка струк ту ра песме и
њена звуч ност / Са ња Голи јанин-Елез // Школски час српског јези ка и књи жевности. – ISSN 1450–6521. – Год. 23, бр. 1 (2005), стр. 44–48
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2748. ГОЛИ ЈА НИН-ЕЛЕЗ, Са ња
Ду ховни па лимпсест песни штва Десан ке Макси мовић : поези ја Десан ке Макси мовић у са временој наста ви / Са ња Голи ја нин-Елез. – Београд : За ду жби на
Ан дрејевић, 2005. (Београд : Тодра). – 144 стр. ; 24 цм. – (Библио тека Посебна
изда ња / За ду жби на Ан дрејевић, ISSN 1450–801X ; 108)
Ауторова сли ка на кор. – „Монографи ја ... при ређена је маг. теза ’Проу ча ва ње
поези је Десан ке Макси мовић у наста ви’ одбра њена 16. децембра 2003. год. на
Фи лол. фак. Уни верзи те та у Београ ду...“ – > кор. – На помене: стр. 125–129. – Библиографи ја: стр. 130–135.
2749. ЕГЕРИЋ, Ми рослав
Десан ка Макси мовић – сјај љу ба ви и при роде / Ми рослав Егерић // Пропланци и маг новења / Ми рослав Егерић ; при редио Каји ца Да ни чић. – Бач ка Палан ка : Књи жевни клуб „Дис“ : ДНС. – Стр. 85–89
2750. ЈЕРОТИЋ, Вла де та
Десан ка Макси мовић – јединствен па гански и хри шћански песник / Вла де та
Јеро тић // Јефи ми ја. – ISSN 0354–2629. – Год. 15, бр. 15 (2005), стр. 125–129
2751. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Ви до ви исто рич но сти у по е зи ји Де сан ке Мак си мо вић / Сло бодан Ж. Марко вић // По е зи ја Рад ми ле Ла зић : збор ник ра до ва / Де сан ки ни мај ски разго во ри, Бе о град, Ва ље во, Бран ко ви на 14, 15. и 16. ма ја 2004 ; при ре ди ла Ана
Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на „Де сан ка Мак си мо вић“, 2005. – Стр.
71–88
2752. МАТИЦКИ, Миодраг
Све та бу на Десан ке Макси мовић / Миодраг Матиц ки // Поези ја Рад ми ле Лазић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на 14, 15. и 16. маја 2004 ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жбина „Десан ка Макси мовић“, 2005. – Стр. 5–14
2753. ПАН ГА РИЋ, Злат ко
Desan kin i Popin stil / Zlat ko Pangarić // Ulaznica. – ISSN 0503–1362. – God. 39,
br. 196–197 (2005), str. 132–137
2754. ПЕЈ ЧИЋ, Јован
Из реч ни ка српских песни ка 20. века (11) / Јован Пејчић // Књи жевни ма газин. –
ISSN 1451–0421. – Год. 5, бр. 50 (2005), стр. 66–67
2755. ПЕТРОВИЋ, Дам њан
Де сан кин пут од чисте ли ри ке ка ан га жова ној пое зи ји / Дам њан Пе тровић //
Поези ја Рад ми ле Ла зић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево, Бран кови на 14, 15. и 16. маја 2004 ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. –
Београд : За ду жби на „Десан ка Макси мовић“, 2005. – Стр. 41–53
2756. ПЕТРОВИЋ, Ми лош
Тема за ви чаја у ствара ла штву Десан ке Макси мовић : са ак цен том на хри шћанско и па ганско / Ми лош Пе тровић. – Бе лешке // Јефи ми ја. – ISSN 0354–2629. –
Год. 15, бр. 15 (2005), стр. 131–134
2757. РОСИЋ, Тиодор
Из ду ше це лог народа / Тиодор Росић. – Додатак: Култу ра – умет ност – нау ка
(Год. 47, бр. 4, стр. 15). – Че ти ри децени је књи ге „Тра жим поми лова ње“ // Полити ка. – ISSN 0350–4395. – Год. 102, бр. 32872 (7. мај 2005)
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2758. РОСИЋ, Тиодор
Тра жим поми лова ње Де сан ке Макси мовић / Тиодор Росић. – Бе оград : Бигз,
2005. (Београд : Вова). – 157 стр. : ауторова сли ка ; 20 цм
Бе лешка о писцу: стр. 157–[158]. – На помене и библиографске референ це уз
текст. – Библиографи ја: стр. 143–151.
2759. ЋОСИЋ-ВУ КИЋ, Ана
Истори зам у поези ји Десан ке Макси мовић / Ана Ћосић-Ву кић // Поези ја Радми ле Ла зић : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, Београд, Ва љево,
Бран кови на 14, 15. и 16. маја 2004 ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд :
За ду жби на „Десан ка Макси мовић“, 2005. – Стр. 15–28

2006.
2760. ПЕТРОВИЋ, Ти хомир
Школски писци / Ти хомир Пе тровић. – Нови Сад : Змајеве деч је игре, 2006.
(Апатин : Би рограф). – 251 стр. ; 20 цм
Ти раж 500. – На кори ца ма бе лешка о аутору. Библиографи ја: стр. 201–202.
2761. СТРАЈ НИЋ, Ни кола
У са же том обли ку : (студи је и огледи) / Ни кола Страјнић. – 1. изд. – Нови Сад :
Змај, 2006. (Нови Сад : Scan studio). – 192 стр. ; 23 цм. – (Змајеве Студи је и огледи. коло 7 ; књ. 4 (28))
2762. ЋУК, Љи ља на
Osećajnost i dar čuđenja / pri kazuje Lji lja na Ćuk // Misao. – ISSN 0350–817X. –
God. 4, br. 26=484 (2006), str. 22
2763. ШМУЉА, Са ша
Кри тич ко изда ње књи ге песа ма Тра жим поми лова ње / Са ша Шмуља // Књижевна истори ја. – ISSN 0350–6428. – Год. 38, бр. 128/129 (2006), стр. 455–459.
При каз књи ге: Десан ка Макси мовић : Тра жим поми лова ње. Лирске дискуси је
с Ду ша новим за кони ком, Београд, 2005

2007.
2764. Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори,
науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. (Опово : Облик). – 350 стр. ;
21 цм. – („Десан ки ни мајски разговори“ ; књ. 23)
Ти раж 300. – На помене и библиографске референ це уз текст.
2765. АНЂЕЛ КОВИЋ, Маја
Прин цип су прот ности у збирци Тра жим поми ловање Десан ке Макси мовић /
Маја Ан ђел ковић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни
мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана
Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 175–186
2766. ВЕСЕ ЛИ НОВИЋ, Соња
Улога набрајања и варијација у збирци Тражим поми ловање Десанке Макси мовић /
Соња Весели новић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни
мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана
Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десанка Макси мовић, 2007. – Стр. 225–242
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2767. ВИТЕ ЗОВИЋ, Ми лован
Госпођи ца Десан ка : роман о де тињству / Ми лован Ви тезовић. – Београд : Српска књи жевна за дру га, 2007. (Нови Сад : Будућ ност). – 135 стр. : ауторова сли ка ;
21 цм. – (Са временик. Нова Сери ја ; 108)
Ти раж 1.000. – Стр. 125–129: Девојчи ца господ ња или Препочи ња ње песни ка /
Дра ган Ла ки ћевић. – Бе лешка о писцу: стр. 133–134.
2768. ВИТЕ ЗОВИЋ, Ми лован
Кад је апостоли ма пра ла ноге : (из ру кописа рома на о детињству Десан ка Максимовић) / Ми лован Ви тезовић // Кровови. – ISSN 0353–6351. – Год. 21, бр. 67/70
(2007), стр. 41–43
2769. ДЕ ЛИЋ, Ли ди ја
Тра жим поми лова ње – Десан ки на полеми ка са Ду ша новим за кони ком / Ли ди ја
Делић // Збирка Тра жим поми ловање : зборник радова / Десанкини мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Вукић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 151–164
2770. ЕЛЕРМЕЈЕР-ЖИ ВОТИЋ, Ол га
Де сан кин ци клус Тра жим поми лова ње на сла висти ци у Хамбургу / Ол га Елерме јер-Жи во тић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Де сан кини мајски раз гово ри, на уч ни скуп одр жан 26–27. маја у Соко гра ду ; при ре дила Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе оград : За ду жби на Де сан ка Мак си мовић, 2007. – Стр.
331–342
2771. ЕЛЕЈМЕЈЕР-ЖИ ВОТИЋ, Ол га
Ре флек си стварно сти у Лир ским дискуси ја ма са Ду ша новим за кони ком Десан ке Макси мовић / Olga El ler meyer-Životić. – На помене и библиографске референ це уз текст. – Ли терату ра: стр. 376–377. – [Резиме] ; Zusam men fassung //
На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не. – ISSN 0351–9066. – 36/2 (2007),
стр. [329]–340
2772. ЕРОР, Гвозден
Десанки Макси мовић / Гвозден Ерор // Књи жевност и језик. – ISSN 0454–0689. –
Год. 54, бр. 3/4 (2007), стр. 347–360
2773. ЗУ БАЦ, Ми лош
Жан ров ски син кре ти зам у „Ле топису Пе ру нових по тома ка“ Де сан ке Максимовић / Ми лош Зу бац. – На помене уз текст. – Библиографи ја: стр. 297–298. –
[Sum mary] // Син хронијско и ди ја хронијско из у ча ва ње вр ста у српској књижевности. књ. 1 / [уредници Зоја Кара новић, Рад ми ла Ги кић-Петровић]. – Нови
Сад : Фи лозофски фа кул тет : Дневник, 2007. – (Науч ни ску пови ; књ. 1). – ISBN
978–86–84097–96–7. – Стр. [291]–298
2774. ИВА НИЋ, Ду шан
Ка оп ти мал ном кри тич ком изда њу / Ду шан Ива нић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–
27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 83–92
2775. ЈОВИЋ, Бојан
Тра жим поми ловање Десан ке Макси мовић у све тлу оп штих прет поставки проуча ва ња збирки / Бојан Јовић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова /
Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; прире ди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. –
Стр. 115–137
563

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

2776. МАРКОВИЋ, Слободан Ж.
Тра жим поми ловање – лирске дискуси је са Ду ша новим за кони ком или ди ја лог
песни ка и цара / Слободан Ж. Марковић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у
Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 139–149
2777. МАТИЦКИ, Миодраг
Из поетског речника Десанке Макси мовић / Миодраг Матицки // Свеске. – ISSN
0353–5525. – Год. 18, бр. 85 (2007), стр. 73–82
2778. МИРКОВИЋ, Ми лосав
Тра жим поми лова ње – ва нисторијска пое ти за ци ја историјског чи на и сведочанства / Ми лосав Бу ца Мирковић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник радова / Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко граду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић,
2007. – Стр. 291–301
2779. МРКАЉ, Зона
На тра гу Бога у човеку – за коник о поми лова њу / Зона Мркаљ // Збирка Тражим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп
одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : Заду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 165–174
2780. НАСТАСИЋ, Пе тар
Песнич ка вер ти ка ла времена у поеми Тра жим поми ловање / Пе тар Настасић //
Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори,
науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 277–289
2781. ПАН ГА РИЋ, Злат ко
Десан кин и Попин стил / Злат ко Пан гарић // Књи жевни ма га зин. – ISSN 1451–
–0421. – Год. 7, бр. 75 (2007), стр. 38–39
2782. ПЕТРОВ, Алексан дар
Са Богом их је троје / Алексан дар Пе тров // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десанкини мајски разговори, научни скуп одржан 26–27. маја у Соко
гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 5–66
2783. РА КИТИЋ, Слободан
Тра жим поми ловање Десан ке Макси мовић у контексту српске поези је / Слободан Ра ки тић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 253–275
2784. СТАН КОВИЋ-ШОШО, Ната ша
Функ ци ја епи те та у збирци Тра жим поми ловање Десан ке Макси мовић / Ната ша
Стан ковић-Шошо // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан кини мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при ре дила Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе о град : За ду жби на Де сан ка Мак си мо вић, 2007. –
Стр. 243–251
2785. СТОЈА НОВИЋ-ПАНТОВИЋ, Боја на
Женска тач ка гледи шта у збирци Тра жим поми ловање Десан ке Макси мовић /
Боја на Стоја новић-Пан товић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова /
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Десанкини мајски разговори, научни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; приреди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. –
Стр. 187–198
2786. СУ ВАЈ ЏИЋ, Бошко
Ми хољско ле то Десан ке Макси мовић / Бошко Су вајџић // Дра ма. – ISSN 1451–
–3609. – Бр. 21 (2007), стр. 31–33
2787. СУ ВАЈ ЏИЋ, Бошко
Се ман ти ка са крал ног простора у збирци Тра жим поми лова ње Де сан ке Макси мовић / Бошко Су вајџић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова /
Десан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; приреди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. –
Стр. 199–210
2788. ТУТ ЊЕВИЋ, Ста ни ша
Наста нак и струк ту ра збирке Тра жим поми лова ње Де сан ке Макси мовић /
Ста ни ша Тут ње вић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Де санки ни мајски разговори, науч ни скуп одр жан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Бе оград : За ду жби на Де сан ка Макси мовић, 2007. –
Стр. 93–114
2789. ЋА ЛОВИЋ, Батрић
Све тлоносни чу вари на шег дома : подсет ник – биографи је за ђа ке и наставни ке :
Све ти Са ва, Ни кола Тесла, Пе тар Пе тровић Његош, Вук Стефа новић Кара џић /
сачи ни тељ и при ређи вач Батрић Ћа ловић. – Нови Сад : Школска књи га, 2007.
(Нови Сад : Школска књи га). – 151 стр. : илустр. ; 26 цм
2790. ЦИН ДОРИ-ШИН КОВИЋ, Мари ја
Кри тич ка ре цеп ци ја збирке Тра жим поми лова ње Де сан ке Макси мовић / Мари ја Цин дори-Шин ковић // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова /
Де сан ки ни мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ;
при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић,
2007. – Стр. 319–330
2791. ШЕ АТОВИЋ-ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Све тла на
Ин тер тексту ал ни обли ци у збирци Тра жим поми ловање у кон тексту модерних
књи жевних тен ден ци ја два десе тог века / Све тла на Шеатовић-Ди ми три јевић //
Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Де сан ки ни мајски разговори,
науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при реди ла Ана Ћосић-Ву кић. –
Београд : За ду жби на Десан ка Макси мовић, 2007. – Стр. 67–81
2792. ШМУЉА, Са ша
Би блиј ски ци та ти у збир ци по е зи је Тра жим по ми ло ва ње Де сан ке Мак си мовић / Са ша Шмуља // Збирка Тра жим поми лова ње : зборник ра дова / Десан кини мајски разговори, науч ни скуп одржан 26–27. маја у Соко гра ду ; при ре ди ла
Ана Ћо сић-Ву кић. – Бе оград : За ду жби на Де сан ка Мак си мовић, 2007. – Стр.
211–224

2008.
2793. Ковер ти ра на књи жевност : лепа писма српских писа ца / при редио Ра дован Поповић. – 1. изд. – Зрења нин : Агора, 2008. (Нови Сад : Будућ ност). – 336 стр. :
сли ке аутора ; 23 цм. – (Библио тека Поглед преко свега ; књ. 4)
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2794. Тра ди ционал но и модерно у ствара ла штву Десан ке Макси мовић : зборник радова / Десан ки ни мајски разговори, Ба ња Лу ка, 18–20. мај 2007 ; при реди ла Ана
Ћосић-Ву кић. – Београд : За ду жби на „Десан ке Макси мовић“ ; Ба ња Лу ка : Филозофски фа култет, 2008. (Ба ња Лу ка : Комесграфи ка). – 308 стр. ; 21 цм. – (Десан ки ни мајски разговори ; књ. 25)
Ти раж 300. – На помене и библиографске референ це уз текст. – Регистар.
2795. Ту мачења књи жев ног де ла и ме тоди ка наста ве. Део 1 / при ре ђи вач Оли ве ра
Ра дуловић. – 1. изд. – Нови Сад : Фи лозофски фа кул тет, Одсек за српску и компаративну књи жевност : Orpheus, 2008. (Нови Сад : Верзал). – 485 стр. : факс. ;
24 цм. – (Библио тека Met hodus)
Стр. 5–7: Ту мачења књи жевног де ла и ме тоди ка наста ве / при ређи вач. – Резимеи на енгл. јези ку уз поједи не ра дове. – Библиографи ја уз већи ну ра дова.
2796. АЛЕКСИЋ, Љу би ца
Десан ка Макси мовић у Сиби ру / Љу би ца Алексић // Књи жевне нови не. – ISSN
0023–2416. – Год. 60, бр. 1153 (2008), стр. 1
2797. ВРХОВАЦ, Ду шка
Моја Десан ка / Ду шка Врховац ; [илустрације Коста Бунушевац]. – Београд :
Удру жење за пла ни ра ње породи це и развој ста новни штва Срби је, 2008. (Београд : Тон плус). – 254 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библио тека За лог)
Ти раж 1.000. – Ду шка Врховац: стр. 247–252.
2798. ГАЈИЋ, Са ша
Нове српске песме за љубљених / [аутор, илустрације] Саша Гајић. – 1. изд. – Љубљана : Удру жење српских књи жевни ка у Словени ји ; Цеље : Српско културно ху манитарно дру штво „Д. М.“, 2008. (Гросу пље : Партнерграф). – 299 стр. : илустр. ; 25 цм
Ауторова сли ка. – Ти раж 300. – Бе лешке о писцу: стр. 299
2799. ГОРДИЋ, Славко
О теста мен тарној три ја ди Десан ке Макси мовић / Славко Гордић // Ту мачења
књи жевног де ла и ме тоди ка наста ве. Део 1 / при ређи вач Оли вера Ра дуловић. –
Нови Сад : Фи лозофски фа култет, Одсек за српску и ком паративну књи жевност :
Orpheus, 2008. – (Библио тека Met hodus). – Стр. 315–323
2800. ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош
Словенски код : (лирско-мисаони свет Десанке Макси мовић и Бла жа Конеског) /
Ми лош Ђорђевић // Српско-ма ке донске кул турне и књи жевне ве зе / [организатор] Цен тар за науч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни верзи те та у Ни шу, Одсек за
књи жевност. – Ниш : Цен тар за науч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни верзи те та,
Одсек за књи жевност, 2008. – (Библио тека Књи жевни и кул турни жи вот на југоистоку Срби је у XIX и XX веку ; књ. 11). – Стр. 335–357
2801. ЗОГОВИЋ, Ра дован
Постаја ње и постоја ње / Ра дован Зоговић. – Београд : Штам пар Ма кари је ; Подгори ца : Ок тоих, 2008. (Нови Сад : Ар тпринт). – 315 стр. ; 20 цм. – (Библио тека
Сабра на дје ла : у десет књи га / Ра дован Зоговић)
2802. ЗУ БАЦ, Ми лош
Моли тве Десан ке Макси мовић / Ми лош Зу бац. – Ру ма : Српска књи га, 2008.
(Ру ма : Српска књи га). – 110 стр. ; 21 цм. – (Библио тека Књи га о књи зи ; књ. 3)
Стр. 99–101: Ми лош Зубац, Молитве Десанке Макси мовић / Ми лован Миодраговић. – Стр. 102–104: Утисци о студи ји Ми лоша Зуп ца „Моли тве Десан ке Максимовић“ / Ми лован Ви тезовић. – Библиографи ја: стр. 105–110.
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2803. ПЕТРОВИЋ, Ми лош
Пу тописна проза Десан ке Макси мовић / Ми лош Пе тровић // Зборник 24. књижевних сусре та Са времена српска проза, 9–10. новембар 2007., Трстеник / [главни и од говорни уред ник Верољуб Вукашиновић]. – Трстеник : Народ на библиотека „Јефи ми ја“, 2008. – (Са времена српска проза ; зборник 20)
2804. ПЕТРОВИЋ, Ти хомир
Истори ја српске књи жевности за децу / Ти хомир Пе тровић. – Нови Сад : Змајеве деч је игре, 2008. (Ниш : Свен). – 595 стр. : илустр. ; 21 цм

2009.
2805. На та ласи ма ре чи : зборник књи жев них ра дова поводом 30 годи на постоја ња
Српско-ка над ског удру же ња писа ца „Де сан ка Макси мовић“ / саста ви ла Катари на Костић ; [илустрације у књи зи Жарко Пе тровић Лоле]. – Бе оград : Нова
Европа : За ду жби на Здрав ка Гој кови ћа ; То рон то : Српско-ка над ско удру жење писа ца „Де сан ка Макси мовић“, 2009. (Нови Бе оград : Ју ниор). – 342 стр. :
илустр. ; 24 цм
Ти раж 500. – Стр. 5–6: У вла да ви ни цари це ма ште / Ра домир Сми ља нић. – Стр.
329–332: Основа ла нас је Десан ка Макси мовић / Катари на Костић. – Бе лешке
о аутори ма уз текст.
2806. ВУ ЦА, Пе тар В.
Сун ча ни сатови у Војводи ни / [аутор Пе тар В. Ву ца ; фо тографи ја Вла ди мир
Сретеновић]. – Зрења нин : „Београд“, 2009. (Жити ште : Ситопринт). – [30] стр. :
фо тогр. у боја ма ; 21 цм
Ти раж 150. – Библиографи ја: стр. [29] Са држи песме Вељка Пе трови ћа, Ђока
Стоји чи ћа и Десан ке Макси мовић.
2807. ВУЧ КОВИЋ, Ра дован
Пара ле ле и укршта ња / Ра дован Вуч ковић ; [регистар Мари ја Јованцаи]. – Нови
Сад : Мати ца српска, 2009. (Нови Сад : Будућ ност). – 243 стр. ; 21 цм. – (Еди ци ја
Мати ца ; књ. 12)
Ти раж 500. – На помене и библиографске референ це уз текст. – Регистар.
2808. ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош
Трокра ки свећ њак зна ња : пое ти ка, ре тори ка, кри ти ка / Ми лош Ђорђевић. –
Београд : Ака деми ја лепих умет ности ; Нови Сад : Змај, 2009. (Нови Сад : Scan
studio). – 334 стр. ; 24 цм. – (Библио тека Посебна изда ња / Змај, Нови Сад)
Ти раж 300. – Бе лешка о аутору: стр. 323. – Бе лешка о књи зи: стр. 324–326. –
На помене и библиографске референ це уз текст. – Регистар.
2809. ЈОВИЋ, Бојан
Десан ка Макси мовић између тра ди ционал ног и модерног – ра но раздобље часописа Мисао / Бојан Јовић // Зборник Мати це српске за књи жевност и језик. –
ISSN 0543–1220. – књ. 57, св. 2 (2009), стр. 367–374
2810. МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Се ли мир В.
Са Десан ком / Се ли мир В. Ми лоса вљевић. – 1. изд. – Београд : Обе леж ја ; Ја годи на : Гороцвет, 2009. (Београд : Стил-принт). – 74 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библио тека Обе леж ја – Гороцвет)
Ти раж 250. – Се ли мир В. Ми лоса вљевић – лич ност и де ло: стр. 67–69. – Стр. 71–
74: Писмо Се ли ми ру В. Ми лоса вљеви ћу / Љу би ша Рајковић Коже љац.
567

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

2811. НИ КОЛИЋ, Љи ља на
Тра жим поми лова ње Десан ке Макси мовић у наста ви / Љи ља на Ни колић // Тумачење књи жевног де ла и ме тоди ка наста ве. Део 2 / при ређи вач Оли вера Ра дуловић. – Нови Сад : Фи лозофски фа култет, Одсек за српску књи жевност и језик :
Orpheus, 2009. – (Библио тека Met hodos). – Стр. 101–121
2812. ПОПОВИЋ, Ра дован
Песникиња ду ше Србије / Ра дован Поповић. – Београд : Слу жбени гласник, 2009.
(Београд : Гласник). – 163 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Вели ка ни српске књи жевности.
Биографи је ; књ. 8) (Колек ци ја Низ. Одабра на дела / [Радован Поповић])
Сли ке Д. Макси мовић. – Ти раж 1.000. – Се лективна ли терату ра о Десан ки Макси мовић: стр. 157. – Регистар.
2813. ПОПОВИЋ, Ран ко
Чин препозна ва ња : огледи о српском пјесни штву / Ран ко Поповић. – Ба ња Лука : Арт принт : Фи лософски фа култет, 2009. (Ба ња Лу ка : Арт принт). – 281 стр. ;
21 цм. – (Библио тека Србисти ка ; књ. 2)
Ти раж 300. – Бе лешка о аутору на кори ца ма. – Регистар.
2814. МИ ЛАТОВИЋ, Вук
Два сна жна лирска сен зиби ли те та : Сла ви ца Тешовић и Десан ка Макси мовић /
Вук Ми латовић // Емил, град веч не зи ме / Сла ви ца Тешовић. – Београд : Ин терпринт, 2009. – Стр. 121–123

2010.
2815. Де сан ка Макси мовић / [уредник Јова на Нинковић]. – 1. изд. – Бе оград : ЈРЈ,
2010. (Лозни ца : Мла дост груп). – 55 стр. : илустр. ; 22 x 23 цм. – (Библиотека Дечи ји атлас српских ве ли ка на ; коло 1, књ. 7)
2816. ГОРДИЋ, Славко
Дожи вљај при роде и људске судби не у песни штву Десан ке Макси мовић / Славко
Гордић // При лози језич ком и књи жевном образова њу, преда ва ња са семи нара за
наставнике и професоре српског језика и књи жевности / Дру штво за српски језик
и књи жевност Срби је. – Београд : Дру штво за српски језик и књи жевност Срби је,
2010. – (Зборник ; 2). – ISBN 978–86–84885–39–7. – Стр. 34–49
2817. КОНЕВ, Или ја
Сусре ти у књи жевности двају блиских народа : огледи из ком паратисти ке, балка нисти ке и ју госла висти ке / Или ја Конев. – 1. изд. – Београд : За вод за уџбенике : Ву кова за ду жби на ; Нови Сад : Мати ца српска, 2010. (Су боти ца : Ми нерва). –
186 стр. ; 24 цм. – (Студи је о Срби ма ; књ. 19)
Ти раж 500. – Стр. 182–185: Поговор / Слободан Ж. Марковић. – На помене и
библиографске референ це уз текст.
2818. МУНЋАН, Иво
На ше горе лист : (српски писци у Ру му ни ји) / Иво Мун ћан. – Теми швар : Са вез
Срба у Ру му ни ји, 2010. ([б. м. : б. и.]). – 176 стр. : сли ке аутора ; 21 цм. – (Посебна
изда ња / Са вез Срба у Ру му ни ји. Монографи је; књ. 60)
Библиографи ја: стр. 159–171. – Регистар.
2819. СТЕФА НОВИЋ, Мирја на
И би поново песма / Мирјана Стефановић. – Илустр. – Реч на додели награ де „Десанка Макси мовић“ // Књи жевни магазин. – ISSN 1451–0421. – Год. 10, бр. 106/108
(2010), стр. 62–63
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2011.
2820. Десан ка Макси мовић : Пра девој чи ца, Чачак, 2010. – илустр. – При каз књи ге //
Би блио теч ки пу токаз. – ISSN 1451–6276. – Год. 7, бр. 25 (2011), стр. 19
2821. ВИТЕ ЗОВИЋ, Ми лован
Госпођи ца Десан ка / Ми лован Ви тезовић. – 1. изд. – Београд : За вод за уџбенике, 2011. (Су бо ти ца : Ро тографи ка). – 158 стр. : ауторова сли ка ; 23 цм. – (Изабра на де ла / Ми лован Ви тезовић)
Тираж 1.000. – Стр. 135–154: Писа ли су о роману Госпођица Десанка / Вла дета Јеротић... [и др.]. – Бе лешка о изда њи ма: стр. 155. – Бе лешка о писцу: стр. 157–158.
2822. ЕЛЕРМЕЈЕР-ЖИ ВОТИЋ, Ол га
Номока нон Св. Са ве у функ ци ји пре текста ци клуса Тра жим поми лова ње од Десан ке Макси мовић / Ол га Ел лермеыер-Жи во тић // Науч ни саста нак сла виста
у Ву кове да не. – ISSN 0351–9066. – 40/2 (2011), стр. [401]–407
2823. ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг
Некропоље : биографски есеји / Предраг Па ла вестра. – Допу њено изд. – Београд :
За вод за уџбени ке : Доси је студио, 2011. (Београд : Доси је студио). – 327 стр. ;
21 цм
Ти раж 700. – Бе лешка о аутору на преса ви јеном де лу кор. листа.
2824. ПЕТ КОВИЋ, Гру ја
Слово о Десан ки / Гру ја Пет ковић. – Лесковац : Удру жење писа ца Лескова ца,
2011. (Лесковац : Fi leks). – 151 стр. : илустр. ; 21 цм
Ти раж 300. – Стр. 8: Ми шљење о ру копису књи ге Гру је Пет кови ћа „Слово о Десан ки“ : препору ка / Ду шан Ја њић. – Бе лешка о аутору: стр. 148. – Библиографија: стр. 148–150.
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Регистар аутора
АБА ГИНСКИ, Архип – 0869
АБИЛ КАСИ МОВА, Мајрам кан – 0870
АГ ЊОВ, Вла ди мир – 1823
АДА МОВИЋ, Дра гослав – 1604, 1733,
1842, 1901, 2293
АДА МОВИЋ, Ра шко – 2010
АКС, Кароли – 0935, 0984, 1072
АЛ БРЕХТ, Вера – 0932, 1095
АЛ БРЕХТ, Фран – 1243
АЛЕКСИЋ, Љу би ца – 2652, 2796
АЛЕКСИЋ, Мил ка – 1035
АЛЕЧ КОВИЋ, Ми ра – 0009, 0937, 1021,
1423, 2261, 2294
АЛИ, Фа хри – 0995, 1054
АЛИ ГЕР, Маргари та – 0781, 0800, 0949,
0964, 0987, 1097
АЛ МАЈАН, Славко – 2075
АМ БРО, Новак – 1279
АМИСУЛА ШВИ ЛИ, Шал ва – 0841
АН ДРЕЈЕВИЋ, Да ни ца – 2040, 2085,
2131, 2163, 2164, 2220, 2221, 2615, 2616,
2745
АН ДРИЋ, Љу бисав – 0528, 2106, 2116
АН ДРИЋ, Пе тар – 1786
АН ДРИЋ, Ра домир – 0269, 0295, 1853
АНЂЕЛ КОВИЋ, Маја – 2765
АНТИЋ, Гојко – 2262
АНТИЋ, Ми рослав – 0449
АНТОНИ ЈЕВИЋ, Дам њан – 1631
АНТОНОВИЋ, Мом чи ло – 0156, 0193,
0234, 0265, 0318
АРАМ БА ШИН, Татја на – 2117
АРЕ ЖИ НА, Божи дар Ариш – 0241
АРЕ ЖИ НА, Ду шко – 0293
АРИТОНОВИЋ, Дра гомир – 2252
АРИФОВИЋ, Недим – 0526, 0565
АРКО, Ан дреј – 1045
АРСЕНИ ЈЕВИЋ, Ви дан – 1985
АРСОВСКА, Та мара – 1145
АТА НАСИ ЈЕВИЋ, Ксени ја – 1292, 2279,
2300
АТА НАСОВСКИ, Ми хо – 1145
АХ МА ДУЛИ НА, Бе ла – 0987
АХ МАТОВА, Ана – 0964, 0987

АША НИН, Миодраг – 1485
АШКЕРЦ, Ан тон – 0765, 0812, 0832
БА БА, Зол тан – 0691, 0698
БА БАЈАН, Вар текс – 0853
БА БА ЏАН, Рамз – 0801
БА БЕЛ, Јосип – 2097, 2410, 2480
БА БИН КА, Ми хал – 0928, 0941, 0958
БА БИЋ, Вла ди мир Ђ. – 1208, 1316, 1317
БА БИЋ, Јован – 1253
БА БИЋ, Сеја – 1108, 1113
БА БЛЕР, О. Ф. – 1006
БА БОВИЋ, Ми лосав – 0766, 0834, 0857,
0893, 0894, 0899
БА ГРЈА НА, Је лиса ве та – 0816, 0854,
0855, 0889, 0897, 0900, 0904, 1007
БАЈ РА МОВ, Ну ри – 0871
БА КОТИЋ, Лу јо – 1189
БА КОЧЕВИЋ, Оли вера – 0415, 0444,
0477, 0592
БА ЛА БИ НИЋ, Ми лена – 0402
БА ЛИ КА, Корнел – 1854
БА ЛИЋ, Хуско – 0001, 0074
БА МОВИЋ, Јосип – 0937, 1021
БАН ДИЋ, Ми лош И. – 0317, 0399, 0445,
1424, 1442, 1467, 1787, 2215
БА ЊАЦ, Весел ка – 0265
БА ЊЕВИЋ, Мирко – 1318, 1443
БА РАЦ, Ан тун – 0399, 1190, 2215
БА РЕТИЋ, Бисерка – 0347, 0389, 0416,
0566
БАР ТОЛ, Вла ди мир – 1323, 1327
БАТУ РИН, А. – 2295
БА ШИЋ, Ја ков – 1191
БЕГЕНИ ШИЋ, Ми ли воје – 1541, 1542
БЕКРИЋ, Исмет – 1567
БЕКТАС, Кен гиз – 1952
БЕЛ КИ НА, Мари ја – 0901
БЕ ЛУР, Ирфан – 1039, 1107, 1116
БЕН ДЕ ЉА, Неда – 0005, 0076, 0195,
0236, 0267
БЕРА МОВА, Ја на – 1081
БЕРБЕР, М. – 0012, 0018
БЕРБЕР, Стојан – 0668, 0673
571
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БЕРЕСТОВ, Ва лен тин – 0872
БЕРИЋ, Гргур – 1328
БЕРТОЛИ НО, Ни кола – 1843
БЕРУЛОВА, Ху та – 0856
БЕЋ КОВИЋ, Мати ја – 0624, 2447, 2696
БЕШЕВИЋ, Иван ка – 1486
БЕШЕВИЋ, Ст. – 1226
БИ БЛИЋ, Злата – 0520
БИЗОВИ ЧАР, Ми лан – 1034
БИЛ КИЋ, Слободан – 0420
БИРЈУ КОВА, Ал ве ти на – 1056
БИФЕЛ, Јосип – 0053, 0054, 0196
БЈЕ ЛИ ЦА, Д. – 1734
БЛА ГОЈЕВИЋ, Мома – 1986
БЛА ЖЕК, Па вле – 1902
БЛА ШКОВИЋ, Ласло – 0699, 0679, 0683,
0720
БЛЕНИ КА – 1329
БЛЕЧИЋ, Ми лорад Р. – 0033, 0072, 0149,
0184, 0203, 0483, 0534, 0765, 0892,
1583, 1632, 1695, 1696, 1735, 1736,
1788, 1789, 1802, 1824, 1825, 2011, 2041,
2086, 2098, 2115, 2118, 2119, 2165, 2166,
2167, 2168, 2169, 2222, 2263, 2279, 2296,
2297, 2298, 2300, 2448, 2491, 2492,
2493, 2581
БЛЕЧИЋ, Ми ха и ло – 1444, 1826
БОГДА НОВИЋ, Жи ка – 1445
БОГДА НОВИЋ, Љ. – 2299
БОГДА НОВИЋ, Ми лан – 0221, 0284,
0399, 0719, 1192, 1254, 1373, 1374,
1386, 1425, 1426, 1427, 2215, 2279, 2300
БОГДА НОВИЋ, Ми лан В. – 1221
БОГДА НОВИЋ, Предраг – 0628
БОГДА НОВИЋ, Предраг Ци – 2494
БОГЕТИЋ, Бошко – 1633, 1855
БОГЗА, Гео – 1173
БОГИЋ, Јован – 1406
БОГУ ТОВИЋ, Дра ган – 2120
БОДЕИТ, Герхарт – 0985
БОДУЛИЋ, Љу товид – 1350, 1351
БОЖА НОВИЋ, Ми лош – 0390
БОЖИН, Мирја на – 0628
БОЖИ НОВИЋ, Љу бомир – 1330
БОЖИЋ, Јован ка – 2724
БОЖИЧ КОВИЋ-ПОПОВИЋ, Вера –
0102
БОЖОВИЋ, Са ша – 2042
БОЈА ЏИ ЕВСКИ, Коста – 1028, 1079
БОЈОВИЋ, Дра го – 0452, 2165
572

БОК ШАН-ТА НУРЏИЋ, Зора – 2722
БОЛЕК, Ан тон – 1082
БОРДЈЕ, Жан Марк – 0833
БОРИСЛА ВОВ, Иван – 1089, 2110
БОРКО, Божи дар – 1331, 1428
БОРОЈА, Ми тар – 2683
БОРОШ, Ђерђ – 0197, 0198, 0294, 0348,
0448, 0568, 0596, 0611, 0684
БОСТРОИМ, Анемари – 1096, 1101
БОШКОВИЋ, Ве ли зар – 1856, 1903, 2012,
2301, 2411, 2412, 2413, 2450, 2481,
2549, 2582, 2617
БОШКОВИЋ, Или ја Т. – 1634
БОШКОВИЋ, Ли ди ја – 2746
БОШКОВСКИ, Пе тар Т. – 1145
БРАЈ, Реџи налд де – 1124, 1164, 1169, 1173
БРАЈДИЋ, Стеван – 0699, 0720
БРАЈ КОВИЋ, Дра гомир – 0653, 0654,
2253, 2264, 2279, 2302, 2449, 2495,
2552, 2583, 2584
БРАЈОВИЋ, Горда на – 1953, 2170, 2585
БРАЈОВИЋ, Дра гољуб – 0126
БРАН КОВИЋ, Љу бомир – 2578
БРАСЊО, Иштван – 1068
БРЕН КОВА, Кристи на – 0802
БРОДА, Ина Јун – 0963, 0985, 1055
БРОЗ, Па вао – 1387
БУ БА ЊА, Војислав – 2690
БУ ГА РИ ЈУ, Јули јан – 1108
БУДИНСКИ, Мари ја – 1026
БУ И ША, Ми лин ко – 0320
БУ ЈА НОЦИ, В. – 1167
БУЛАТОВИЋ, Божо – 1407, 1543
БУ НУ ШЕВАЦ, Коста – 2797
БУ ЊАК, Пе тар – 2618, 2645, 2646, 2647,
2673, 2674, 2675, 2692
ВА И ЧИ У НА ИТЕ, Јуди та – 0962, 1135
ВАКСМА ХЕР, М. – 0987
ВА ЉИ НЕЦ, В. – 1129
ВАРДАР, Хуса ме тин – 0967, 0988, 1019,
1022, 1037, 1051, 1075, 1085, 1102
ВА РИОЛА, Чедо – 0191
ВАСИ ЉЕВИЋ, Војислав – 2171
ВАСИ ЉЕВИЋ, Ж. – 1584
ВАСИ ЉЕВИЧ, Сергеј Ви кулов – 0803
ВАСИЋ, Предраг – 2345
ВЕ ЛИЧ КОВ, Иван – 1468, 1697
ВЕЛ МАР-ЈАН КОВИЋ, Све тла на – 1501
ВЕЉКОВИЋ, На да – 0484
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ВЕРЕШ, Са ша – 2303
ВЕСЕ ЛИ НОВИЋ, Љу би ца – 0320, 0519
ВЕСЕ ЛИ НОВИЋ, Соња – 2766
ВЕСИЋ, Љу бодраг – 0677
ВЕСНИЋ, Славко – 0266
ВЕШОВИЋ, Ра доња – 0345
ВИ ДАЧЕК, Злата – 0241
ВИД МАР, Јосип – 0771
ВИЛ КОН, Јозеф – 1043
ВИ НОГРА ДОВ, В. – 0987
ВИ НОКУ РОВ, Евгени је – 1522
ВИСКОВИЋ, Иван – 1469
ВИТЕЗ, Гри гор – 0194, 0235, 0292, 0475,
0559, 0594, 0609, 0713, 1568
ВИТЕ ЗОВИЋ, Ми лован – 2767, 2768,
2802, 2821
ВИТОШЕВИЋ, Дра ги ша – 0434, 2254
ВЛА ШИЋ-ГВОЗДИЋ, Ми ла – 0417, 1737
ВОГЕЛ НИК, Мари ја – 0932, 1095
ВОЗНЕСЕНСКИ, Ан дреј – 2172
ВОЈ ВОДИЋ, Момир – 2496
ВОЈ ВОДИЋ, Ра де – 0149, 2211
ВОЈ ВОДИЋ, Ра дослав – 0298
ВОЈИ ЧИЋ, Г. – 2173
ВОЛФ, Густав – 1352
ВРА НЕШ, Алексан дра – 0649, 0665, 0685,
0693, 2653, 2684, 2685, 2725
ВРБАЦКИ, А. – 1635
ВРХОВАЦ, Ду шка – 2797
ВУ ЈА НОВИЋ, Дра гу тин – 1487
ВУ ЈА НОВИЋ, Ми хај ло – 1738
ВУ ЈИЋ, Вла ди мир – 1280, 1319
ВУ ЈИ ЧИЋ, Пе тар – 1544
ВУЈ КОВ, Да ни ца – 2686
ВУЈ КОВ, Стеван – 0032, 0055, 0099, 0104,
0231, 0237, 0291, 0766
ВУ КА ДИ НОВИЋ, С. – 1803
ВУ КА НОВИЋ, Јован ка – 2304
ВУ КА ШИ НОВИЋ, Верољуб – 2803
ВУК МИ РОВИЋ, Вла до – 1987
ВУ КОВИЋ, Вла де та – 0064, 1488, 1857,
1858, 1859, 2013, 2305, 2306, 2307,
2619, 2654
ВУ КОВИЋ, Ђорђи је – 1636
ВУ КОВИЋ, Ива на – 2308
ВУ КОВИЋ, Ми ли воје – 0414
ВУ КОВИЋ, Ново – 2655
ВУ КОСА ВЉЕВИЋ, Ми ла дин М. – 0163
ВУ КОТИЋ, В. – 2043
ВУКСА НОВИЋ, Ми ро – 2709

ВУЛЕТИЋ, Ан ђел ко – 1523, 1545, 2279,
2300
ВУЛИЋ, Пе тар – 1698
ВУ ЦА, Пе тар В. – 2806
ВУЧ КОВИЋ, Га ври ло – 1408, 1502
ВУЧ КОВИЋ, Ра дован – 2807
ГА БЕ, Дора – 0747, 0748, 0754
ГА БОР, Ту ри – 1113
ГА ВЕ ЛА, Ђу ро – 1332
ГА ВРИ ЛОВИЋ, Зоран – 0149, 0221, 0284,
0399, 1446, 1699, 1700, 1739, 1860,
2044, 2045, 2215, 2279, 2300
ГАЈДАР, Т. – 1740
ГАЈИ НОВ, И. – 2683
ГАЈИЋ, Ђорђе – 1790
ГАЈИЋ, Са ша – 2798
ГАЈИЋ-ЗЛАТ КОВИЋ, На да – 2578
ГАЈТА НИ, Адем – 1008
ГАЛ, Ласло – 0989
ГА ЛИ, Муса – 0842
ГАМЗАТОВ, Расул – 0873
ГЕОРГИ ЈЕВИЋ, Креши мир – 1222, 1380
ГЕОРГИ ЈЕВСКИ, Христо – 0231
ГИ КИЋ-ПЕТРОВИЋ, Рад ми ла – 0701,
2773
ГИ ЛЕВИЧ, Нил – 1042, 1159
ГЛИ ГОРИ ЈЕВИЋ, Ми ло – 1741, 2414
ГЛИ ГОРИЋ, Ве либор – 0221, 0284, 0399,
1470, 1637, 1638, 1639, 1742, 1743, 1904,
2215, 2300, 2309
ГЛИ ГОРИЋ, Ве ли зар – 2279
ГЛИХ, Вил ко Се лан – 0071
ГЛИ ШИЋ, М. – 1640
ГЛИ ШИЋ, Н. – 1605
ГЛОВАЦКИ, Едвард – 1377
ГЛОЗИЋ, Бла гоје – 2174
ГЛУ МАЦ, Ђорђе – 1293
ГЛУ МАЦ, Слободан – 1375
ГОВЕДА РИ ЦА, Ду шан – 0419
ГОВКОВА, Косара – 1160
ГОЛИ ЈАНИН-ЕЛЕЗ, Са ња – 2726, 2727,
2747, 2748
ГОЛОБ, Звони мир – 1641
ГОН ЧА РУК, За хар – 1098
ГОРБУ НОВ, Ђорђе – 0353, 0817
ГОРДИЋ, Славко – 2586, 2799, 2816
ГОРИН ШЕК, Да ни ло – 0948
ГОРИ ЧАР, Барбара – 1905
ГОРЈАН, Злат ко – 1193
573
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ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Мил ка – 1606
ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Рад ми ло – 1334
ДИ МИЋ, Мома – 0628, 1173, 2498, 2728
ДИ МОВСКИ, Ми ли ца – 0303
ДИН, Ан те – 1294
ДИ НЕВА, Злати ка – 1089, 2110
ДИСО, Нусрет – 0965, 0966, 0979, 0981,
0996, 0997, 1001, 1077, 1122, 1127,
1138
ДОБРЕВСКИ, Јордан – 0957, 1015
ДОВА КОВИЋ, Бошко – 1524
ДОГАН, Борис – 0230, 0316, 0387
ДОЛЕНЦ, Иван – 1989
ДОЛ МАТОВСКИ, Јевгениј – 2266
ДОМА ЗЕТОВСКИ, Пет ко – 0991, 0993
ДОРОВСКИ, Иван – 1174
ДОСТОЈЕВСКИ, Фјодор Ми хај лович –
0755, 0766, 0834, 0857, 0893, 0894,
0902, 0903, 0905
ДРА ГОВИЋ, Предраг – 0349
ДРА ГОЈЛОВИЋ, Дра ган – 2311, 2415
ДРА ГОСА ВАЦ, Небојша – 2267
ДРЕНОВАЦ, Ни кола – 1607
ДРУ ГОВАЦ, Миодраг – 2220, 2223, 2224
ДУ БАК, Буди мир – 2499
ДУ БЉЕВИЋ, А. – 1746
ДУ БРАВЧИЋ, Вла до – 1388
ДУ БРОВИН, Борис Са вович – 0773, 0774,
0775, 0776, 0784, 0794, 0795, 0819,
0844, 0890, 0987
ДУДАШ, Ана – 0669, 1990, 2100, 2251
ДУ ЈОВИЋ, Момир А. – 2710, 2711
ДУ КА НОВИЋ, Али ја – 0915
ДУ КИЋ, Се лена – 1256, 1295
ДУ РИЋ, Му харем – 2500
ДУ ЧИЋ, Јован – 1173

ГОРКИ, Максим – 0782, 0783
ГОЧ КОВА, Косара – 1028, 1079, 1115
ГОШНИК-ГОДЕЦ, Ан чка – 0053, 0054,
0196, 0932, 1095
ГРА У БИН, Георгиј – 0874
ГРАФЕНА У ЕР, Ни ко – 0835, 1002, 1034,
2099
ГРБИЋ, Алексан дар – 0325, 0339, 0394
ГРБИЋ, Дра гослав – 1399, 1429
ГРИЗЕЉ, Југ – 1744
ГРОЗДА НИЋ, Ми ле – 0812
ГРОЛ, Ми лан – 1255, 1281
ГРУ ЕВСКИ, Љу бомир – 1010
ГРУ ЈИЋ, Вла ди мир – 1804
ГРУ ЈИ ЧИЋ, Је лена – 0189
ГУДЕЉ, Пе тар – 0156, 0193, 0234, 0265,
0318
ГУЛИА, Дми триј – 0843
ГУЉАМ, Ха мид – 0804, 0817
ДА ВИ ЧО, Леон – 1701
ДАЛ МАТОВСКИ, Јевгениј – 2587
ДА МЈАН, Ми ше – 1043
ДА МЈА НОВ, Да мјан – 0818
ДА МЈА НОВИЋ, Ратомир – 1988
ДАМ ЊА НОВИЋ, Срђан – 2672
ДА НИ Е ЛЕНСКА, Лу цја – 1041
ДА НИ ЧИЋ, Каји ца – 2749
ДА НОЈЛИЋ, Ми лован – 1447, 2656
ДЕБЕ ЉАК, Ан тон – 1209
ДЕБЕ ЉА КОВИЋ, Небојша – 0531
ДЕВИ ДЕ, Вла ди мир – 0589, 0590
ДЕВРЊА, Ми лу тин – 1333, 1358
ДЕВРЊА, Слободан – 2144
ДЕ ЛИ БА ШИЋ, Ми ха и ло – 1223
ДЕ ЛИЋ, Јован – 2620, 2695, 2697
ДЕ ЛИЋ, Ли ди ја – 2769
ДЕМАК, Ми рослав – 1123
ДЕМЕШЕВ, Да ниел – 1020
ДЕНИНГ ХА УС, Ф. – 1031
ДЕНИЋ, Марко – 2265
ДЕН КОВИЋ-БРАТИЋ, Дивна – 1861
ДЕРЕТИЋ, Јован – 2497
ДЕСНИ ЦА, Дра ган – 1745
ДЕСПОТ, Па вао – 2132
ДЕШИЋ, Ми лорад – 2692
ДИЗДАР, Мак – 1503
ДИ КЛИЋ, Звони мир – 0319
ДИ КОВИЋ-ЋУРГУЗ, Да ни ца – 2310
ДИ МИТРИ ЕВА, О. – 0987

ЂАН КА НЕ, Да ниел – 2312
ЂЕРГЕЈ, Ђокај – 1090
ЂЕРКЕРИЋ, Мом чи ло – 1135
ЂЕРКОВИЋ, Ву ка ле – 0194, 0235, 0292,
0475, 0559, 0609, 0671, 0689
ЂЕРКОВИЋ, Мом чи ло – 0892
ЂИ ДИЋ, Љу би ца – 2501
ЂИ ДИЋ, Љу би ша – 2482
ЂИ ЛАС, Ми лован – 1282, 2450, 2502
ЂОКОВИЋ, Ми лан – 2503
ЂОКОВИЋ, Ми ха и ло Ти ка ло – 0052
ЂОНОВИЋ, Јан ко – 1409
ЂОРЂЕВИЋ, Б. – 1569
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ЖИ ВОТИЋ, Ра домир – 2048
ЖУ КОВ, Д. – 1525
ЖУ НИЋ, Вик тор – 1676
ЖУ ПАН ЧИЧ, Отон – 0157, 0194, 0235,
0238, 0292, 0346, 0785, 0796, 0797,
0812, 0820, 0835, 0845, 0887, 0906
ЖУ РА, Ан тони је – 1747

ЂОРЂЕВИЋ, Љу би ца – 1844, 1862, 1863,
2588, 2687
ЂОРЂЕВИЋ, Ми лош – 2046, 2614, 2616,
2621, 2688, 2800, 2808
ЂОРЂЕВИЋ, Часлав – 2313
ЂОРЂИЋ, Стојан – 0237, 2047, 2689
ЂОРИЋ, Дра гу тин – 1214
ЂУ КИЋ, Трифун – 0832, 0885, 0906,
1194, 1257
ЂУ РА НОВИЋ, Че домир – 2225, 2226,
2227
ЂУРЂЕВ, Поп Д. – 2661
ЂУРЂИЋ, Љи ља на – 2504, 2578
ЂУ РИЋ, Дра го – 2622
ЂУ РИЋ, Иван ка Ида – 0028
ЂУ РИЋ, Остоја – 1864, 2014, 2015, 2016
ЂУ РИЋ, Рајко – 1865, 2026
ЂУ РИ ЧИН, Ра да – 0654
ЂУ РИЧ КОВИЋ, Ми лу тин – 2470
ЂУ РИ ШИЋ, Ду шан – 0418, 0475, 0559,
0609, 0671, 0689, 0890
ЂУ РОВИЋ, Војислав – 1642, 1805
ЂУ РОВИЋ, Жарко – 1702, 2451, 2541
ЂУ РОВИЋ, Ми рослав – 2175

ЗА ВА ДА, Ви лем – 0786
ЗА ГОРСКИ, Цвет ко – 1020
ЗА КУСИ НА, Не ли – 0805, 0806
ЗА ЛАР, Иван – 0460, 1489
ЗА ЛАР, Иво – 0230, 0259, 0288, 0289,
0316, 0344, 0387
ЗА РИЋ, Па вле – 0399
ЗА ХА РОВ, Лав – 1526, 1527, 1609, 1748,
1791
ЗА ХИ РОВИЋ, Ајша – 1158
ЗА ХОДЕР, Борис – 0875
ЗВОНАР, Иван – 0296
ЗДУ НИЋ, Дра го – 0154
ЗЕЈ НУЛА ХУ, Н. – 2314
ЗЕЧЕВИЋ, Ра дослав – 0188
ЗИ ВЛАК, Јован – 0663
ЗИ МА, Здравко – 2134, 2135
ЗЛОБЕЦ, Ци рил – 0954
ЗМИ ЈА ЊАЦ, Пе тар – 0676
ЗОГОВИЋ, Вера – 0852, 2590, 2637
ЗОГОВИЋ, Мирка – 1114
ЗОГОВИЋ, Ра дован – 1340, 2506, 2801
ЗОРИЋ, Па вле – 0221, 0284, 0529, 1610,
1749, 1866, 1955, 1991, 2177, 2215,
2315
ЗУ БА НОВИЋ, Слободан – 0613, 2417
ЗУ БАЦ, Ми лош – 2712, 2773, 2802
ЗУ БАЦ, Перо – 1123, 1125, 1152
ЗУ ПАН, Здравко – 2682

ЕГЕРИЋ, Ми рослав – 0644, 0645, 0646,
0647, 0648, 0649, 0650, 0656, 0719,
2087, 2133, 2176, 2228, 2504, 2589,
2657, 2698, 2729, 2749
ЕЛЕРМЕЈЕР-ЖИ ВОТИЋ, Ол га – 2770,
2771, 2822
ЕЛ МА ЗОВИЋ АЛТА НАЈ, Ферданц – 1088
ЕРДЕ ЉА НИН, Ан ђел ко – 1827
ЕРИЋ, Добри ца – 0628, 1954, 2505
ЕРИЋ, Ми ли на – 2578
ЕРОР, Гвозден – 2772
ЕТЕРОВИЋ, Иво – 2440
ЕШКЕР, Волфганг – 1137, 1149
ЖА ДИЋ, Д. – 1608
ЖИ ВА НОВИЋ, Јереми ја – 1224, 1283
ЖИВКОВИЋ, Бла гоје – 1258
ЖИВКОВИЋ, Жи ван – 0628, 2416, 2452,
2553
ЖИВКОВИЋ-МАН ДОЛФО, Рајна – 0970
ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Бра ни мир – 0290,
0868, 0883
ЖИ ВОЈИ НОВИЋ, Ве ли мир – 0050, 0221,
0284, 0399, 1225, 1226, 1244, 1259,
1260, 1284, 1296, 1303, 2215

ИВА НИЋ, Ду шан – 2774
ИВА НОВИЋ, Вас ко – 2471
ИВА НОВИЋ, Ра домир – 2136, 2316, 2317,
2318, 2319, 2320
ИВА НОВИЋ, Ра домир В. – 2623
ИВАН ЧИЋ, Љу бо – 0267
ИВЕ ЉИЋ, На да – 0071
ИВКОШИЋ, Ми лан – 1956
ИГ ЊАТОВИЋ, Дра гољуб – 1585
ИГ ЊАТОВИЋ, Срба – 2137
ИДРИЗБЕГОВИЋ, Ами ра – 0151, 0227,
0314, 0412
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ИЛИЋ, Војислав Мла ђи – 1195, 1227
ИЛИЋ, Здравко – 1504
ИЛИЋ, Крсти воје – 1992, 2138, 2139
ИЛИЋ, Па вле – 0197, 0294, 0348, 0448,
0568, 0596, 0611
ИЛИЋ, Па вле – 0684, 0706, 0733
ИН БЕР, Вера – 0964, 0987, 1528
ИСА КЈАН, Аве тик – 0858, 0876, 0886
ИСМА И ЛОВА, Зулфи ја – 0831, 0836,
0859, 0892
ИШИ МОВ, Вла ди мир – 1750
ЈА ВОРОВ, Пејо – 0821
ЈА ЗОВА, Ја на – 1341
ЈА КОВЉЕВИЋ-КА ЛИ НАЦ, Ми лосав –
0454
ЈАК ШТАС, Јонас – 1135
ЈА МАСА КИ-ВУ КЕ ЛИЋ, Кајоко – 0628
ЈАН КОВ, Стојне – 1061
ЈАН КОВИЋ, В. – 1228
ЈАН КОВИЋ, Ви доса ва – 0918
ЈАН КОВИЋ, Вла ди мир – 0047, 0223
ЈАН КОВИЋ, Дра гољуб – 2321
ЈАН КОВИЋ, М. – 2178
ЈАН КОВИЋ, На да – 0709
ЈАН КОВИЋ, Сла ђа на – 2419
ЈА ЊИЋ, Ду шан – 2824
ЈА РИЋ, Љи ља на – 0593
ЈАСТРЕБИЋ, Бла гоје – 0160
ЈЕВРИЋ, Дарин ка – 2179, 2453, 2483
ЈЕВРИЋ, Ми лорад – 1867, 2699
ЈЕВТИЋ, Ми лош – 0533, 1448, 2101, 2107,
2322, 2454, 2484, 2539, 2542, 2730
ЈЕВШОВАР, Мари јан – 0005, 0076, 0191,
0195, 0236, 0267
ЈЕ ЛЕСИ ЈЕВИЋ, Слободан – 0663
ЈЕ ЛИЋ, Војин – 0071
ЈЕ ЛУ ШИЋ, Си ни ша – 2658
ЈЕМЕЦ-БОЖИЋ, Марјан ца – 0053, 0054,
0196, 0937, 1021
ЈЕНИ ХЕН, Манфред – 1058, 2121, 2180,
2659
ЈЕН КИЋ, Дра гољуб – 1828
ЈЕРЕЈ, Ата наси је – 1751
ЈЕРЕМИЋ, Б. – 1400
ЈЕРЕМИЋ, Дра ган М. – 0221, 0284, 0321,
0697, 1643, 1906, 1907, 2323
ЈЕРКОВИЋ, Јован – 0187
ЈЕРОСИ МИЋ, Горда на – 0479
ЈЕРОТИЋ, Вла де та – 2750, 2821

ЈЕФТИ МИ ЈЕВИЋ-ЛИ ЛИЋ, Ми ли ца –
2624
ЈЕФТИЋ, А. – 1677
ЈЕШИЋ, Стан ко – 2229
ЈОВА НИЋ, Ду шка – 2140
ЈОВА НОВ, Зоја – 1993
ЈОВА НОВИЋ, Бра нислав – 0053, 0054,
0196
ЈОВА НОВИЋ, Бран ко – 0399, 1570, 1752,
2215, 2485
ЈОВА НОВИЋ, Вла ди мир – 2700, 2713,
2714, 2731
ЈОВА НОВИЋ, Жи ворад П. – 1366, 1505,
1611
ЈОВА НОВИЋ, Јован Змај – 0194, 0235,
0292, 0594, 0713
ЈОВА НОВИЋ, Ксени ја – 2049
ЈОВА НОВИЋ, Ми ли воје – 1612
ЈОВА НОВИЋ, Ни кола Б. – 1196
ЈОВА НОВИЋ, Све тислав – 1449
ЈОВА НОВИЋ, Слободан А. – 1245
ЈОВАН ЦАИ, Мари ја – 2807
ЈОВИЋ, Бојан – 2775, 2809
ЈОВИЋ, Дра гољуб – 1753
ЈОВИЋЕВИЋ, Ненад – 2736
ЈОВИЋЕВИЋ, Татја на – 2701
ЈОВОВИЋ, Је ли ца – 2623
ЈОВОВИЋ, Ран ко – 2507
ЈОКИЋ, Бран ко – 2181, 2182, 2220, 2230,
2231
ЈОКИЋ, Мом чи ло – 0897
ЈОЛЕР, Предраг – 0320
ЈОРГАЧЕВИЋ, Јован ка – 0890
ЈУ ВАН ЧИЋ, Мет ка – 1034, 1036
ЈУДА ХИН, А. – 0975
ЈУН БРОДА, Ина – 0923, 0925, 0960
ЈУ РИ ШЕВИЋ, Миодраг – 1792
ЈУРЦА, Бран ка – 1829
КА ЛЕ ЗИЋ, Васи ли је – 1644
КА ЛЕ ЗИЋ, Да ни ло – 0154
КА ЛЕ ЗИЋ, Слободан – 0153
КА НАЧ КИ, Зора – 1754
КА ПЕТА НОВИЋ, Миодраг – 1165
КА ПИЏИЋ-ХА ЏИЋ, Наси ха – 0263, 0390
КА ПУ ТИ КЈАН, Сил ва – 0846
КА РА ЛИЋ, Предраг – 1309
КА РА НОВИЋ, Зоја – 2742, 2773
КА РИЋ, Жи војин – 1678
КАСТОРИ, Ми росла ва – 0519
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КА ХИД ЗЕ, Медеја – 0749, 0767, 0768,
0769, 0770, 0777, 0778
КАЧА НИН, Оли вера – 1908
КА ША НИН, Ми лан – 0221, 0284, 0399,
1197, 1246, 2215, 2279
КВИТКО, Лев – 0847
КЕБА РА, Ненад – 0725
КЕЦ МАН, Да вид – 1506, 2324, 2325
КЕЦОЈЕВИЋ, Љи ља на – 2439
КЕШОКОВ, Алин – 0877
КИ КИЋ, Хасан – 1261
КИ РОВА, Ли ли ја – 2232
КИТА НОВИЋ, Бран ко – 0890, 1529, 1546
КИЋЕВАЦ, Босиљка – 0055, 0104, 0174,
0210, 0270, 0523, 0524, 0770, 0797, 2061
КИЋЕВАЦ, Па вле – 1571
КЛЕМЕН ЧИЋ, Мари ја – 2039
КЛЕТ НИ КОВ, Еф тим – 0934, 1909, 1910,
2326
КЛОП ЧИЧ, Ми ле – 0954, 1048
КНЕ ЖЕВИЋ, Лен ка – 0159
КНЕ ЖЕВИЋ, Ми ли воје – 1310
КОВАЧ, М. – 1806
КОВАЧЕВИЋ, Божи дар – 1198, 1367
КОВАЧЕВИЋ, Бра нисла ва – 0903
КОВАЧЕВИЋ, Бран ка – 0902
КОВАЧЕВИЋ, Вла дан – 0624
КОВАЧЕВИЋ, Да ни ца – 0906
КОВАЧЕВИЋ, Перо – 2721
КОЖА РИЋ, Иван – 0007, 0077, 0158,
0240, 0446
КОЗАРЧА НИН, Иво – 1311, 1353, 1359
КОЛА КОВИЋ, Медиса – 2732
КОЛА РОВ, Иван – 1007, 1089, 1103, 1162,
1957, 2050, 2327, 2328
КОЉЕВИЋ, Ни кола – 0221, 0284, 2051,
2183
КОЉЕВИЋ, Све тозар – 2329
КОН ДОВСКИ, Ди ми тар – 0917, 0946
КОНЕВ, Или ја – 2660, 2817
КОНЕСКИ, Бла же – 1145, 2330, 2331
КОНСТАНТИ НОВИЋ, Ра домир – 1911
КОЊИЋ, Ирфан – 0790
КОРБУ ТОВСКИ, Ни кола – 0245, 1994,
2569
КОРДА-ПЕТРОВИЋ, Алексан дра – 2625,
2626
КОРДИЋ, Си ни ша – 1210, 1335, 1336
КОРЕНЕВСКА, Ната ли ја – 1147, 2052,
2108, 2590

КОРЧА ГИН, В. – 0987
КОСА НИЋ, М. – 1958
КОСА НОВИЋ, Богдан – 2627
КОСОВЕЛ, Срећ ко – 0812
КОСТИЋ, Дра гомир – 2628
КОСТИЋ, Ду шан – 0031, 0101, 1389, 1547,
1679, 1680
КОСТИЋ, Звони мир – 2122, 2332
КОСТИЋ, Звони мир Па лански – 0450
КОСТИЋ, Катари на – 1995, 1996, 2017,
2255, 2805
КОСТИЋ, Ми ли ца – 1184, 1199, 1203,
1490
КОЦ БЕК, Едвард – 0812
КОШ, Ерих – 2554, 2559
КОШАК, Вин ко – 1297
КРА ВЉА НАЦ, Бра нислав – 2184
КРА ГУ ЈЕВИЋ-ВУ ЈИЋ, Тања – 0192
КРАЈАЧИЋ, Људевит – 1217
КРА КАР, Лојзе – 0848, 1048, 1071, 1401,
2109, 2333
КРА УС-СРЕБРИЋ, Ева – 1035
КРАШ, Мари јан – 1868
КРЕШЧИК, Вик тор – 0807, 0808
КРИ ЖА НИЋ, Пјер – 1260
КРКЛЕЦ, Густав – 0034, 0071, 0157, 0238,
0346, 0972, 1262, 1548, 1549, 1550,
2334
КРЊЕВИЋ, Вук – 0392, 1645, 1869
КРСМА НОВИЋ, Марко – 0313, 0841,
0842, 0843, 0846, 0847, 0849, 0850,
0851
КРСТА НОВИЋ, Здравко – 2591
КРСТИЋ, Је лена – 1410
КРСТИЋ, Угљеша – 0004, 0229, 0315,
0386, 0413, 1646
КРШИЋ, Иван – 1681
КРШИЋ, Јован – 1200, 1263
КУ БИ НЕЦ, Су за на – 1108, 1125, 1152
КУ БИН ЦОВА, Су за на – 1123
КУ БИ ШТА, Лудек – 0909
КУ ЗМА НОВСКИ, Ристо – 2335
КУ ИЋ, Ран ка – 0929, 1165
КУ ЈУН ЏИЋ, Миодраг – 1411, 1507, 1508,
1509, 2141, 2418
КУ КАЈ, Рифат – 0994, 1050, 1100, 1168,
1170
КУЛАВКОВА, Кати ца – 1131, 2336
КУЛИ ЈЕВ, Ка исин – 0878
КУЛУН ЏИЋ, Звони мир – 1342
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КУН ДА, Богуслав – 2419
КУ НЕЈ, Мирја на – 1807
КУ НОВСКИ, Васил – 1074
КУ ПА ЛА, Јан ко – 0809
КУ ТАСОВА, Ол га – 0916, 0986, 0987
ЛА БОВИЋ, Љу бе та – 2053
ЛА ВРЕНТИ ЈЕ, епископ шабач ко-ва љевски – 0624, 2508
ЛА ГУМ ЏИ ЈА, Ра зи ја – 1912
ЛА ДИНСКИЈ, А. П. – 0964, 0987
ЛА ЗА РЕВИЋ, Гру ји ца – 0123
ЛА ЗА РЕВИЋ, Дивна – 1755
ЛА ЗА РЕВИЋ, Оли вера – 1913
ЛА ЗА РЕ ЗНУ, С. – 1143
ЛА ЗИЋ Ма нас, Бран ко – 2715
ЛА ЗИЋ, Жи ка – 1450, 1613, 1682
ЛА ЗИЋ, Ла за – 0161, 0268, 0322, 0323,
2054
ЛА ЗИЋ, Небојша – 2629
ЛА КИЋЕВИЋ, Дра ган – 0658, 2455,
2472, 2543
ЛА КИЋЕВИЋ, Дра ган – 0670, 0687,
0694, 0696, 0700, 0704, 0712, 0729,
0730, 0731, 0732, 0743, 2767
ЛА ЛЕВИЋ, Миодраг С. – 2088
ЛА ЛИЋ, Иван В. – 0032, 0050, 0221, 0284,
0399, 1808, 1830, 2102, 2185, 2215, 2509
ЛА ЛИЦКИ, Вла дислав – 0002, 0028,
0031, 0148, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311,
0342, 0410, 0442, 0473
ЛАН ГО, Ду ња – 1793
ЛА ПЕН КА, Еми ли ја – 1683
ЛАТ КОВИЋ, Ви до – 1320
ЛЕБЕДЕВА, Н. – 0987
ЛЕВЧЕВ, Љу бомир – 0822
ЛЕОВАЦ, Славко – 2186
ЛЕОНТИЋ, Јасен ка – 0481, 0527
ЛЕСКОВАЦ, Мла ден – 1229
ЛИ ЛИЋ, За горка – 0972
ЛИ НА МЈА ГИ, Мајму – 0884
ЛИ ПИНС, Макси ли ниекс Алексејс –
0911
ЛИСОВСКА, Ол га – 0831, 0837, 0860,
0892
ЛОМИ ВИЋ, Бошко – 2436
ЛОН ЧАР, Иван – 2337
ЛОПИ ЧИЋ, Ђорђе – 1285
ЛОРЕН ЦОВА, Јарми ла – 1174
ЛОС, Јевдоки ја – 0849
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ЛУБКИВСКИЈ, Роман – 0912, 0999, 1083
ЛУ КИЋ, Ве ли мир – 1870
ЛУ КИЋ, Дра ган – 0194, 0235, 0261, 0292,
2661
ЛУ КИЋ, Ду ши ца – 2510, 2560
ЛУ КИЋ, Љи ља на – 2187
ЛУ КИЋ, Све та – 0032, 0047, 2338, 2511
ЛУ КИЋ, Сне жа на – 2055, 2056
ЛУ КОВАЦ, Ха мид – 0390
ЛУ ЦИЋ, Љу би ша Љ. – 0312
ЛУ ЧИЋ, Мил ка – 2233
ЉВОВИЧ, Маја Да ви довна – 0761, 0762,
0798
ЉУ ШТА НОВИЋ, Јован – 2733
МА ВЕЦ, Ацо – 0932
МА ГА РА ШЕВИЋ, Мирко – 0443, 2188,
2234, 2512
МАЈИЋ, Дра гољуб – 1264
МАЈСТОРОВИЋ, Горда на – 2055, 2056
МА КА РОВА, Т. – 0987
МА КВЕЈЕВА, Кристи на – 2189
МАКСИ МОВИЋ, Вера – 0157, 0238, 0346
МАКСИ МОВИЋ, Војислав – 2220, 2235,
2256, 2702
МАКСИ МОВИЋ, Ј. – 1614
МАКСИ МОВИЋ, Јован – 0902
МАКСИ МОВИЋ, Миодраг – 1412, 1413
МАКСИ МОВИЋ, Ми рослав – 2513
МА ЛЕТИЋ, Неда – 2057
МА ЛИ НА, Ка ли на – 2058
МАН ЧЕК, Марјан – 1002
МА РИН КОВИЋ, Ан тони је – 1684
МА РИН КОВИЋ, Ми рослав – 2339
МА РИН КОВИЋ, На да – 1402
МАРЈА НОВИЋ, Богосав – 2420
МАРЈА НОВИЋ, Воја – 0157, 0238, 0346,
0486, 1703, 1704, 1756, 1757, 2114
МАРЈА НОВИЋ, Жељко – 0009, 0029,
0049, 0151, 0227, 0314, 0412
МАРКАРЈАН, Маро – 0831, 0838, 0861,
0892
МАРКОВИЋ, Весна – 2236
МАРКОВИЋ, Ви то – 0223
МАРКОВИЋ, Жи ка – 2570
МАРКОВИЋ, Иван ка – 0772, 0955
МАРКОВИЋ, Љу би ца – 1343, 1354
МАРКОВИЋ, Ми лан Р. – 2123, 2340,
2341, 2421
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МАРКОВИЋ, Ми ли воје – 1997, 2089,
2142, 2237, 2561
МАРКОВИЋ, Слободан Ж. – 0161, 0268,
0322, 0323, 0474, 0610, 0633, 0643,
1451, 1491, 1685, 1758, 1810, 2342,
2343, 2422, 1809, 1831, 1914, 1998,
2456, 2457, 2473, 2474, 2539, 2544,
2550, 2568, 2580, 2592, 2630, 2631,
2651, 2652, 2653, 2655, 2657, 2659,
2660, 2662, 2669, 2670, 2671, 2674,
2677, 2679, 2681, 2687, 2695, 2697,
2699, 2701, 2702, 2703, 2704, 2706,
2707, 2708, 2723, 2724, 2725, 2727,
2728, 2730, 2731, 2734, 2735, 2738,
2741, 2751, 2776, 2817
МА РОЈ, Нан дер – 0161, 0268, 0322, 0323
МА РОЈЕВИЋ, Рад ми ло – 2663
МАРС, Евгени ја – 1344
МАР ТИ НОВ, Л. Н. – 0964, 0987
МАР ТИ НОВИЋ, Ју рај – 0885
МАР ТИ НОВИЋ, Ми лан – 0048
МАР ТИЋ, Ан ђел ка – 0071, 0481, 0527
МАСКА РЕ ЛИ, Марко – 0421
МАТА, Корнел – 1152
МАТЕЈИЋ, Ве ли мир – 0124, 0352
МАТИЋ, Ду шан – 1381
МАТИЦКИ, Ми лен ко – 0225, 1530, 1811
МАТИЦКИ, Миодраг – 2562, 2716, 2752,
2777
МА У КОВИЋ, Ми ли воје – 2059
МА ША НОВИЋ, Ди ми три је Л. – 2190,
2257, 2690
МЕДЕНИ ЦА, Дра ги ша – 2735
МЕДЕНИ ЦА, Зора – 0002, 0028, 0073,
0098, 0150, 0161, 0268, 0322, 0323
МЕ ЗДИЋ, Ан тун – 0191
МЕКА ЛИ, Есад – 1140
МЕНАРТ, Ја нез – 1002
МЕРЦАН, Хасан – 0977, 0980, 1011, 1052,
1106
МЕТАКСЕ – 0831, 0839, 0862, 0892
МИ ЈА И ЛОВИЋ, Ми ле та – 2567
МИЈА И ЛОВИЋ, С. – 1759
МИ ЈА КОВСКИ, Ристо – 0931, 0957
МИ ЈУ ШКОВИЋ, Недељко – 2081
МИ КИЋ, Ра ди воје – 0532
МИ КЛАВЧИЋ, Јули јан – 1095
МИ КУЛА, Мари ја – 1151
МИ КУЛИ, Есад – 1139
МИ ЛА НИЋ, Вла ди мир – 0079

МИ ЛА НОВИЋ, Братислав – 1871
МИ ЛА НОВИЋ, Војислав – 0563, 0659
МИ ЛА НОВИЋ, Д. – 1647
МИ ЛА НОВИЋ, Ду ши ца – 2143
МИ ЛА НОВИЋ, Ђорђе – 0002, 0057,
0073, 0098, 0150
МИ ЛА НОВИЋ, Јеврем – 0261
МИ ЛА НОВИЋ, Ми лена – 1092, 2191
МИ ЛА РИЋ, Вла ди мир – 0299, 1812, 1942
МИ ЛАТОВИЋ, Вук – 2814
МИ ЛАЧИЋ, Божо – 1390, 1452, 1813
МИ ЛАЧИЋ, Д. – 0088
МИ ЛЕВА, Иве та – 1103
МИ ЛЕН КОВИЋ, Ди ми три је – 1572,
1760, 2192
МИ ЛЕТИЋ, Љу би ца – 2593
МИ ЛЕТИЋ, Слободан – 1845
МИ ЛЕУСНИЋ, Стојан – 0147
МИ ЛИ ДРА ГОВИЋ, Божи дар – 2018
МИ ЛИН КОВИЋ, Миомир – 2664, 2717
МИ ЛИН ЧЕВИЋ, Васо – 2423
МИ ЛИЋ, Воја – 0223
МИ ЛИЋ, Зоран – 1648, 2514, 2594
МИ ЛИЋ, Слободан – 0225
МИ ЛИЋЕВИЋ, Љу бислав – 2344
МИ ЛОВА НОВИЋ, Ђорђе – 0411
МИ ЛОВИЋ, Јевто М. – 2144
МИ ЛОВИЋ, Ра дован – 1959
МИ ЛОВИЋ, Рајка – 0781
МИ ЛОЈ ЧИЋ, Дара – 2238
МИ ЛОРА ДОВИЋ, Боле – 0004, 0006,
0050, 0149, 1092
МИ ЛОРА ДОВИЋ, Мирко – 1686
МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Божи дар – 1531,
1551
МИ ЛОСА ВЉЕВИЋ, Се ли мир В. – 1430,
2810
МИ ЛОШЕВИЋ, Ве ли мир – 0414, 0522,
0560, 0561, 0591, 1872
МИ ЛОШЕВИЋ, Да не – 0833
МИ ЛОШЕВИЋ, Ђорђе – 2515
МИ ЛОШЕВИЋ, За горка – 2345
МИ ЛОШЕВИЋ, Ни кола – 0221, 0284,
1915, 2279, 2300, 2346, 2718
МИ ЛОШЕВИЋ, Христифор – 1230
МИ ЛУ ТИ НОВИЋ, Ми лу тин – 0476
МИ ЉЕВИЋ, В. – 1586, 1587
МИЉКОВИЋ, Бра нислав – 1204
МИЉКОВИЋ, Бран ко – 1649
МИ ЉУШ, Бран ко – 0031, 0101
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МИ ЉУШ, Бран ко Н. – 0148, 0156, 0157,
0161, 0185, 0186, 0193, 0234, 0238, 0258,
0265, 0268, 0311, 0322, 0323, 0342, 0346
МИ НАТИ, Иван – 0932, 1002, 1071, 1084,
1095, 2099
МИОДРА ГОВИЋ, Ми лован – 2802
МИРКОВИЋ, Ми лосав – 1532, 1533,
1534, 1650, 1873, 2019, 2060, 2347,
2348, 2516, 2595, 2778
МИРКОВИЋ, Ми рослав – 2268
МИРКОВИЋ, Ни кола – 1231, 1345, 1360
МИРКОВИЋ, Чедомир – 2269, 2349,
2350, 2351, 2424, 2475, 2596
МИ РОСА ВЉЕВИћ, Би ља на – 0706, 0733
МИРША КАР, Мирсад – 0863
МИСА И ЛОВИЋ, Ми лен ко – 2193
МИТРИЋ, Небојша – 0321
МИТРОВИЋ, Мари ја – 0812
МИТРОВИЋ, Рат ко – 2020
МИТРОВИЋ, Срба – 0628
МИТРОПАН, Пе тар – 0813, 0888, 1337,
1588
МИ ХА И ЛОВИЋ, Борислав Ми хиз –
0221, 0284, 0640, 1431, 1651, 2279,
2300, 2352
МИ ХА И ЛОВИЋ, Васа Д. – 1091, 1134
МИ ХАЛ КОВ, Сергеј – 0850
МИ ХЕ ЛИЧ, Ста не – 1025
МИЦКОВИЋ, Слободан – 0480, 1145, 2353
МИ ШИЋ, Зоран – 1453
МЛА ДЕНОВИЋ, Жи вомир – 1321
МЛА ДЕНОВИЋ, Та наси је – 2517, 2597
МОДЕР, Јан ко – 0932, 1095
МОЈА ШЕВИЋ, Ми љан – 2632
МОМ ЧИ ЛОВИЋ, Стеван – 2103
МОРАЧИЋ, Дам њан – 0108, 0351, 1705,
1761, 1916, 2061, 2124, 2518
МОРИ НА, Мустафа – 0913
МОРИЦ, Ју на – 0879, 0880, 0892
МРАОВИЋ, Дра ган – 2458, 2459, 2571
МРВОШ, Богдан – 2194, 2354, 2355
МРКАЉ, Зона – 2779
МУ ЖДЕКА, Ду шан – 1205
МУН КАЈА, Баз Имре – 0922
МУНЋАН, Иво – 2818
МУ РАД БЕГОВИЋ, Ах мед – 1206
МУ РАТА ГИЋ-ТУ НА, Хасни ја – 2633
МУРВАР, Нева – 1492
МУСИЋ, Је лена – 0047
МУСОВИК, Смајо – 1168
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НАСТАСИ ЈЕВИЋ, Ми рослав – 2062
НАСТАСИЋ, Пе тар – 2780
НАСТОВИЋ, Иван – 2718
НДОЦИ, Н. – 1144
НЕВИСТИЋ, Иван – 1346
НЕДЕ ЛОВСКИ, Ки ре – 1133
НЕДЕЉКОВИЋ, Б. – 1454
НЕДЕЉКОВИЋ, Дра ган – 0781, 1960,
1999, 2021, 2125, 2407, 2598
НЕДЕЉКОВИЋ, Дра гољуб – 1961, 2000
НЕДЕЉКОВИЋ, Ми лорад – 1347
НЕДИЋ, Бори воје – 1265
НЕРИС, Са ломеа – 0831, 0840, 0864,
0865, 0892
НЕЦАТИ, Зекери ја – 0914, 0926, 1000,
1004, 1040, 1046, 1047, 1060, 1064,
1073, 1076, 1078, 1099, 1109, 1110, 1111,
1119, 1120, 1128, 1141, 1142, 1160, 1161
НЕШИЋ, Анастас – 2356
НЕШКОВА, Не ли – 2063, 2090
НИ КОЛА ШЕВИЋ, Горан – 2578
НИ КОЛИЋ, Бра на – 1652
НИ КОЛИЋ, Добри ло – 0160, 0295, 0791
НИ КОЛИЋ, Дра ган – 2220, 2239
НИ КОЛИЋ, Љи ља на – 2811
НИ КОЛИЋ, Ми лан – 2357
НИ КОЛИЋ, Ра де – 2064, 2145, 2358
НИ КОЛИЋ, Ра де М. – 0451, 1874
НИ КОЛИЋ, Са ва – 0053, 0054, 0196,
0937, 1021
НИ КОЛОВ, Ми ле – 2065
НИ МА НИ, Ши ку ри – 1050, 1100
НИН КОВИЋ, Јова на – 2815
НИ ЧЕВ, Дра ган – 2110
НИ ША ВИЋ, Ра ле – 0703
НОВАК, Емил – 1589
НОВА КОВИЋ, Бошко – 0221, 0284, 1266,
1304, 1348, 1391, 1414, 1455, 2066, 2359
НОВА КОВИЋ, Слободан – 2476
НУ ЧА ГИ, Па вел – 1029
ОБРЕНОВИЋ, Ра де – 0485, 1794
ОГ ЊА НОВИЋ, Дра гу тин – 0573, 0641,
0906, 1471, 1832, 1962, 2091
ОГРИЗОВИЋ, Ви шња – 1762
ОДА ЛОВИЋ, Мошо – 2360
ОЛУ ЈИЋ, Грозда на – 1432
ОЉАЧА, Мла ден – 0232, 0260
ОН КОВИЋ, Ми ли воје – 0260
ОПАЧИЋ, Звони мир – 2361
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ОРЛОВИЋ, Дра ган – 1653
ОСМАН ЛИ, Томислав – 2362
ОСМА НОВ, Ари кул – 0866
ОСТОЈИЋ, Карло – 1456
ОСТОЈИЋ, Љу би ца – 2240
ОСТОЈИЋ, С. – 1433
ОТОРА НОВ, П. – 1763
ОЦОКОЉИЋ, Дарко – 2736
ОЦОКОЉИЋ, Јован ка – 2736
ПА ВИЋ, Бора – 1392
ПА ВИЋ, Борислав – 1535
ПАВКОВИЋ, Мла ден – 2067
ПАВКОВИЋ, Мома – 2258
ПА ВЛЕШ, Божи дар – 1654, 1655
ПА ВЛИК, М. – 0952
ПА ВЛИЋ, Ду шан – 0735
ПА ВЛИЧ КА, Д. – 1083
ПА ВЛОВА, М. – 0987
ПА ВЛОВИЋ, Зоран – 2634, 2665
ПА ВЛОВИЋ, Ју го – 2068
ПА ВЛОВИЋ, Лу ка – 1457, 1458
ПА ВЛОВИЋ, М. – 0515
ПА ВЛОВИЋ, Ми ли ка – 2069
ПА ВЛОВИЋ, Миодраг – 0147, 2572
ПА ВЛОВИЋ-МАРКОВИЋ, Иван ка –
1009, 2044
ПАВЧЕК, Тоне – 1459, 2195
ПАЈИЋ, Пе тар – 2146, 2196, 2197, 2198,
2363, 2364
ПА ЛА ВЕСТРА, Предраг – 0035, 1656,
2691, 2719, 2737, 2823
ПАН ГА РИЋ, Злат ко – 2753, 2781
ПАН ДУ РОВИЋ, Си ма – 0654, 1182, 1201,
1215, 1267, 1268
ПА НИЋ, Сла ви ца – 0641
ПА НОВИЋ, Ми лен – 1917, 1918
ПАНТЕ ЛЕЕВ, Ди ми тр – 0951
ПАНТИЋ, Ми рослав – 2545
ПАНТИЋ, Ми хај ло – 0613, 2417, 2519
ПАН ЧЕВА, Бе ла – 2070
ПАСТЕРНАК, Борис – 0799
ПА У ЗИН, Љу бо – 2365
ПА У НОВИЋ, Ђорђе – 0127
ПА У НОВИЋ, Си ни ша – 1202, 1211, 1415,
1510, 1536
ПА ШИЋ, Ми лу тин – 2635
ПА ШИЋ, Фе ликс – 1573, 1764
ПЕДОВИЋ, Алексан дар – 0320, 2722
ПЕЈИЋ, Дра ган – 2366, 2425

ПЕЈОВИЋ, Алексан дар – 1919
ПЕЈ ЧЕВ, Иван – 0823
ПЕЈ ЧИЋ, Јован – 1875, 2754
ПЕЈ ЧИЋ, П. – 2426
ПЕРИ НИЋ, Лук ша – 1216
ПЕРИЋ, Да ни ца – 1537
ПЕРИЋ, Ђорђе – 2573
ПЕРИЋ, Ра ша – 0570, 0571, 0572
ПЕРИ ШИЋ, Ми ла на – 0241
ПЕРИ ШИЋ, Ми рослав – 2367
ПЕРОВИЋ, Бра нислав – 0048
ПЕРОВИЋ, Ра де – 1305
ПЕРОЦИ, Ела – 0161, 0268, 0322, 0323
ПЕТ КА НОВА, Магда – 1833
ПЕТ КОВИЋ, Гру ја – 2824
ПЕТ КОВШЕК, Дарин ка – 0932, 1095
ПЕТРОВ ЂА КОВИЋ, Га вра – Бата – 0618
ПЕТРОВ, Алексан дар – 0399, 1657, 1706,
1707, 2001, 2215, 2782
ПЕТРОВ, Д. – 0987
ПЕТРОВ, Јован – 0053, 0054, 0196
ПЕТРОВИЋ, Алексан дар Са ша – 0177,
2071
ПЕТРОВИЋ, Бошко – 0050, 1920
ПЕТРОВИЋ, Вељко – 0454
ПЕТРОВИЋ, Вла дисла ва – 2636
ПЕТРОВИЋ, Гра ди мир – 0184
ПЕТРОВИЋ, Дам њан – 2703, 2755
ПЕТРОВИЋ, Жарко – 2805
ПЕТРОВИЋ, Ми лић – 1963
ПЕТРОВИЋ, Ми лош – 2092, 2599, 2600,
2756, 2803
ПЕТРОВИЋ, Ми лу тин – 2520
ПЕТРОВИЋ, Миодраг – 1511, 1876, 2427,
2428, 2429, 2460, 2486, 2521, 2522
ПЕТРОВИЋ, Мирко – 0001, 0002, 0028,
0073, 0098, 0150, 1765, 2368
ПЕТРОВИЋ, На да – 2022
ПЕТРОВИЋ, На де жда – 0677, 1338
ПЕТРОВИЋ, Пе тар Пеци ја – 1232
ПЕТРОВИЋ, Ру жи ца – 1766
ПЕТРОВИЋ, С. – 1574
ПЕТРОВИЋ, Си ма – 1964
ПЕТРОВИЋ, Ти хомир – 2270, 2601, 2666,
2760, 2804
ПЕТРОВИХ, Мари ја Сергејевна – 0891,
0895, 0898, 0987
ПЕТРОВИ ЦИ, Си ма – 0953
ПЕТРОВСКИ, Трајан – 1145, 1150
ПЕТРОНИЋ, Ми лош – 2093
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ПРИ ЦА, Ду шан – 1235
ПРОДА НОВИЋ, Божи дар – 0103
ПРОДА НОВИЋ, Остоја – 2524, 2738
ПРОТИЋ, Ду ши ца – 0631, 2525
ПРОТИЋ, Миодраг – 1501
ПРОТИЋ, Предраг – 0048, 1658, 1795,
1834, 1878, 1879, 2023, 2104
ПРОШИЋ, Н. – 1355
ПУСЛОЈИЋ, Адам – 0628, 1013, 2617
ПУ ШИЋ, Босиљка – 0126
ПУ ШОЊИЋ, Бошко – 2111, 2201, 2202,
2203, 2242
ПШАК, Кати ца – 0296

ПЕЦО, Асим – 2369, 2563, 2602, 2667
ПЕШИЋ, Ми лосав Славко – 2199
ПЕШИЋ, Миодраг – 0899
ПЕШИЋ, Миодраг М. – 1233, 1234, 1247,
1269
ПЕШУТ, Пе тар С. – 0031, 0101
ПИ ЛЕТИЋ, Све тозар – 2220, 2241
ПИЛ КОВИЋ-МАКСИ МОВИЋ, Дора –
1270, 1286, 1460
ПИОКЕР, Карло – 0161, 0268, 0322
ПИСА ЊУК, Ми ха и ло – 0359, 0408, 0884
ПИТУЛИЋ, Ва лен ти на – 2668
ПЛЕШКО, Игор – 1025
ПОГАЧ НИК, Б. – 1590
ПОД ГОРЕЦ, Ви дое – 0931, 1146
ПОЛЕДИ ЦА, Љ. – 2002
ПОП ДИ МИТРОВ, Ема ну ил – 0824
ПОПОВИЋ, Аска ниј – 0869, 0871, 0873,
0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0881
ПОПОВИЋ, Богдан А. – 1877
ПОПОВИЋ, Богдан Љ. – 1538
ПОПОВИЋ, Бру но – 1472
ПОПОВИЋ, Вла до – 1382
ПОПОВИЋ, Гли гор – 1115
ПОПОВИЋ, Дра га на – 1091
ПОПОВИЋ, Здравко – 1322
ПОПОВИЋ, Људ ми ла – 2669
ПОПОВИЋ, Ми ша – 0223
ПОПОВИЋ, Ната ли ја – 1767
ПОПОВИЋ, Рад ми ла – 2147, 2148, 2200,
2461
ПОПОВИЋ, Ра дован – 0097, 2370, 2523,
2555, 2603, 2604, 2793, 2812
ПОПОВИЋ, Ран ко – 2813
ПОПОВИЋ, Рат ко – 0530
ПОПОВИЋ, Росан да – 1768
ПОПОВИЋ, Ста нислав – 1091
ПОПОВИЋ-ПЕРИ ШИЋ, На да – 2430
ПОПОВСКИ, Алексан дар – 1615
ПОПОВСКИ, Ан те – 1145
ПОПОВСКИ, Гли гор – 0917, 0946, 0957,
0982, 1015, 1028, 1079, 1093, 1118
ПОСТУ ПАЉСКИЈ, Игор – 1708
ПРА ЖИЋ, Ми лан – 1769, 1770, 2114
ПРА ШКЕВИЧ, Гена диј – 0810, 0811, 0825
ПРЕДИЋ, Вла ди мир – 1709
ПРЕРА ДОВИЋ, Ран ко – 0286, 1771
ПРЕШЕРН, Фран це – 0756, 0771, 0812,
0885
ПРИ БИЋЕВИЋ, Кристи на – 2228

РА БРЕНОВИЋ, Са вић – 2105
РА ДВОЛИ НА, Ида – 1473, 1687, 1814,
1835, 1846, 2637
РА ДИСА ВЉЕВИЋ, Зоран – 2605
РА ДИЋ-ДУ ГОЊИЋ, Ми ла на – 2692:
РА ДИ ЧЕВИЋ, Бран ко В. – 1512, 2606
РА ДОВА НОВИЋ, Ми ли ца – 0562
РА ДОВА НОВИЋ, Стеван – 0008
РА ДОВИЋ, Ду шан – 0594
РА ДОВИЋ, Коста – 1921
РА ДОВИЋ, Ми лен ко – 0521, 1616, 1688,
1772, 2072, 2243, 2244
РА ДОВИЋ, Слободан – 2245, 2551
РА ДОВИЋ, Чедо – 0232, 0260
РА ДОЈ ЧИЋ, Ми лорад – 2607
РА ДОЊИЋ, Ве либор – 0126, 0153
РА ДОШЕВИЋ, Горда на – 0430
РА ДУЛОВИЋ, Оли вера – 2795, 2811
РА ДУЛОВИЋ, С. – 2204
РА ДУЛОВИЋ, Се ли мир – 2742
РА ДУЛОВИЋ, Фи лип – 0048
РА ДУ НОВИЋ, Весе лин – 2371
РА ДУСИ НОВИЋ, В. – 2462
РАЗДОБУД КО-ЧОВИЋ, Лариса – 2692
РА ИКОВИЋ, Џоја – 0381, 0382, 0383, 0384
РА ИЧ КОВИЋ, Стеван – 0050, 0102, 0221,
0284, 0399, 0564, 0772, 0904, 0987,
1659, 1773, 1774, 1775, 2073, 2215, 2279,
2300, 2372, 2526, 2564
РАЈИЋ, Љу би ша – 0792
РАЈИЋ, Ми лан – 1287
РАЈИ ЧИЋ, Ста ној ло – 1171
РАЈ КОВИЋ, Љу би ша – 1880, 2074, 2638,
2810
РАЈ КОВИЋ, Љу би ша Коже љац – 1815,
2205, 2477, 2478
582

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

РАЈ КОВИЋ, Слободан – 0008
РА КИТИЋ, Слободан – 0100, 0233, 0381,
0382, 0383, 0384, 0388, 0479, 0525,
0562, 0619, 0620, 0621, 0622, 0623,
0659, 0728, 1881, 2206, 2246, 2373,
2463, 2527, 2546, 2547, 2579, 2705, 2783
РА КИЋ, Му а мир – 0001
РА КИЋ, Слободан – 2374
РА КИЋ, Слободан Ж. – 1882
РА КОЧЕВИЋ, Бран ко – 2375
РА КОЧЕВИЋ, Ми лан – 0885
РА ЛИН, Ра дој – 0826
РА МАЧ, Ми хал – 1125
РАН КОВ, Срђан. – 0728
РАН КОВИЋ, Здравко – 2608
РАН КОВИЋ, Зоран – 2376
РАН КОВИЋ, Љу бомир – 0624
РАН ЧИЋ, Ра де – 0315, 0381, 0382, 0383,
0384
РАТА, Јозеф – 0813
РАТКОВИЋ, Ристо – 1383, 1395
РАТКОВИЋ-ГА ВЕ ЛА, Џоја – 0449
РАФА И ЛОВИЋ, Обрени ја – 2247
РАЦ, Јан ко – 0973, 1024, 1067
РА ЦИН, Коста – 0157, 0238, 0346
РАЦКОВ, Иван ка – 1416, 1513
РАЦКОВИЋ, Миодраг – 2024
РЕБИЋ, Чедомир – 2639
РЕДИНГ, Ј. – 1031
РЕ ЉИЋ, Ми тра – 2640
РЕН ЏОВ, Ми ха ил – 1145
РЕЏЕП, Дра шко – 0088, 1514, 1847, 2075,
2112
РИБНИ КАР, Јара – 0786
РИЉСКИ, Максим – 0851
РИ МА РОВА, М. – 1105
РИСТА НОВИЋ, Са ва – 1384
РИСТА НОВИЋ, Цви је тин – 0710
РИСТИЋ, Бран ко С. – 2641, 2642
РИСТИЋ, Јордан – 2706
РИСТИЋ, Миодраг – 1689
РИСТИЋ, Миомир – 1922
РИСТИЋ, Ненад – 0694
РИСТИЋ, Ра дојка – 1922
РИСТИЋ, Си ни ша – 2025
РИСТИЋ, Славко – 0792
РИСТОВИЋ, Алексан дар – 0415, 0444,
0477, 0592
РОГОВА ЛИ, Бајрам Ибра хим – 1087
РОМА НЕН КО, Алексан дра – 0964

РОРИЋ, Иви ца Ва ња – 0390
РОСИЋ, Тиодор – 0728, 2377, 2378, 2757,
2758
РОТ КОВИЋ, Ра дослав – 1396, 1397
РУ БА КОВИЋ, Ра дош – 0594
РУД НИ КОВ, Иван – 0750, 0751, 0752,
0757, 0758, 0759, 0763, 1660
РУ ЂИН ЧА НИН, Бошко – 2094
РУ ЖИЋ, Да ни ло – 1776
РУ ЖИЋ, Жарко – 2609
РУСЈАН, Да ни ца – 0003, 0053, 0054, 0109,
0196, 0228, 0343, 0464
РШУ МОВИЋ, Љу би воје – 0269, 0295,
0594, 2379, 2380
СА БЉАК, Томислав – 1552
СА ВЕДРА, Аурора Мариа – 1158
СА ВИЋ, Ве либор – 2577, 2579, 2625
СА ВИЋ, Ми ла – 1661
СА ВИЋ, Топли ца – 1288
СА ВОВ, Ган чо – 1923, 2670
СА ЛАС, На да де – 0972
СА МОЈЛОВ, Да вид – 0779, 0787, 0788,
0789, 0813, 0964
СА МУ РОВИЋ, Све тозар – 0147
САНТОЛИ КВИ ДО, Ана – 0579, 2259,
2381, 2449, 2458, 2459, 2463, 2464, 2574
СА РАЈЛИЋ, Изет – 1836
СА РА МАН ДИЋ, Зоран – 1662
СА РАТЛИЋ, Ра да – 1924, 1965, 2026,
2076, 2382, 2431
СА РИЋ, Му хи дин – 0286
СЕДЕР, Ђу ро – 0005, 0076, 0195, 0230,
0236, 0259, 0288, 0289, 0316, 0344, 0387
СЕ ЛАЧ КИ, Весна – 0888
СЕ ЛИ МОВИЋ, Меша – 1777, 1883, 2279,
2300, 2383
СЕРГЕЈЕВ, Марк Да ви дович – 0814, 0815,
0852
СИ БИ НОВИЋ, Миодраг – 2095, 2610,
2643, 2671
СИЂАНСКИ, Ди ми три је – 1030, 1044
СИ КУЛИЋ, Љу би ца – 2384
СИЛ ВЕСТЕР, Мар тин – 1136, 1154, 1156,
1163
СИ ЉА НОВСКИ, Љуп чо – 2385
СИ МИН, Небојша – 2672
СИ МИЋ, Новак – 1271, 1378, 1385
СИ МИЋ, Ста нислав – 1553
СИ МОВИЋ, Жи вомир – 2386
583
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СИ МОВИЋ, Љу бомир – 2027, 2387, 2479,
2528, 2529, 2545, 2548, 2693
СИ МОВИЋ, Ран ко – 2388
СИ МОНИЈАН, Бабкен – 2389, 2432, 2433,
2434, 2465, 2466, 2487, 2488, 2556
СИ МОНОВИЋ, Будо – 2260
СКА КИЋ, Мирко – 2435
СКАТОН, Е. А. – 0971
СКОК, Јожа – 1884
СКОТИ, Ђа комо – 1092, 1663, 1816, 2248
СКУ БАН, Ни кола – 0978, 0983, 1032,
1062
СКУ ЕНИ ЕКС, Кнутс – 0780, 0911, 0916,
1885
СЛА НА, Ми рослав – 2390
СЛУЦКИЈ, Борис А. – 0964
СМИ ЉА НИЋ, Ра домир – 2805
СМИЉКОВИЋ, Ста на – 2644
СМИРНЕНСКИ, Христо – 0827
СМОЈЛОВ, Д. – 0987
СОБОТ КА, О. – 0974, 0976, 1014, 1027
СОКИЋ, Љу би ца – 0026, 0053, 0054,
0067, 0178, 0196
СОЛЕ, Ја нез – 0192
СОСНОРА, Вик тор – 2391
СПАСИЋ, Алексан дар – 1515, 1664
СПИ РИ ДОНОВИЋ-СА ВИЋ, Је ла –
0399, 1298, 2215
СРЕТЕНОВИЋ, Вла ди мир – 2806
СРЕЋ КОВИЋ, Дра га на – 2126
СРЕЋ КОВИЋ, Зора – 1778
СРЕЋ КОВИЋ, Ми лу тин – 1886, 2028,
2611
СТА ЗИС, Сабис – 1135
СТАЈИЋ, Вла дислав – 0421
СТА ЛЕВ, Георги – 2149, 2392, 2436
СТА МЕНИЋ, Славко – 0718
СТА МЕН КОВИЋ, Горча – 0410, 0415,
0442
СТА НИСА ВЉЕВИЋ, Ву ка шин – 0239
СТА НИЋ, В. – 0088
СТА НИЋ, На да – 0161, 0268, 0322
СТА НИ ШИЋ, Мирја на – 2677
СТА НИ ШИЋ, Слободан – 2682
СТАН КОВИЋ, Ду шан – 1925
СТАН КОВИЋ, Љу би ша – 1926
СТАН КОВИЋ-ШОШО, Ната ша – 2784
СТА НОЈЕВИЋ, Аца – 2127
СТА НОЈЕВИЋ, Добри воје – 2207
СТА НОЈЕВИЋ, Љ. – 1591
584

СТА НОЈ ЧИЋ, Војислав – 1779
СТЕВА НОВИЋ, Тодор – 0223
СТЕВИЋ, Ра домир Рас – 0204
СТЕПАН ЧИЋ, Еду ард – 0030, 0051,
0075, 0125
СТЕРГАРШЕК, Соња – 2039
СТЕФА НОВИЋ, Мирја на – 2504, 2819
СТЕФА НОВИЧ, Н. – 0987, 1056
СТОЈА ДИ НОВИЋ, Дра ган – 1665
СТОЈА ДИ НОВИЋ, Ми лован – 2721
СТОЈА НОВИЋ ЗОРОВА ВЕЉ, Вла дан –
1236
СТОЈА НОВИЋ-ПАНТОВИЋ, Боја на –
2739, 2720, 2785
СТОЈА НОВИЋ, Војисла ва – 1143
СТОЈА НОВИЋ, Гра ди мир – 0453
СТОЈА НОВИЋ, Живка – 1927
СТОЈА НОВИЋ, Ми росла ва – 1928
СТОЈА НОВИЋ, Мом чи ло – 2077
СТОЈИЉКОВИЋ, Мари ја – 0102, 0313
СТОЈИЋ, Вера – 0782
СТОЈИЋ, Ј. – 2249, 2250, 2575
СТОЈИЋ, Јован – 1780, 2530, 2557
СТОЈИЋ, Ми ле – 2393
СТОЈИ ЧИЋ, Ђоко – 2531
СТОЈКОВИЋ, Бори воје – 1272, 1289, 1356
СТОЈ КОВИЋ, Ран ђел – 2394
СТОЈНИЋ, Мирко – 0639, 0642, 0652, 0657
СТОЈОВИЋ, Ми лорад – 1666
СТОШИЋ, Б. – 1617
СТРАЈ НИЋ, Ни кола – 0713, 2761
СТРИТАР, Јосип – 0812
СТУ ПИ ЦА, Мрлен ка – 0056, 0199
СУ ВАЈ ЏИЋ, Бошко – 2786, 2787
СУЛУСИ ВА ГО, Ласло – 2150
СУРДУЧ КИ, Ми лан – 0961, 0992
СУРКОВ, А. – 1592
СУ ЧУР, Иван – 1837
ТА ДИЋ, Алексан дар – 1838
ТА ДИЋ, Дејан – 2395
ТА ДИЋ, Ди ми три је – 1554
ТА КОВСКИ, Еф тим – 2396
ТАП ДИГ, Или јас – 0881
ТА РА НОВСКИ, Ки рил – 1299, 1306, 1361
ТАРКОВСКИЈ, Арсениј – 0898
ТАР ТА ЉА, Гви до – 0088
ТАР ТА ЉА, Иво – 2489
ТАСИЋ, Д. – 2576
ТАСИЋ, Ми лу тин – 2740
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ТАТА ЛОВИЋ, Не ла – 0676
ТАТА РИ НОВ, Ви та лиј – 1056
ТА У ТОВИЋ, Ра доји ца – 1781, 1839, 1929,
2078, 2114, 2397, 2398
ТАХ МИ ШЧИЋ, Хусеин – 1493, 1516
ТЕОДОСИ ЈЕВИЋ, Јасми на – 2399
ТЕРЕХ НОВ, В. – 1750
ТЕРЗИН, М. С. – 0639, 0642, 0657, 0674
ТЕШИЋ, Љу бомир – 2612
ТЕШОВИЋ, Сла ви ца – 2814
ТИ ВИ, М. М. – 2208
ТИ МОТИ ЈЕВИЋ, Божи дар – 0612, 1474
ТИМ ЧЕН КО, Ни колај – 1690
ТИ ПУ РА, Сафет – 2209
ТИРНА НИЋ, Т. – 2400
ТИ ШМА, Алексан дар – 2672
ТОДОРОВ, Момир – 1155
ТОДОРОВИЋ, Дра ган Ж. – 2437
ТОДОРОВСКИ, Га не – 1053, 1145, 2438
ТОМИЋ, Алексан дра – 2401
ТОМИЋ, Ми та – 0598
ТОМИЋ, Ненад – 1461
ТОМИЋ, Ново – 2741
ТОМИ ЧИЋ, Злат ко – 1462
ТОН, Смердел – 1212
ТОПА ЛОВИЋ, Оли вера – 0636
ТОПИЋ, Ми рослав – 2618, 2645, 2646,
2647, 2673, 2674, 2694
ТОШИЋ, Ми рослав – 2675
ТРИФКОВИЋ, Ристо – 1494
ТРИФУ НОВСКА, Бри ги та – 2317
ТРИФУ НОВСКА, Рад ми ла – 2402
ТРНА ВАЦ, Ми ли воје – 2567
ТРНАВСКИ, Вук – 1434
ТРХУЉ, Сеад – 2029
ТУ НИЋ, Жарко – 1166
ТУРЈАЧА НИН, Зори ца – 0526, 0565
ТУРМАМ ЖА НОВ, Утебај – 0867
ТУРН, Ханс – 1023
ТУРСИЋ, Сена дин – 0794
ТУТ ЊЕВИЋ, Ста ни ша – 0714, 1667, 2676,
2788
ТУШ ЈАК, Ју рај – 0161, 0268, 0322, 0323,
1018
ТУ ШНОВА, Верони ка – 0964, 0987, 1555
ТУ ШЊАК, Ју рај – 1016, 1017
ЋА ЛИЋ, Ми лосав – 2532
ЋА ЛОВИЋ, Батрић – 2789
ЋЕТ КОВИЋ, Слободан – 1556

ЋИ РИ ЛОВ, Јован – 0654, 2533
ЋИ РИЋ, Иван ка-Ида – 0002, 0053, 0054,
0196, 0937, 1021, 1937
ЋИ РИЋ, Раст ко – 0290
ЋИ РИЋ, Стеван – 2030
ЋИРКОВИЋ, Ми лан М. – 2683
ЋОСИЋ, Бора – 0785, 1668
ЋОСИЋ, Добри ца – 2403, 2534
ЋОСИЋ-ВУ КИЋ, Ана – 2707, 2743, 2744,
2746, 2751, 2752, 2755, 2759, 2764, 2765,
2766, 2769, 2770, 2774, 2775, 2776,
2778, 2779, 2780, 2782, 2783, 2784,
2785, 2787, 2788, 2790, 2791, 2792, 2794
ЋУК, Љи ља на – 2762
ЋУЛАВКОВА, Кати ца – 1145
ЋУЛАФИЋ, Дра гомир – 2535
ЋУ ПИЋ, Дра го – 2648
ЋУ ПИЋ, Жељко – 2614, 2616
УКРАЈИН КА, Леса – 0764
УЛ КУ, Н. Д. – 1160
УРБА НИ, Умбер то – 1557
УРЕК, Ви да – 2039
УРОШЕВИЋ, Вла да – 0816, 0818, 0821,
0822, 0823, 0824, 0826, 0827, 0829,
0830, 1145
УСКОКОВИЋ, Дра ган – 2210
ФЕ ХЕР, Ференц – 0940, 0942, 0998, 1003,
1012, 1038, 1063, 1086, 1930, 1966
ФИ ЛИ ПИЧ, Фран це – 0753, 0760
ФИ ЛИ ПОВИЋ, Вук – 1796, 1817, 1818
ФИ ЛИ ПОВИЋ, Жи во та – 2404, 2467
ФИ ЛИ ПОВИЋ, Ра ден ка – 2439, 2536
ФИ ЛИПСЕН, Астрид – 0969, 1058
ФИН ЦИ, Ели – 1273, 1435, 1840, 2279,
2300
ФЛОРА, Жан – 1080, 1094
ФЛОРА, Иван – 1117, 1153
ФЛОРА, Ра ду – 0947, 1059
ФОРДИТАСА БАН, Ђерђ – 0922
ФРА ЊИЋ, Пе тар – 0036
ФРАХ ЧИЋ, Ви лим – 1377
ФУКС, Жа нин – 0828, 1819, 1848
ФУРНА ЏИ ЈЕВ, Ни кола – 0829
ХАВКЕСВОРТ, Це лиа – 1132, 1157
ХА ЗРИ, Хаби – 0882
ХАЈДЕН РАЈХ, Јули је – 1248
ХАЛТОН, Мил не – 1134
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ЧА РА ПИЋ, Алексан дар – 2614, 2649
ЧАРКИЋ, Ми лосав Ж. – 2468, 2650
ЧА РОТА, Иван – 1159, 2677
ЧЕРМИ ША НОВА, Ми ра – 1005
ЧЕРНА, Ми ла да – 2678
ЧЕ ХОВ, Ан тон Па влович – 0896, 0899
ЧЕ ХОВА, Ми ра – 0782, 0783
ЧИП КАР, Ан дреј – 0642, 0652
ЧОВИЋ, Лариса – 2679
ЧОЛАК, Тоде – 0264, 0832, 1558, 1559,
1560, 1575, 1619, 1782, 2081, 2405
ЧУ БЕ ЛИЋ, Тврт ко – 1669
ЧУ КА, Зол тан – 1938

ХАМ, Дра го – 1036
ХАН ЧЕВ, Весе лин – 0830
ХАН ЏИЋ, Изет – 1931
ХА УСТОВ, Л. – 0987
ХАФИЗ, Н. – 1033
ХАЧАТРЈА НА, Геварка – 0933
ХА ЏИ-ТАН ЧИЋ, Са ша – 1887
ХЕТРИХ, Иван – 2113
ХЕЦЛ, Алексан дар – 0161, 0268, 0322,
0323, 0415, 0444, 0477, 0592, 0844
ХОРОВ, Па вол – 1082
ХРВАЋА НИН, Јован ка – 0798, 0832,
0888
ХРИСТИЋ, Јован – 2537, 2538
ХРИСТОВИЋ-СА МАРЏИСКИ, Гордана – 1932, 1933, 1934, 1935, 1936
ХРОМА ЏИЋ, Ах мет – 0411
ХУМ БУ РА, Ли трат Е. – 1144
ХУМ ГЛИ КА, А. У. – 1065
ХУСИЋ, Џ. – 1618

ЏА ЏИЋ, Пе тар – 1419
ЏЕМИЋ, Борис – 1967
ЏЕРКОВИЋ, Мом чи ло – 1159

ЦА РИЋ, Воја – 1417, 1418, 1436, 1495
ЦВЕЈА НОВ, Вера – 2151
ЦВЕТАЈЕВА, Мари на – 0901
ЦВЕТИ НОВСКИ, Ра дован П. – 2398
ЦВЕТ КОВИЋ, М. – 2031
ЦВЕТ КОВИЋ, Ни кола – 2565
ЦВЕТ КОВИЋ, Пе тар – 0148, 0185, 0186,
0224, 0258, 0311, 0342, 0410, 0442,
0473
ЦВЕТ КОВСКИ, Алексан дар – 1015, 1028,
1079, 1160
ЦВЕТ КОВСКИ, Б. – 1121, 1126
ЦВЕТ КОВСКИ, Ра дован П. – 0945
ЦВИ ЈЕТИЋ, Љу бомир – 1888
ЦВИТАН, Да либор – 0347, 0389, 2271
ЦЕКОВИЋ, Иван – 1937
ЦЕРКОВИЧ, Иван – 2032
ЦИН ДОРИ-ШИН КОВИЋ, Мари ја –
2790
ЦИЦКА, Јан – 0919
ЦРЊАНСКИ, Ми лош – 1237
ЦУ КА, Зол тан – 0910
ЦУ ЦИЋ, Си мо – 0312, 1437, 2079
ЧА БАРКА ПА, Пе тар – 2080
ЧА ВАР, Иви ца – 0589, 0590
ЧАЂЕНОВИЋ, Јован – 0194, 0235, 0292
ЧА ЛОВСКИ, Тодор – 1145
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ША ЛИ, Северин – 0932, 1095
ШЕ АТОВИЋ-ДИ МИТРИ ЈЕВИЋ, Светла на – 2791
ШЕБЕК, М. – 2406
ШЕВО, Бошко – 0187
ШЕЋЕРОВСКИ, Вик тор Б. – 0184, 0453,
2115
ШИ БА ЛИЋ, Ву коса ва – 0386
ШИЈА КОВИЋ, Миодраг – 1420, 1463, 1464
ШИ ЈАН, Да не – 1968
ШИ ЈАЧ КИ, Оли вера – 0657, 0674
ШИ МЛЕША, Божо – 1969, 2440
ШИ МОКОВИЋ, Мари ја – 2441, 2469
ШИН ДИЋ, Миљко – 1670
ШИ ПОВАЦ, Неђо – 2082
ШКЕРЛ, Ада – 1057, 1465
ШКИ ЉА И ЦА, Мари ја – 1783
ШКРИТЕК, Божи дар – 0896
ШЉИ ВИЋ-ШИМ ШИЋ, Би ља на – 2003
ШМУЉА, Са ша – 2763, 2792
ШОЉАН, Ан тун – 1561, 1576
ШОП, Иван – 1939, 1940
ШОП, Љи ља на – 0291, 0634, 2083
ШТАЈН ДУ ХАР, Мери – 2084
ШТЕФАН, Флори ка – 1889, 2613, 2680
ШТРОБЛОВА, Ја на – 0939
ШЋЕПА НОВИЋ, Бра ни мир – 1517
ШЋЕПА НОВИЋ, Славко – 0194, 0235,
0292
ШУ БИЋ, Иве – 0053, 0054, 0196
ШУЛТЕ, Марис – 1157, 1172
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Регистар наслова
А ва здух? Он са тобом веч но – 0898
А и тебе то молим – 0004, 0035, 0050,
0100, 0129, 0149, 0152, 0229, 0233,
0291, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437,
0469, 0474, 0525, 0555, 0646, 0874,
0900, 0996, 1058, 1070, 2165
А ја се не усудих – 0030, 0051, 0075,
0125, 0291, 0386, 0438, 0470, 0474,
0498, 0556, 0610, 0647
А ја се усудих – 0023
А ко та мо иде? – 0809
А на та ван чик сам усуди се – 0898
А ри там и сли кови незна но от куда –
0898
А сад одосмо – 0030, 0037, 0050, 0051,
0075, 0100, 0125, 0233, 0293, 0388,
0438, 0470, 0498, 0525, 0556, 0564,
0647, 0719, 0922, 2511
А шта нам се бес плат но да ло? – 0814
Адам Миц кјевич и Десан ка Макси мовић –
2645
Ака деми ја седам умет ности доде ли ла је
на гра де Фра ну Нова кови ћу и Десан ки
Макси мовић – 1312
Ака ци ја – 00892
Акваре ла – 0012, 0124, 0623
Ако же лиш – 0441, 1017, 1112
Ако је веровати мојој ба ки – 0029, 0049,
0151, 0227, 0261, 0314, 0383, 0412, 0481,
0527, 0562, 0619, 0621, 0639, 0641, 0642,
0657, 0670, 0709, 1496, 1502, 1515, 1516,
2240
Ако се врати – 0429, 0478, 0525, 0648,
0675
Ако ћу озбиљно, у овај час – 0898
Ако хоћеш – 1108
Алексан дри ја – 0892
Алекси Ви ћен ти јеви ћу – 0436, 0468, 0474,
0554, 0645
Ал ма нах III ју гословенског фести ва ла поези је – 1514
Амин – 0747
Ана ли за превода лирске песме Десан ке
Макси мовић на руски језик – 2679

Ан ђе ле – 2482
Ан ђео и ђа во – 0731
Ан ђео ми лосрђа – 0731
Ан ђео стра шног суда – 0786
Анегдо та – 0447, 0648
Ани но зна ње – 0124, 0313, 0440, 0472,
0558, 0633, 0650
Ан ке та – 1562, 2004
Ан ке та листа – 1563
Ан ке та листа „Мла дост“ – 1518
Ан ке та... – 2442
Ан ти ћу у спомен – 0598
Ан тологи ја „Одабра на стра на“ – 1247
Ан тологи ја – српско песни штво – 2211
Ан тологи ја и комен тари са времене ју гословенске мисаоне поези је – 0223
Ан тологи ја ју гословенског песни штва о
биљка ма – 0574
Ан тологи ја најнови је ли ри ке – 1182
Антологи ја на ших песни ки ња на чешком –
1238
Ан тологи ја са времене поези је за децу –
1571, 1572
Ан тологи ја српске поези је – 0047
Ан тологи ја српскохрватске послерат не
ли ри ке – 1346
Ан тологи ја српског песни штва – 0147
Ан тологи ја српскохрватске послерат не
ли ри ке – 1345
Април – 0855
Април 1942. – 0898
Априлска вожња кроз Војводи ну – 0437,
0469, 0555, 0646
Априлска песма – 0273, 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0558, 0592, 0650
Априлска пома ма – 0608, 0625, 0649
Априлска утак ми ца – 0489
Апсолут ни песник Десан ка Макси мовић –
2615, 2616
Арарат – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Арми ни – 0892
Арха и зам и ана хрони зам – 1620
Архе типски свет Десан ке Макси мовић –
2718
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Асоци ја ци ја на пјесме Десан ке Макси мовић – 1387
Аспек ти умет нич ко-естетске функ ци је
при роде у књи зи Десан ке Макси мовић „Слово о љу ба ви“ – 2257
Аутограм, ис при ка – 0544
Аутор лич но у гости ма – 1671
Баби ца – 0948
Бад ња ци – 0050, 0436, 0443, 0468, 0474,
0554, 0645
Бајка – 0480, 0898, 0874, 1058, 1165
Бајка Десан ке Макси мовић – ве ли ка позорни ца жи во та – 2644
Бајка о ди вљој кру шци – 0029, 0049, 0151,
0227, 0261, 0314, 0412, 0481, 0526, 0527,
0565, 0619, 0621
Бајка о доброј ви ли Десанки Максимовић –
2543
Бајка о жени ном срцу – 0437, 0469, 0555,
0646, 1083
Бајка о извору – 0166, 0197, 0198, 0261,
0294, 0348, 0448, 0481, 0527, 0568,
0596, 0611, 0612
Бајка о ковачу – 0100, 0149, 0233, 0293,
0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0564, 0646, 0900, 1083
Бајка о крат ковеч ној – 0481, 0519, 0527,
1493, 1494, 1916
„Бајка о Крат ковеч ној“ Десан ке Максимовић – 2733
Бајка о лабуду – 0029, 0049, 0148, 0151,
0185, 0186, 0197, 0198, 0224, 0227, 0258,
0261, 0294, 0311, 0314, 0342, 0348,
0410, 0412, 0414, 0442, 0448, 0473,
0481, 0484, 0520, 0522, 0527, 0560,
0561, 0562, 0568, 0591, 0596, 0611, 0612,
0619, 0621, 0639, 0641, 0642, 0657,
0670, 0716, 0725, 0939, 1088
Бајка о пу теви ма – 0192, 0197, 0198, 0294,
0348, 0448, 0568, 0596, 0611
Бајка о Сун цу и тет ки – 0073, 0098, 0150
Бајка о тврдогла вој зми ји – 0124, 0137,
0440, 0472, 0558, 0562, 0623, 0650
Бајка о трешњи – 0639, 0642, 0657, 0729,
0739
Бајка о уста нич кој пу шци – 0324, 0436,
0468, 0498, 0554, 0645, 0996, 1556
Бајке – 0148, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311,
0342, 0410, 0442, 0473, 0676
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Бајке за децу – 0123
Бајке за дјецу и при че о дјеци – 0001
Бајке за позори шну игру – 2722
Бајкови ти свет Десан ке Макси мовић –
0717
Ба ка – 0261, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0558, 0592, 0633, 0650, 0679, 0713,
0725
Ба ка из совља ка – 0739
Ба ка на сајму – 0619, 0621, 0670
Ба ка ша љив чи на – 0007, 0034, 0077, 0124,
0158, 0240, 0415, 0440, 0444, 0446,
0472, 0477, 0558, 0592, 0623, 0650
Ба карна ру жа – 0278, 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Ба ки но гостова ње – 0619, 0621, 0670
Ба ку – град с десет цен тара – 0006
Ба ла да о ци клону – 0807
Ба лет – 0608, 0625, 0649
Ба лет у сеоском двори шту – 0124, 0313,
0440, 0472, 0558, 0623, 0633, 0650
Бал кан као мо тив, инспи ра ци ја и песничко ви ђење у поези ји Десан ке Максимовић – 2630
Бал ка нац – 0436, 0468, 0480, 0554, 0645,
0900, 1145
Бал канске песме – 0779
Бал кански ратови – 0050, 0437, 0469,
0474, 0525, 0555, 0564, 0610, 0646,
0874, 2017, 0719, 0743
Барска пру га – 0246, 0247, 0317, 0439,
0471, 0557, 0648
Баук – 0018, 0124, 0623
Бачени ка мен – 0291, 0435, 0467, 0474,
0553, 0610, 0644, 0987
Бдење – 0086, 0103, 0386, 0435, 0438,
0467, 0470, 0474, 0553, 0556, 0644,
0647, 0900, 0996, 1077, 1169
Бегу нац – 0593, 0608, 0625, 0649
Бегу ни ца – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233,
0293, 0319, 0386, 0388, 0435, 0467,
0553, 0644
Бе жи вот на степа... – 0806
Бежи мо – 0478, 0525, 0564, 0648, 1133, 0719
Без наслова – 0786
Без наслова смо почи ња ли – 0898
Без одјека – 0321, 0439, 0471, 0525, 0557,
0647, 0697, 0719
Без са говорни ка – 0379, 0407, 0478, 0525,
0564, 0648, 0719
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Без тебе – 0892
Без успомена – 0004, 0050, 0152, 0229,
0290, 0386, 0437, 0469, 0474, 0555,
0646
Без чет ке и ногара – 0757
Безгрешно зачеће – 0310, 0321, 0439, 0471,
0498, 0557, 0647, 0697, 0718
Бези мена сеоска река – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648
Бе ла вра на – 0230, 0259, 0288, 0289, 0316,
0387, 0414, 0440, 0472, 0498, 0522,
0558, 0560, 0561, 0562, 0591, 0623,
0650, 0671
Бе ла врби ца – 0435, 0467, 0553, 0644
Бе ла топола – 0578
Бе ле ноћи – 0080, 0124, 0313, 0440, 0472,
0558, 0595, 0650
Бе ле пећи не – 0740
Бе лези крај пу та – 0124, 0313, 0440, 0472,
0558, 0650
Бе лешка – 0438, 0443, 0470, 0556, 0647
Бе лешка о аутору на кори ца ма – 0417
Бе лешка о де лу на за штит ном омо ту –
0242, 0243, 0350
Бе лешка о Десан ки Макси мовић – 1691
Бе лешка о писцу – 1385, 1401, 1519, 1558,
1659
Бе лешка о писцу и овој књи зи – 1672
Бе лешке о аутору и књи зи – 0162
Бе ли цвет – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644,
0996, 1098
Бе лорепи на смрт – 0380
Бе лоу шка – 0478, 0648
Београдске ули це – 0050, 0072, 0106,
0270, 0437, 0469, 0483, 0555, 0646,
2263
Берачи ца би ља – 0438, 0470, 0556, 0647,
0999
Берачи це би ља – 0099
Беречи це би ља – 1083
Берлински часопис о на шој са временој
књи жевности – 1239
Беседа о песни ки њи – 1428
Беседа роман ти чарева – 0004, 0152, 0229,
0386, 0399, 0436, 0443, 0468, 0554,
0645
Беседа роман ти черева – 0987
Библијски цитати у збирци поезије Тражим
поми ловање Десан ке Макси мовић –
2792

Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић: 1920–1971. – 2687
Библиографи ја де ла Десан ке Макси мовић: 1972–1998. – 2684
Библиографи ја Десан ке Макси мовић –
1611
Библиографи ја књи га женских писа ца у
Ју госла ви ји – 1338
Библиографска гра ђа о Десан ки Максимовић – 1705, 1761
Библиографски за писи – 2691
Би је ле ру же, ње жне ру же – 1641
Би ла је народ ни песник – 2491
Би ла сам сме ла – 0767
Би ла сам уса мљена – 2100
Би љешка – 1378
Би љешка на ру бу честит ке с поводом –
2365
Би љешка о писцу – 1577
Бисери пое ти ке – 2664
Бит ка неба и ка мена – 0447, 0525, 0564,
0648, 0719
Бит ка Патејска – 0730
Бит ка у кован лу ку – 0317, 0439, 0471, 0557,
0648
Би ћу при јатељ са сун цем – 1099
Бла га вест – 0436, 0468, 0554, 0645
Бла га земља ће нам стр ти – 0776
Бла го ва ма – 0593, 0649
Бла го мојој ду ши – 2566
Бла го теби – 0317, 0439, 0471, 0474, 0557,
0648
Бла го теби, Десан ка – 2403
Бла говести – 0437, 0469, 0555, 0646, 0718
Бла гослов слободе – 0784
Бла женства – 0435, 0450, 0467, 0553,
0644, 1309, 0718
Бли жи се, бли жи ле то – 0057, 0261, 0414,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0498,
0522, 0526, 0558, 0560, 0561, 0562,
0565, 0591, 0592, 0623, 0650, 1166,
0735, 0743
Бли зан ци – 0007, 0077, 0158, 0240, 0440,
0446, 0472, 0558, 0623, 0650
Бог – 0718
Бог је да нас мој при јатељ – 0718
Бог ми лосрђа – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Бог опоми ње људе – 0731
Бог смр ти – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Бог ста да Волос – 0739
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Богат дан – 0159
Богато де тињство – 0124, 0440, 0472,
0558, 0650
Богатство – 0892, 0908
Богови – 0892
Богови земаљски и богови небески – 2521
Богоја вљење – 0362, 0447, 0525, 0648, 0718
Богомољке – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647,
0697
Богу ми лова моли тва – 0435, 0450, 0467,
0553, 0644, 0900, 1307
Богу милска песма – 0050, 0074, 0100,
0155, 0233, 0291, 0293, 0319, 0388,
0435, 0467, 0474, 0525, 0553, 0564,
0610, 0644, 0719, 0971, 1083
Боже, ка кво му њеви то ле то – 0898
Божић си рома хов – 0731
Божић-Бати ни цр те жи – 0731
Божић на „Поли ти ка“ – 1362
Бој обла ка – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644,
0900, 0996, 1098
Боја зан – 0190, 0291, 0308, 0321, 0438,
0439, 0470, 0471, 0474, 0498, 0525,
0556, 0557, 0610, 0647, 0697
Боје – 0608, 0625, 0649, 0987
Боји ште ми шљења – 1654
Бол – 0435, 0443, 0467, 0478, 0553, 0644,
0648
Бол динска јесен – 0898
Болесна девојчи ца – 0435, 0467, 0553,
0644
Болесни ан ђе ли – 0593, 0649, 1034, 1144
Болесник – 0379, 0407, 0428, 0478, 0525,
0599, 0648
Болесник у грозни ци – 0608, 0625, 0649
Болесни ци – 0321, 0386, 0439, 0471, 0557,
0647, 0662
Болеснич ки сточић – 0447, 0648
Болест – 0440, 0472, 0558, 0650, 0898
Боли – 0798
Боли ме ма ли ша ни – 0877
Бол нич ко ју тро – 0447, 0648
Бол но пробу ђење – 0290
Бор на Брачу – 0317, 0439, 0471, 0557,
0605, 0648
Борба у срцу – 0577
Боровни це – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Борци за здра вље – 1392
Бран ковач ко гробље – 0050, 0436, 0468,
0474, 0554, 0645, 1058
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Бран кови на – 0050, 0291, 0399, 0435, 0467,
0474, 0498, 0553, 0610, 0644, 0900,
0971, 1083
Бран ковински цвет ни врт – 0445, 0447,
0474, 0525, 0648, 2341
Бран ковинско ју тро – 0317, 0439, 0471,
0474, 0525, 0557, 0610, 0648
Бран ковско и стра жи ловско у песми „На
Стра жи лово идем“ Десан ке Макси мовић – 2565
Бран ку Ћопи ћу – 0478, 0648, 0702
Братова моли тва – 0436, 0468, 0554, 0645,
0718
Братство на првом хори зон ту – 1890
Брбљи ви це – 0007, 0077, 0158, 0230, 0240,
0259, 0288, 0289, 0316, 0387, 0415,
0440, 0444, 0446, 0460, 0472, 0477,
0558, 0592, 0633, 0650, 0671, 0977
Брда – 0086, 0103, 0438, 0470, 0474, 0525,
0556, 0564, 0647, 0900, 1169
Брда око Ава ле – 0437, 0469, 0555, 0646
Бреза и храст – 0796
Брези ца – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650,
0847
Брест се су ши – 0435, 0467, 0498, 0553,
0644
Брза ли ца – 0241
Брзојав давно одсут ном – 0601, 0608,
0625, 0649
Бршљан цирку зан – 0124, 0313, 0440,
0472, 0558, 0650, 1029
Бу ба мара – 0029, 0049, 0151, 0440, 0472,
0558, 0650
Бу ба марин пола зак – 0029, 0049, 0151,
0440, 0472, 0558, 0650
Бу бља аутостра да – 0440, 0472, 0558,
0633, 0650
Бу гари ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Буди гост – 0866
Буд на кула – 0445, 0648
Буду ћим војни ци ма – 1358
Бу ђење Ахастера – 0786
Бу ђење мла дости – 0740
Бу ђење пролећа – 0050, 0414, 0437, 0469,
0474, 0522, 0555, 0560, 0561, 0591, 0646
Буђење тра ве – 0321, 0439, 0443, 0471,
0498, 0557, 0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Бук сти че су парни ка – 0740
Бу кова љу бомора – 0740
Бу кова са хра на – 0740
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Бу кова смрт – 0740
Бу кова шу ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Бумбар го тован – 0007, 0073, 0077, 0098,
0150, 0158, 0194, 0230, 0235, 0240,
0259, 0288, 0289, 0292, 0316, 0387,
0440, 0446, 0472, 0558, 0623, 0633,
0650, 0671, 0679
Бу ни ло – 0593, 0649
Бу нован сан – 0608, 0625, 0649
Бун тован разред – 0399, 0687, 0700, 1519,
1532, 1541, 1542, 1543, 1546, 1551, 1552
Бу ра код Нарви ка – 0103, 0119, 0438, 0443,
0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0996,
1077, 1169
В. Озеров о на шој књи жевности – 1585
Ва жно је – 0795
Вајао си ме – 0892
Вајар вас крса ва мр тву девојку – 0436,
0468, 0554, 0645
Вајарево скла ди ште – 0740
Ва ли између јесени и зи ме – 0855
Ван ред на скуп шти на СА НУ од 17. 12.
1959. – 1520
Вари јан те јед не поан те два бла женства –
1340
Вари ја ци ја на тему Земља јесмо – 2346
Вари ја ци је на тему: „Земља јесмо“ – 1915
Варљи ве све тлости – 0321, 0439, 0471,
0474, 0557, 0608, 0610, 0625, 0647,
0649, 0697, 1097
Варљи ве свје тлости – 0305
Васиона деч је собе – 0593, 0649
Ва ша прва љу бав, уколи ко се сећате – 1451
Ва шар – 0393
Ва ши писци за Нову годи ну – 1496
Вевери ца – 0633
Вевери це – 0007, 0077, 0158, 0194, 0235,
0240, 0292, 0440, 0446, 0472, 0498,
0558, 0650
Ве жба ње воље – 0595
Вез – 0435, 0467, 0553, 0644
Век Десан ке Макси мовић – 2586, 2587,
2635
Ве либор Берко Са вић: Десан ка Максимовић, спомени ца о 100-годи шњи ци
рођења – 2625
Ве ли ка бла годарна ду ша – 2508
Ве ли ка пра вославна пјесни ки ња – 2499
Ве ли ка учени ца – 0124, 0440, 0472, 0558,
0650

Ве ли ки број књи га дома ћих писа ца – 1421
Ве ли ки књи жевник и ма ли илустратор –
1474
Ве ли ки раз лог – 0124, 0440, 0472, 0558,
0623, 0650
Ве ли ки свештеник – 0099, 0438, 0470,
0556, 0647
Ве ли ко пу това ње и чи та ње београдског
Пен клу ба – 1249
Ве ли ко рођење – 0892
Вен ча ње књи жевни це Десан ке Макси мовић – 1300
Вера – 0435, 0450, 0467, 0553, 0644, 0718
Верност – 0436, 0468, 0554, 0645, 0735
Верони ки на мара ма – 2561
Версифи ка ци ја Десан ке Макси мовић –
1919
Веру јем – 0074, 0155, 0226, 0293, 0319,
0385, 0399, 0436, 0437, 0443, 0468,
0469, 0490, 0498, 0554, 0555, 0564,
0645, 0646, 0718, 0735, 0743, 0899,
0900, 0901, 0971, 0983, 0995, 0996,
1007, 1030, 1046, 1058, 1066, 1786
Веру јем (Веру јем у пролеће љу ба ви и његове бу ји це) – 0100, 0233, 0388, 0525
Веру јем (Моја земља пропасти неће) –
0004, 0050, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0386, 0388, 0525
Веру јем (Ста ла сам послед њи пут пред
стару сли ковни цу) – 0050
Веру јем земљи на реч – 0321, 0439, 0443,
0471, 0557, 0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Веру јем у атоме – 0226, 0248, 0321, 0385,
0386, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Весе ла ан тологи ја – 0225
Весе ла грудва снега – 0729, 0739
Весе ла јесен – 0100, 0233, 0291, 0293, 0319,
0388, 0435, 0467, 0498, 0553, 0644,
0743, 0900, 0971, 2394
Весе ла песма – 0778
Весе ли бран ковински Поврт њак – 0246
Весе ли поврт њак – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Весе ље код шу мара – 0052
Весе ље мог срца – 0767
Вест – 0007, 0073, 0077, 0098, 0150, 0158,
0230, 0240, 0249, 0250, 0259, 0288,
0289, 0316, 0387, 0440, 0446, 0447,
0472, 0558, 0623, 0648, 0650, 0671,
0857, 0950, 0964, 0988, 1015, 1116
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Веч ни муж и дру ге при повет ке – 0834,
0857, 0893
Ви део сам пећинског човека че љусти... –
0774
Ви дим да је сви ма дра го – 2210
Ви дови историч ности у поези ји Десан ке
Макси мовић – 2751
Ви дови то – 0255, 0271
Ви ђено у сну – 0205
Ви ђења и снови ђења: књи жевна де ла између кон вен ци је и ин вен ци је – 2623
Ви ђење – 0107, 0190, 0291, 0438, 0470,
0556, 0647
Ви зи ја пор тре та у поеми Десан ке Максимовић – 1817
Ви зи је – 0730, 1124
Ви зи је изнад Кремља – 0608, 0625, 0649
Ви зи је у Кремљу – 0575
Ви јао си ме – 0861
Ви ле и деца – 0739
Ви лин коњиц – 0786
Ви ли на кћи – 0712, 0729, 0739
Ви но из домови не – 0030, 0051, 0075,
0125, 0386, 0438, 0470, 0498, 0556,
0647, 0856, 0885, 1083
Ви но пролећа – 0293, 0437, 0469, 0555,
0646, 0677
Ви но пролећа 1–10 – 0100, 0233, 0388
Виоли не Чајковског – 0293, 0319, 0437,
0469, 0555, 0646, 0899, 0987
Виоли не Чајковскога – 0100, 0233, 0388,
0525, 0969, 0996, 1103
Висибаба – 0206
Ви тешка поези ја Десан ке Макси мовић –
1263, 1681
Ви хор ту ђи нац – 0478, 0525, 0564, 0602,
0608, 0625, 0648, 0649, 0719
Ви шње – 0836, 0892
Вјечи та роман ти ка – 1462
Власте линство – 0317, 0439, 0471, 0557,
0648
Водени чар – 0190, 0214, 0438, 0470, 0474,
0525, 0556, 0647
Водено пу това ње – 1167
Водоноша – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0558, 0592, 0623, 0650, 0713, 0725
Вожња – 0007, 0077, 0158, 0240, 0261, 0414,
0415, 0440, 0444, 0446, 0472, 0477, 0522,
0526, 0558, 0560, 0561, 0562, 0565, 0591,
0592, 0623, 0650, 0678, 0735

Вест о доде ли на гра де Ми лан Ра кић песни ки њи Десан ки Макси мовић – 1363
Вест о рату – 0647, 0099, 0438, 0470, 0556,
0987
Ве тар – 0577
Ве тар да ди ља – 0052, 0313, 0414, 0481,
0522, 0527, 0560, 0561, 0591
Ве тар за ви ја, зви жди много – 0898
Ве тар па косник – 0593, 0605, 0649, 0735,
0738
Ве тар рвач – 0073, 0098, 0150, 0440, 0472,
0558, 0650
Ве трова успа ван ка – 0073, 0098, 0150,
0222, 0241, 0285, 0312, 0415, 0418,
0440, 0444, 0472, 0477, 0484, 0526,
0558, 0565, 0592, 0623, 0633, 0650,
0713, 0725, 0845, 1008, 1036, 1038,
1065, 1417, 1459, 2151
Ве трови – 0029, 0049, 0151, 0440, 0472,
0558, 0650
Ве трови љу ба ви и ту ге – 2721
Већ по који пут ме не схваташ још – 0814
Веће Пећи не – 0123
Вече – 0293, 0319, 0435, 0440, 0467, 0472,
0498, 0553, 0558, 0644, 0650, 0735,
0892, 0900, 0904, 0877, 0899, 0900,
1083
Вече (Спа вају овце на па ди ни брега) –
0100, 0233, 0388
Вече за Десан ку – 1712
Вече Ли ге жена за мир и слободу – 1250
Вече на ли ва ди – 0321, 0439, 0471, 0557,
0647, 0697
Вече на реци – 0892
Вече са времене српске поези је – 1798
Вечерња моли тва – 0435, 0450, 0467, 0553,
0644, 0718
Вечерња песма – 0073, 0098, 0150, 0261,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0526, 0558,
0565, 0592, 0623, 0650, 0855, 0943, 1044
Вечерња ту га – 0478, 0525, 0648
Вечерњача – 0563, 0651
Вечерњи при звук – 0290, 0435, 0467, 0553,
0644
Вечерњи снови 1–4 – 0290, 0435, 0467,
0553, 0644
Вечерњи снови 2– 0718
Веч на све жи на у ју гословенској поези ји –
2438
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Вожња у доли ни Букса – 0159
Воз и ка ми ле – 0867
Војнич ко гробље у Солу ну – 0436, 0468,
0554, 0645
Војска Жианска – 0730
Војска под звезда ма – 0081, 0099, 0100,
0149, 0233, 0291, 0293, 0388, 0438,
0470, 0525, 0556, 0647
Војсковођа – 0099, 0438, 0443, 0470, 0556,
0647, 0912, 1083
Војтех Мјерки и његови преводи на словач ки и чешки – 1367
Воле ла сам да прона ла зим та лен те – 1393
Воле ла се два ве тра – 0445, 0525, 0564,
0648, 0719
Воли ме. Ја сам тема неу тешна – 0898
Волим да сам своја – 2128
Волим лепо ту и прола зност жи во та –
1553
Воли те ли ви ше децу или поези ју? – 1813
Волиш ли – 0593, 0649
Воловска кола – 0436, 0443, 0468, 0554,
0645, 0900, 1083
Волос – 0066, 0099, 0291, 0423, 0438, 0447,
0470, 0525, 0556, 0647, 0648, 0900,
0912, 1083
Волоши нове акваре ле – 0898
Вол шебна земља – 0593, 0614, 0649, 1126
Вол шебник – 0750
Вол шебник речи – 0478, 0648
Вољена – 0787
Воћ ња ци – 0050, 0436, 0443, 0468, 0534,
0554, 0645
Вран га вра не, црн и вран – 0898
Вра на – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650,
0735, 0749
Врап ци – 0784, 0892
Врата – 0837, 0892
Врата за па да – 0435, 0467, 0480, 0553,
0644, 1011, 1145
Врат ни це – 1775
Вра ћајте се ку ћи – 0844
Вра ћа ње ми ру – 0291, 0435, 0467, 0553,
0644, 1083
Вра ћа ње у от пад ни штво – 0730
Врачева болест – 0740
Врби ца у рају – 0731
Врбова сви ра ла – 0758, 0763
Вред ни ђа ци – 0731
Време – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644

Време прошло – 0030, 0051, 0075, 0125,
0386, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556,
0610, 0647, 0660, 0899, 0900, 1145
Време се увек послед ње смеје – 0669, 1990
Врло рет ко, док си са мо трено – 0898
Врт де тињства – 0381, 0619, 0623, 0728,
1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1221, 1223,
1224, 1225, 1227, 1228, 1230, 1232,
1233, 1235, 1236, 1245, 1535
Врт де тињства Десан ке Макси мовић –
2732
Врт добре ви ле – 0670
Ву ков утук – 0050, 0074, 0100, 0149, 0155,
0233, 0266, 0293, 0319, 0386, 0388,
0437, 0451, 0469, 0474, 0525, 0533,
0555, 0564, 0576, 0610, 0646, 0719, 1083
Ву кодла ци – 0099, 0266, 0438, 0470, 0474,
0556, 0647
Га ви на пећи на – 0740
Га ви на тајна – 0740
Га ви ни цр те жи се обе лода њу ју – 0740
Га вра ни – 0435, 0467, 0553, 0644
Га лери је – 0159
Гата лин ка – 0124, 0440, 0472, 0558, 0623,
0650
Гатара – 0099, 0266, 0317, 0438, 0439,
0470, 0471, 0474, 0556, 0557, 0647,
0648, 1083
Гат ка о шу ми – 0073, 0098, 0150, 0415,
0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 0592,
0623, 0650
Гат ка у шу ми – 0679
Где се родио онај што мене љу би – 0987
Где си до сад – 0767
Гени – 0455
Географски за пис – 0423, 0445, 0447,
0474, 0525, 0648
Геологи ја ни је веронау ка – 0006
Глад – 0103, 0386, 0438, 0470, 0556, 0647,
0740, 0900, 1169
Глас – 0795
Глас мона хи ње – 0100, 0233, 0266, 0291,
0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 0553,
0644, 0718
Глас мудрости – 2537
Глас ноћи – 0435, 0443, 0467, 0553, 0644,
0718, 0987
Глас о пророчанству – 0093, 0099, 0438,
0443, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
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Глас песни ка народа – 2234
Глас Пет ков цару – 0719
Глас пра деда – 0099
Глас преда ка – 0066, 0099, 0386, 0438,
0443, 0470, 0556, 0647, 0912, 1145
Глас прет ков Цару – 0099, 0100, 0233,
0293, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556,
0564, 0647, 1979
Глас секи ре у шу ми – 0440, 0472, 0558,
0650
Глас ту ђи на – 0099, 0386, 0438, 0470,
0556, 0647
Гласи не ра дости и су шење шљи ва – 2345
Гласник – 0050, 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0646, 0987
Гласни ков пола зак – 0261, 0481, 0519,
0527, 0620
Гласни ков сусрет са воденим цве том –
0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Гласови ноћи – 0100, 0233, 0293, 0388,
0435, 0445, 0467, 0474, 0498, 0518,
0525, 0553, 0564, 0610, 0644, 0719, 1083
Глоса – 0885
Говедар – 0380
Говедар је остао без вршња ка – 0380
Говор госта песни ка – 0593, 0649
Говор же леза – 0050, 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0564, 0646, 0900, 1083
Говор песме – 1869
Говор пун дарова – 2318, 2319
Говор учи те љи цин – 0230, 0259, 0288,
0289, 0316, 0387
Говор учи те љи чин – 0073, 0098, 0150,
0440, 0472, 0558, 0650, 0671
Говоре – 0892
Говоре свуда судба нас чека – 0898
Говори ти хо – 0074, 0155, 0220, 0283,
0437, 0469, 0480, 0498, 0555, 0735,
0874, 1011, 1058, 1085, 1570
Говорник – 0478, 0525, 0648
Годи не че трдесет че твр те – 0898
Годи шњи ца Ка надско-ју гословенског
удру жења жена „Мајка и де те“ – 1971
Гозба на ли ва ди – 0218, 0281, 0399, 0435,
0450, 0467, 0553, 0644, 0718, 0900,
1011, 1290, 1293, 1295, 1298, 1299
Гојкови ца – 0190, 0291, 0386, 0438, 0470,
0474, 0480, 0525, 0556, 0647, 1145
Гојкови це – 1136
594

Голуб ле ти, голуб ле ти – 0879
Голуб писмоноша – 0729, 0739
Голу би – 0455
Голу би, девојчи це и деча ци – 0455
Голу бови – 0435, 0467, 0553, 0644
Гоњење ирваса – 0123, 0740
Гора сам него што ти о мени збориш –
0879, 0892
Горко опојни сок исти на – 1866
Горосеча – 0073, 0098, 0150, 0230, 0259,
0288, 0289, 0316, 0387, 0671
Горски по ток – 0266, 0415, 0435, 0440,
0444, 0467, 0472, 0477, 0553, 0558,
0592, 0644, 0650, 0735, 0900, 0996,
1098
Горски по тоци – 0073, 0098, 0150, 0230,
0259, 0288, 0289, 0316, 0387, 0440,
0472, 0558, 0650, 0671, 0679
Госпођи ца Десан ка – 2767, 2821
Гост клу ба Десан ка Макси мовић – 1713
Гости – 0353
Гостољу бље – 0050, 0074, 0100, 0155, 0233,
0293, 0319, 0388, 0435, 0447, 0467, 0474,
0525, 0553, 0564, 0644, 0900, 1058
Гостољу бље старог Словена – 0007, 0077,
0158, 0240, 0446
Град – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 0821,
0900, 1083
Град ма ште и песни ка – 0006
Град при јатељ – 0006
Градски љу бавни ци – 0004, 0152, 0229,
0290, 0386, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Градско гробље у Ва шинг тону – 0180,
0317, 0338, 0439, 0471, 0557, 0648
Градско де те – 0313
Гра ђење гнезда – 0073, 0098, 0150, 0415,
0440, 0444, 0472, 0477, 0526, 0558,
0565, 0592, 0633, 0650, 0713
Грак та ње га вра на – 1151
Гра мофонска плоча – 0458
Гра нит на кари јати да – 2696
Гра ни ца – 0050, 0436, 0468, 0498, 0554,
0645, 0987
Гран чи ца – 0576
Гран чи ца с Толстојевог гроба – 0006
Грача ни ца – 0100, 0149, 0233, 0293, 0386,
0388, 0407, 0437, 0469, 0474, 0491,
0525, 0529, 0530, 0555, 0564, 0570,
0595, 0610, 0646, 0718, 0743, 1058,
1067, 1068, 1156
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Грешни ан ђео – 0478, 0648, 1133
Гри гов гроб – 0083, 0103, 0149, 0317, 0386,
0438, 0439, 0443, 0470, 0471, 0525,
0556, 0557, 0564, 0647, 0648, 0919,
0996, 1077, 1169
Грли ца – 0100, 0233, 0293, 0388, 0435,
0467, 0525, 0553, 0564, 0644
Грли це – 0593, 0608, 0625, 0649
Грли чи на ту жба ли ца – 0029, 0049, 0151,
0619, 0621, 0670
Гробље старих богова – 0099, 0438, 0470,
0556, 0647
Грозни ча ви сан – 0593, 0649
Гром – 0445, 0474, 0648, 0987
Громовник – 0447, 0648
Гу бар – 0436, 0468, 0554, 0645
Гу ји њаче – 0073, 0098, 0150
Да будем – 0892
Да будем сјајним снегом – 0879
Да ли зато што непогода – 0898
Да ли је човек или бор – 1914
Да ме боље познате – 0608, 0625, 0629,
0649
Да хоће – 0892
Давно не веру јем над собом простору –
0898
Дај неки знак – 0428, 0478, 0648
Да леко дрво – 0898
Да љи на – 0900
Да мар љу ба ви – 2368
Дан – 0892
Дан вра на ца – 0892
Дан књи жевности у Сиба шу – 1902
Дан посе та – 0308, 0439, 0443, 0471, 0498,
0557, 0647
Дан посе те – 0321, 0697, 1090
Дан ра жи – 0892
Да нас – 0798
Да нас се доде љу ју на гра де за најбоља
књи жевна де ла за децу – 1475
Даре жљи ви тата – 0124, 0440, 0472, 0558,
0650
Даре жљи вост – 0780
Дарови – 0149, 0167, 0190, 0290, 0298,
0407, 0438, 0470, 0474, 0525, 0556,
0564, 0647, 0719
Дарови Десан ке Макси мовић – 1835
Два аргу мен та за Десан ку Макси мовић –
2349, 2596

Два да на у шу ми – 0293
Два да на у шу ми 1–2 – 0435, 0467, 0553,
0644
Два да на у шу ми 2 – 0004, 0152, 0229, 0386
Два листа – 0073, 0098, 0150, 0679
Два моли тва – 0718
Два пи та ња – 0073, 0098, 0150, 0526, 0565
Два пор тре та Десан ке Макси мовић –
2098
Два северца – 0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Два сна да вљени ка – 0190, 0386, 0438,
0470, 0499, 0556, 0647
Два сна жна лирска сензиби литета: Сла вица Тешовић и Десан ка Макси мовић –
2814
Два фраг мен та из жи во та Десан ке Макси мовић – 2492
Два десет годи на ру бри ке „Песме гра да
говоре“ – 2178
Два десет први ок тобар – 0784
Два десет срећ них годи на – 0013
Два десет хи ља да девојач ких ру ку – 0007,
0077, 0158, 0240, 0325, 0339, 0436,
0446, 0468, 0554, 0645, 0987
Два десет хи ља да девојач ких ру ку (Са свесловенског сле та у Пра гу, 1938. г.) –
0050
Два десе та међу народ на књи жевна ма нифеста ци ја Сарајевски да ни поези је –
0287
Два наест чла на ка оп ту жбе – 0730
Два наесте Ву кове на гра де – 2010
Две моли тве – 0435, 0450, 0467, 0553,
0644
Две моли тве (За њега/За мене) – 0290
Две поеме о да на шњи ци – 1391
Две ус пе ле кул турне ма нифеста ци је –
1958
Две хи ља де бе лут кових годи на – 0729,
0739
Двери љу ба ви – 0006
Дводневно сла вље у част песни ка и поезије – 1714
Двори шна хлебна пећ – 0841
Деведесет три при че за дјецу – 0071
Девет песа ма – 0599
Деве ти вал – 0121, 0608, 0625, 0649
Деве ти спрат – 0608, 0625, 0649
Девојач ка молба – 0266, 0399, 0435, 0467,
0498, 0553, 0644, 0718
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Девојач ка молба 1 – 0290
Девојка за братом – 0436, 0468, 0554, 0645
Девојка за поги нулим мла ди ћем – 0399,
0436, 0468, 0554, 0645
Девојка са поги нулим мла ди ћем – 1358
Девојка се ра ду је пролећу – 0436, 0468,
0554, 0645
Девојка слу ти смрт – 0436, 0468, 0554,
0645
Девојка у првомајској поворци – 0007,
0036, 0077, 0158, 0240, 0446
Девојке у првомајској поворци – 0339
Девојке-војни ци – 0436, 0468, 0554, 0645
Девојко – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644
Девојчи ца и ја годе – 0312, 0440, 0472,
0514, 0558, 0633, 0650
Девојчи ца на ку па њу – 0786
Девојчи це – 0440, 0472, 0558, 0650
Девојчи це и деча ци – 0455
Деда уме све – 0593, 0649
Деда чека уну че – 0440, 0472, 0558
Деда чека уну чи ће – 0312, 0650
Дедовска кућа у пролеће – 0608, 0625, 0649
Дедовски требник – 0317, 0439, 0471,
0474, 0557, 0606, 0608, 0625, 0648,
0649, 0718
Де ла Десан ке Макси мовић – 0168
Де ла на ших му зич ких ствара ла ца ком понова на на сти хове Десан ке – 2713
Де ла на ших писа ца у све ту – 1891
Де ло Десан ке Макси мовић део је на ционал не кул ту ре – 1772
Де ло Десан ке Макси мовић у токови ма
српске и светске књи жевности – 2651
Делфи ни – 0608, 0625, 0649
Десанкa Макси мовић, песник веч ног детињства – 2246
Десан ка – 0226, 0385, 0607, 2549, 2582
Десан ка из Бран кови не – 1415
Десан ка или слово о љу ба ви – 2705
Десан ка Макси мовић – 0082, 0223, 0296,
0351, 0411, 1042, 1185, 1234, 1274, 1307,
1350, 1402, 1403, 1453, 1476, 1486,
1489, 1505, 1512, 1513, 1521, 1528, 1607,
1619, 1646, 1649, 1669, 1678, 1709, 1758,
1765, 1796, 1812, 1818, 1823, 1892, 1968,
2099, 2101, 2109, 2143, 2170, 2179, 2277,
2278, 2293, 2323, 2333, 2334, 2388,
2390, 2437, 2440, 2559, 2560, 2577,
2578, 2611, 2730, 2815, 2820
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Десан ка Макси мовић (1898–1993) – 2545
Десан ка Макси мовић – гост „Маслеше“ –
1771
Десан ка Макси мовић – добит ник Његошеве на гра де – 2177
Десан ка Макси мовић – жи вот пра ћен песмом – 2169
Десан ка Макси мовић – јединствен па гански и хри шћански песник – 2750
Десанка Макси мовић – национал ни бард –
1964
Десан ка Макси мовић – песник на ше судби не – 2407
Десан ка Макси мовић – песник при роде и
љу ба ви – 2238
Десан ка Макси мовић – професор, педагог – 2411
Десан ка Макси мовић – сјај љу ба ви и природе – 2749
Десан ка Макси мовић – Слово о љу ба ви –
2279
Десан ка Макси мовић: жи вот пра ћен песмом – 2222
Десан ка Макси мовић: На лак ћена на сан,
за ми че у столеће – 2451
Десан ка Макси мовић: Пор трет – 2165
Десан ка Макси мовић добит ник на гра де
за жи вот но де ло – 1477
Десан ка Макси мовић и Адам Миц кјевич –
2673
Десан ка Макси мовић и Бе лоруси ја –
2677
Десан ка Макси мовић и Бу гарска – 2670
Десан ка Макси мовић и бу гарска књи жевност – 2063
Десан ка Макси мовић и књи жевни покрет
60-их у Украји ни – 2669
Десан ка Макси мовић и Ми лан Богда новић – 2087
Десан ка Макси мовић и модерна чешка
ли ри ка – 2626
Десан ка Макси мовић и народ на поези ја –
2296, 2493
Десан ка Макси мовић и пољска књи жевност – 2646
Десан ка Макси мовић и свет – 2610, 2671
Десан ка Макси мовић између на ивности
и са ми лости – 1911
Десан ка Макси мовић између тра ди ционал ног и модерног... – 2809
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Десан ка Макси мовић или пева ње о љу бави – 2264
Десан ка Макси мовић или поверење у
свет – 2509
Десан ка Макси мовић или поези ја и памћење – 2374
Десанка Максимовић или Слово о љубави –
2552
Десан ка Макси мовић је лич ност са најши ром основом у на шем јавном жи воту ... – 2450
Десан ка Макси мовић као при поведач –
1317
Десан ка Макси мовић међу Бу гари ма –
2641, 2642
Десан ка Макси мовић на бу гарском –
1313
Десан ка Макси мовић на извору Уне –
1745
Десан ка Макси мовић на ита ли јанском –
1841
Десан ка Макси мовић на руском – 1526
Десан ка Макси мовић нам при ча о себи,
својим утисци ма и сусре ти ма у Ка нади и дру гим де лови ма све та – 1972
Десан ка Макси мовић нови члан на шег
изда вач ког са вје та – 1593
Десан ка Макси мовић о 34-годи шњи ци
„Крва ве бајке“ – 1953
Десан ка Макси мовић о себи и дру ги ма –
1586, 1587
Десан ка Макси мовић о себи и ли тератури – 1342
Десан ка Макси мовић песни ки ња – 2385
Десан ка Макси мовић пред париском публи ком – 1893
Десан ка Макси мовић пред ложена за Нобе лову на гра ду – 2152
Десан ка Макси мовић у „Нова Ма кедонија“ – 2280
Десан ка Макси мовић у Амери ци – 2096
Десан ка Макси мовић у Апати ну – 1963
Десан ка Макси мовић у Би љарди – 2496
Десан ка Макси мовић у Вара жди ну – 1868
Десан ка Макси мовић у Вара жди ну и Лудбрегу – 1578
Десан ка Макси мовић у Горња ку – 2715
Десан ка Макси мовић у ГСР-у – 1806
Десан ка Макси мовић у децени ји 1993–
2003. – 2723

Десан ка Макси мовић у Ду бровни ку –
2367
Десан ка Макси мовић у за ви чају – 2363,
2735
Десан ка Макси мовић у свом књи жевном
времену – 2550
Десан ка Макси мовић у Сиби ру – 2796
Десан ка Макси мовић у српској штам пи –
2741
Десан ка Макси мовић, ... – 2312
Десан ка Макси мовић, „Ан ке та“ – 1425
Десан ка Макси мовић, вла да лац поетске
речи – 2263
Десан ка Макси мовић, Песме – 1186
Десан ка Макси мовић, си ноним за поезију – 2504
Десан ка Макси мович – 1473, 1750, 2328
Десан ка помогла Пјеру – 1594
Десан ка преводи песни ке – 2443
Десан ка с Његошем – 2195
Десан ка са Његошем кроз жи вот – 2301
Десан ка се сећа Јермени је – 2556
Десан ка у Бран кови ни – 2517
Десан ка, да нас и увек – 0434, 2254
Десан ка, мој учи тељ – 2294
Десан ка, нечујна, као леп тир – 2042
Десан ка, Раст ко, Матић – 2075
Десан ки „орден части“ – 1715
Десан ки – избор по срод ности – 2504
Десан ки Макси мовић – 1184, 2132, 2391,
2772
Десан ки Макси мовић за 30. рођен дан –
2057
Десанки Макси мовић Његошева награ да –
2153
Десан ки Макси мовић реч љу ба ви – 2662
Десан ки Макси мовић у част – 0628
Десан ки Макси мовић уру чена нова књига – 2154
Десан ки Макси мовић уру чена Пла ке та –
2281
Десан кин Аушвиц – 2647
Десан кин дар и уздарје – 2414
Десан кин и Попин стил – 2753, 2781
Десан кин Ма настир на сви је ту – 2507
Десан кин отац – песник и кул турни радник – 2376
Десан кин пор трет – 2282
Десан кин пут од чисте ли ри ке ка ан га жова ној поези ји – 2755
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Десан кин слу чај – 2498
Десан кин ци клус Тра жим поми лова ње на
сла висти ци у Хамбургу – 2770
Десан ки на ан тологи ја – 2347
Десан ки на броја ни ца – 2555
Десан ки на времена – 2356
Десан ки на ка зи ва ња – 0149, 2542
Десан ки не грли це – 2595
Десан ки не опору ке – 0654, 2583
Десан ки ни вр тови – 2567
Десан ки но „Ве ли ко спрема ње“ – 2612
Десан ки но дрво у Његошевој шу ми – 2155
Десан ки но писмо – 0535
Десан ки но цве та ње ри јеч ни ка – 2297
Десет божи јих за повести – 0509, 0564
Десет бож јих за повести – 0478, 0525,
0648, 0719
Десет годи на ју гословенске ли терату ре
за децу – 1423
Десет мојих песа ма – 1691
Десе тостиш је – 0804
Де те – 0073, 0098, 0150, 0855
Де те у торби – 0124, 0207, 0222, 0285,
0440, 0472, 0558, 0650, 2005, 2013,
2033, 2046, 2047, 2054
Де те ли на са че ти ри листа – 0012, 0124,
0623
Де тињство – 0074, 0100, 0149, 0155, 0233,
0293, 0388, 0414, 0437, 0469, 0522,
0525, 0526, 0555, 0560, 0561, 0565,
0591, 0646, 0679, 0730, 0858, 0900,
1083
Де тињство – поези ја – 1942
Де тињство и поези ја – 1756
Де тињство у Бран кови ни – 0108
Де тињство, за ви чај и при рода – 0679
Де тлић – 0312, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0623, 0633, 0650,
0713, 2341
Деца – 0007, 0077, 0109, 0158, 0240, 0436,
0437, 0446, 0468, 0469, 0554, 0555,
0645, 0646, 1083
Деца (Двоје деце крај мене расте) – 0050
Деца су мирно расла под његовим окриљем – 0269, 0295
Деца хоће звери њак – 0073, 0098, 0150
Децембарска при ча – 0007, 0077, 0158,
0240, 0261, 0354, 0394, 0440, 0446,
0472, 0558, 0633, 0650
Децембарски дан – 0608, 0625, 0649
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Деч ја ви ти ца у Освјен ћи му – 0007, 0077,
0158, 0240, 0446, 0899, 0987
Деч ја књи жевност у књи жевној кри ти ци –
2114
Деч ја неде ља – 0440, 0472, 0558, 0650
Деч ја поези ја да нас – 1668
Деч ја поези ја народа СССР – 0888
Деч ја соба – 0347, 0389, 0416, 0566, 0620,
1368
Деч ја стра на – 2247
Деч је илустра ци је – 2384
Деч је песме – 0414, 0522, 0526, 0560, 0561,
0565, 0591
Деч је при че Десан ке Макси мовић – 1359
Деч ји разговори – 0536, 0537, 0589, 0590,
0595, 0651
Деч ји сан – 0124, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0623, 0650
Деч ји цр теж – 0538
Ди ви зма слу ти смрт – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Ди вља трешњо – 0892
Ди вља трешњо, на ди ши мо се – 0879
Ди вље пат ке – 0407
Ди во та не постоји – 0892
Ди во та не постоји уза луд но – 0879
Дим – 0241
Дим у преде лу – 0786
Ди на ми ка српског књи жевног простора –
2676
Ди рек торове гуске – 0619, 0621, 0670,
0987
Длан – 0763
До ви ђења, у Београ ду – 0544
До да нас – 0784
До Његоша ходам – 2585
До смр ти – 0769
Доба за не тости, нера ционал ности, на ивности – 1932
Добар дух чу вар – 0739
Добар поче так – 0810
Добегли ца – 0456, 0593, 0649
Добит ник Змајеве на гра де – 1497
Добит ни ци на гра де АВНОЈ – 1799
Добри дух Дим – 0347, 0389, 0416, 0566
Добро и зло – 0776
Добро је песма ма – 1507, 1508, 1509
Добро ју тро – 0593, 0649
Добродошли ца Мари ји Сергејевној Петрових – 0492
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Добродошли ца песни ки њи – 1755
Доведи пти цу – 0593, 0649
Дови ђења – 0255, 0305, 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Доврши ла сам своје ствари – 0998
Дога ђај у Зоолошком вр ту – 0347, 0389,
0416, 0566
Дога ђај у учиони ци – 0399, 0619, 0621,
0670
Догоди се – 0593, 0649
Догоди ло се све бар по трећи пут – 0100,
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0555, 0646
Додир – 0149, 0167, 0190, 0291, 0438, 0470,
0474, 0480, 0525, 0556, 0564, 0610,
0647, 0718, 0719, 1145
Додирни листић па пи ра – 0898
Дођи – 0892
Дожи вљај при роде и људске судби не у песни штву Десан ке Макси мовић – 2816
Дожи вљаји мра ва неста шка – 0729, 0739
Дожи вљаји су и ма шта ња и слут ње – а не
са мо зби ва ња – 0058
Дозив – 0326
Дозлабога – 0440, 0472, 0558, 0562, 0623,
0650
Док сам шета ла с дететом по ли ва ди – 1078
Док си жи вео – 0892
Доказ да су лу бени це зре ле – 0623
Дола зак учења ков у за ви чај – 0380
Дола зи Десан ка Макси мовић – 1767
Доли на под ки шом – 0435, 0467, 0553,
0644, 0987
Доли на хероја – 0048
Дом му зеј – 0788
Домреми за време рата – 0730
Дон Ки хот – 0110, 0190, 0438, 0470, 0480,
0556, 0647, 1058, 2020
Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић би ла је де легат на Међу народ ном
кон гресу Пен клу бова у Ду бровни ку
сеп тембра 1963. – 1621
Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић доби ла је Октобарску на гра ду града Кра гу јевца и прогла шена за почасног гра ђа ни на гра да Кра гу јевца – 1622
Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић доби ла је Сед мојулску на гра ду
1964. за осведочене умет нич ке ква лите те у поези ји – 1716

Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић од ли кова на је орденом „Ки рил и
Ме тоди је“ I степена од стра не Президи ју ма Народ ног собра ња Бу гарске –
1623
Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић присуствова ла је као де легат на
кон гресу књи жевни ка Ју госла ви је октобра 1964. у Ти тогра ду – 1717
Дописни члан СА НУ Десан ка Макси мовић учествова ла на међу народ ном
кон гресу Зајед ни це европских писа ца
(Фи рен ца) – 1595
Доћи ће јед ном – 0892
Дочекај старост река и пла не та – 0072
Доштам па ва се „Тра жим поми лова ње“
Десан ке Макси мовић – 1624
Дрвена црква – 0083, 0103, 0291, 0317,
0386, 0438, 0439, 0470, 0471, 0525,
0556, 0557, 0564, 0647, 0648, 0719, 1169
Дрво – 0892
Дрво иза огра де – 0435, 0467, 0553, 0644,
1083
Дрво је најдаре жљи ви ји створ – 2344
Дрво крај пу та – 0786
Дрвосече у шу ми – 0440, 0472, 0558, 0650,
0679
Древне вечери – 2340
Древне речи – 0447, 0493, 0648
Дроздови – 0784
Дру га ба ка – 0496, 0623
Дру га из ложба деце сли кара – 0440, 0472,
0558, 0623, 0633, 0650
Дру га ма ма – 0623, 0721
Дру ги ју гословенски фести вал поези је у
Ри јеци – 1478
Дру ги тата – 0623
Дру гови – 0798
Дру гови ма Деци – 0875
Дру гу умет ни ку – 0436, 0468, 0554, 0645
Дру жење са славном пое тесом – 2502
Дру жи ћу се са сун цем – 0321, 0386, 0439,
0471, 0474, 0557, 0610, 0647, 0697, 1097
Дру штво – поетска тема – 1614
Ду бок као злато давни не – 0898
Ду ге годи не растан ка чеках – 0898
Ду гин мост – 0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Ду гору ка те та – 0124, 0623
Ду пло дно – 2479, 2693
Дух поези је – 0327
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Есперан то – 0437, 0469, 0555, 0646, 0900,
1083
Ети ке та за ви но – 0321, 0386, 0439, 0443,
0471, 0557, 0647, 0697

Ду ховни за ви чај – 0624
Ду ховни па лимпсест песни штва Десан ке
Макси мовић – 2748
Ду ша – 0100, 0233, 0290, 0291, 0293, 0388,
0435, 0467, 0525, 0553, 0564, 0644,
0983, 1083
Ду ша цве та – 0278
Ду ша нов за коник – 1132
Ду ша нов за коник и за кони песни штва –
2332
Ду ша нов за коник ми је помогао да се изра зим као песник – 1698
Ду ша нов за коник у за кону песни штва –
2122
Ду ши ци на мара ми ца – 1033
Ду шо неспокојна – 0577, 0615
Ду шу ми поклони – 0050, 0152, 0229,
0290, 0293, 0386, 0436, 0468, 0554,
0645, 0987
Ђа волска мудрост пјесни ка – 2283
Ђак у пла ни ни – 0124, 0440, 0472, 0558,
0650
Ђа ци добро твори – 0124, 0313, 0440,
0472, 0558, 0650
Ђач ке тајне и страсти – 1788
Ђач ки жа гор и песма пти ца – 0084
Ђач ко ли це – 1765
Ђач ко срце – 0002, 0028, 0073, 0098, 0150,
0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Ђурђе уби ја ажда ху – 0581, 0600, 0606
Ђурђевак – 0124, 0623
Ђурђевдански ура нак – 0593, 0649
Ђу ри на ку ћа у Ска дарли ји – 0317, 0439,
0471, 0557, 0648
Едел кич – 0159
Еди та – 0892
Елеги ја – 0436, 0468, 0554, 0645
Елеги ја ти ши не – 0892
Елегич не пјесме Десан ке Макси мовић –
1861
Елемен ти алегори је и слут ње – 2472
Елемен ти пое ти ке Десан ке Макси мовић
у њеном прозном ствара ла штву за децу – 2012
Елиса ве та Ба грја на и Десан ка Макси мовић – 2232
Емил, град веч не зи ме – 2814
Епи таф – 0608, 0625, 0649
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Жа ли ће га цео народ – 0391
Жа љење за мла дошћу – 0362, 0363
Жан рови српске књи жевности – 2742
Жан ровски син кре ти зам у „Ле топису
Перу нових по тома ка“ Десан ке Максимовић – 2773
Жао ми је човека – 0004, 0050, 0074, 0100,
0149, 0152, 0155, 0187, 0229, 0233, 0291,
0293, 0319, 0386, 0388, 0395, 0436,
0443, 0468, 0474, 0498, 0525, 0554,
0610, 0645, 0743, 0846, 0849, 0874,
0877, 0899, 0900, 0971, 0996, 1058,
1362, 1916, 1989, 2101
Жао ми је... – 0811
Жега – 0050, 0310, 0321, 0437, 0439, 0469,
0471, 0525, 0555, 0557, 0646, 0647,
0697, 0900, 1083
Жеђ – 0103, 0386, 0438, 0470, 0474, 0556,
0647, 0900, 0996, 1077, 1169
Же лезно сун це – 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0646
Же лим јединства – 2465
Же ља за за ви чајем – 0913
Же ља ми је нешто рећи песни ци ма – 0898
Жељна сам разговора – 0478, 0494, 0495,
0648, 1133
Жена – 0290, 0386, 0436, 0468, 0474, 0498,
0554, 0645, 0773, 0885, 0899, 0900,
1083
Жена и ли па – 0608, 0625, 0649
Жена с де те том – 0786
Жена трепери као бреза – 2236
Жене – 1498, 1995
Жене песни ци жена ма – 1479
Жене писци о ствара лач кој слободи –
1993
Жени – 0892
Жени која се продаје – 0436, 0468, 0554,
0645
Женик и невеста – 0321, 0439, 0471, 0498,
0557, 0647, 0697
Женска поези ја – 1279
Женска тач ка гледи шта у збирци Тра жим
поми ловање Десан ке Макси мовић –
2785
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Жи ва – 0099, 0386, 0438, 0470, 0556, 0647
Жи ве играч ке – 0124, 0313, 0415, 0440,
0444, 0472, 0477, 0558, 0592, 0650
Жи вео Београд – 1819, 1848
Жи вео је у себи – 0105
Жи већи, песме се стварају – 2208
Жи ви класик – 2513
Жи ви те нам ду го, ду го, Десан ка – 2295
Живко лењивко – 0124, 0207, 0313, 0440,
0472, 0558, 0650
Жи во слово Десан ке Макси мовић – 2593
Жи вот – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718,
1099
Жи вот волим, зато разми шљам о смр ти –
2425
Жи вот Десан ке Макси мовић пра ћен песмом – 2581
Жи вот нам је пролазио песнички и мла до –
1933
Жи вот пра ћен песмом – 1824, 1834, 2086,
2298, 2476
Жи вот у бројеви ма – 0688
Жи вот у тра ви 1–2 – 0435, 0467, 0553,
0644
Жи вот на и поетска ми ља и оби ља у „Веселој јесени“ Десан ке Макси мовић –
2394
Жи вот на си ла – 0837, 0892
Жи вот ни пут песни ки ње Десан ке Макси мовић – 1788
Жму ра – 0111, 0124, 0414, 0440, 0472,
0522, 0558, 0560, 0561, 0591, 0650
Жму ре – 0073, 0098, 0150, 0194, 0235,
0292, 0679
Жу бор жи во та – 0187
Жу ква – 0543
Жу па ново при ви ђење – 0099, 0386, 0438,
0443, 0470, 0556, 0647
Жу пан чи чева поези ја у преводу Десан ке
Макси мовић код Густа ва Крклеца –
2095
Жу ћа тра га за си ном – 0052, 0732
Жу ћин сан – 0732
Жу ћин син – 0052
Жу ћин сусрет са Хромим Зеком – 0052,
0732
За ал кохоле – 0004, 0152, 0229, 0291, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0874, 0900, 1050, 1149

За апокрифе – 0004, 0050, 0152, 0229,
0386, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626,
0627, 0646, 0828, 0899, 0900, 1050,
1149
За богове – 0004, 0050, 0152, 0229, 0386,
0437, 0443, 0469, 0555, 0610, 0626,
0627, 0646, 0828, 0900, 1050, 1149
За бран ковинске се ља ке – 0437, 0469,
0555, 0646
За ва жне – 0004, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0355, 0386, 0388,
0437, 0443, 0469, 0496, 0525, 0555,
0564, 0610, 0626, 0627, 0646, 0719,
0743, 0828, 0874, 0885, 0899, 0900,
0912, 0990, 1011, 1045, 1050, 1062, 1157
За војнич ка гробља – 0004, 0074, 0100,
0149, 0152, 0155, 0229, 0233, 0291, 0293,
0386, 0388, 0437, 0443, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0868, 0885, 0900, 1011,
1045, 1050, 1058, 1062, 1070, 1072, 1171
За врли не у ма не промет ну те – 0004,
0100, 0152, 0229, 0233, 0293, 0319,
0386, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0564, 0646, 0719, 0900, 1098
За грм, дру же – 0440, 0472, 0558, 0650
За дјецу или за нас? – 1576
За добро де ло – 0774
За жи во том – 0480
За жир – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233,
0266, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0874, 0885, 0899, 0900,
0912, 0996, 1011, 1050, 1149
За за вид ни ке – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0443,
0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 0719,
0743, 0899, 0900, 1098
За звери оклеве та не – 0004, 0100, 0152,
0229, 0233, 0291, 0293, 0388, 0437,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0828, 0833, 0900,
0955, 1011, 1050, 1149
За земљу куда војска прође – 0004, 0100,
0149, 0152, 0229, 0233, 0293, 0319, 0386,
0388, 0437, 0452, 0469, 0525, 0531,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0868, 0885, 0900, 0981, 0996,
1011, 1050, 1062, 1072, 2110
За земљу куда воска прође – 0915
601
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За исмева не – 1083
За исмеваче – 0004, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0525, 0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0900, 0922, 1045, 1050, 1149
За јерес – 0004, 0035, 0050, 0149, 0152,
0229, 0291, 0386, 0407, 0437, 0443, 0469,
0525, 0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0868, 0874, 0900, 0955, 0996,
1004, 1045, 1050, 1058, 1149
За јере ти ке – 0539
За ка лу ђера – 0004, 0050, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0828, 0900, 1014,
1050, 1149
За ка лу ђере – 0291, 1132
За ла жи изговорене из ми лосрђа – 0004,
0100, 0152, 0229, 0233, 0291, 0293, 0319,
0386, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0564, 0610, 0626, 0627, 0646, 0719,
0828, 0874, 0885, 0900, 1011, 1050, 1149
За лови шта – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 0955, 0996, 1050, 1149
За људе који јасно ви де – 0004, 0035, 0050,
0085, 0100, 0152, 0163, 0229, 0233,
0291, 0293, 0319, 0388, 0437, 0443,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0825, 0876, 0900,
1045, 1050, 1149
За ма ђиони чаре – 0004, 0050, 0100, 0152,
0229, 0233, 0291, 0293, 0319, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0610,
0626, 0627, 0646, 0719, 0828, 0900,
1011, 1045, 1050, 1149
За Мари је Магда лене – 0004, 0008, 0100,
0149, 0152, 0229, 0233, 0291, 0293,
0298, 0388, 0399, 0437, 0469, 0496,
0525, 0555, 0564, 0610, 0626, 0627,
0646, 0719, 0828, 0874, 0885, 0900,
1004, 1045, 1047, 1048, 1050, 1058,
1062, 1072, 2017, 2145
За мене – 1119
За на ивне – 0004, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0266, 0291, 0293, 0319, 0388, 0437,
0469, 0496, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0828, 0868, 0874, 0885,
0899, 0900, 0912, 0955, 0996, 1011, 1045,
1050, 1058, 1149

За непе легри не – 0004, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0899, 0900, 1045, 1050, 1062, 1157
За нерот ки ње – 0004, 0008, 0050, 0085,
0100, 0149, 0152, 0163, 0229, 0233, 0291,
0293, 0319, 0386, 0388, 0392, 0399,
0437, 0443, 0469, 0525, 0555, 0564,
0610, 0626, 0627, 0646, 0719, 0743,
0828, 0885, 0900, 0955, 0968, 0984,
0996, 0997, 1011, 1045, 1050, 1062,
1071, 1072, 1662
За несхва ћене – 0004, 0152, 0229, 0291,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0900, 1045, 1050, 1149
За оклеве та не звери – 0539
За оне које царске дру мове ору – 0085
За оне који јасно ви де – 0915
За оне који не уми ру на време – 0004,
0035, 0050, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 0437,
0443, 0469, 0525, 0555, 0564, 0610,
0626, 0627, 0646, 0719, 0828, 0868,
0899, 0900, 1011, 1045, 1050, 1058, 1149
За оне који се спо ти чу преко пра га –
0004, 0050, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0266, 0291, 0293, 0319, 0388,
0396, 0437, 0443, 0469, 0496, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0874, 0885, 0899, 0996,
1004, 1011, 1045, 1050, 1062, 1662
За оне који су храбри са мо кад ги ну –
0004, 0050, 0152, 0229, 0386, 0437,
0443, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0899, 0900, 1050, 1149
За оне који царске дру мове ору – 0004,
0035, 0050, 0100, 0129, 0152, 0163,
0229, 0233, 0291, 0293, 0386, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0610,
0613, 0626, 0627, 0646, 0719, 0828,
0876, 0900, 1011, 1050, 1149
За оп ту жено цвеће – 0953
За паству срца – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0388, 0396, 0437, 0469,
0525, 0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0900, 1011, 1045, 1149
За пепе љу гу – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0266, 0293, 0388, 0437, 0443,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0828, 0874, 0899,
0900, 0996, 1004, 1011, 1050, 1149
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За песме – 0004, 0050, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0525, 0555, 0564, 0646, 0719, 0743,
0900, 1098
За песни ки њу – 1089
За песни ки њу, земљу старинску – 0004,
0008, 0100, 0149, 0152, 0153, 0229,
0233, 0266, 0291, 0293, 0319, 0388,
0399, 0437, 0469, 0498, 0525, 0555,
0564, 0610, 0626, 0627, 0646, 0719,
0743, 0828, 0877, 0899, 0900, 0922,
0955, 0996, 1011, 1045, 1050, 1062, 1157
За погу бљена љу бавна писма – 0004, 0008,
0100, 0149, 0152, 0229, 0233, 0293, 0319,
0388, 0399, 0407, 0437, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0743, 0828, 0885, 0900, 1011,
1043, 1045, 1050, 1149
За послед ње да не – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0900, 1011, 1045, 1050, 1149
За прву жену султа нову – 0437, 0469, 0555,
0646
За прозором – 0892
За паству срца – 1137
За свадбе без вен ча ња – 0004, 0050, 0100,
0120, 0152, 0229, 0233, 0291, 0293, 0319,
0386, 0388, 0437, 0443, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 1011, 1045, 1050, 1149
За свачи ју сла ву на све ту има места – 1684
За свадбе без вен ча ња – 0987
За сврг ну те – 0004, 0035, 0050, 0100, 0152,
0229, 0233, 0293, 0319, 0386, 0388,
0437, 0443, 0469, 0525, 0555, 0564,
0610, 0626, 0627, 0646, 0719, 0743,
0828, 0885, 0899, 0900, 1011, 1045,
1050, 1058, 1149
За себарске жене – 0004, 0050, 0152, 0229,
0266, 0386, 0399, 0437, 0469, 0555,
0610, 0626, 0627, 0646, 0828, 0899,
0900, 1045, 1050, 1149
За себра – 0004, 0050, 0100, 0149, 0152,
0229, 0233, 0266, 0293, 0303, 0319,
0356, 0386, 0388, 0437, 0443, 0469,
0525, 0540, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0743, 0828, 0866,
0877, 0882, 0899, 0900, 0912, 0996,
1011, 1050, 1149

За седам глад них годи на – 0004, 0050,
0100, 0152, 0229, 0233, 0293, 0319,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564,
0610, 0626, 0627, 0646, 0719, 0828,
0868, 0900, 1011, 1050, 1149
За сла га ње сти хова нема дара – 0898
За слу гу Јернеја – 0004, 0074, 0152, 0155,
0229, 0437, 0469, 0555, 0646, 0899,
0900, 1070
За смр томрсце – 0004, 0050, 0152, 0229,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0900, 0912, 0996, 1045,
1050, 1149
За су жње поми лова не – 0004, 0050, 0100,
0152, 0229, 0233, 0293, 0319, 0386,
0388, 0437, 0469, 0491, 0525, 0555,
0564, 0597, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0828, 0899, 0900, 1011, 1045,
1050, 1062, 1171
За тебе сам нула гола – 0898
За чобан ку која се по оцу не зове – 0004,
0152, 0229, 0437, 0469, 0555, 0646,
0987
За човека који је погу био перга мен те –
0004, 0050, 0152, 0229, 0437, 0443,
0469, 0555, 0646, 0987
Забачени нов чи ћи – 0050, 0074, 0100,
0149, 0155, 0233, 0293, 0319, 0388, 0437,
0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 0899,
0987
Забе лешке о при роди – 0807
Заборав – 0112, 0190, 0290, 0435, 0438,
0443, 0447, 0467, 0470, 0474, 0525,
0553, 0556, 0564, 0608, 0610, 0625,
0644, 0647, 0648, 0649, 0719, 0900,
1098
Забора вљен дом твој – 2482
Забора вљени лист Библи је – 0016, 0030,
0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0474,
0498, 0556, 0647, 1145
Забора вљени пси – 0732
Забора вљено име – 0447, 0648
За ва ђене мач ке – 0593, 0649
За вет – 1130
За вешта ње – 0754
За ви де ти је непристојно, јад но – 0898
За ви дим – 0892
За ви чај – 0608, 0625, 0649
За ви чај је ве ли ка тајна – 2106
За ви чај је моја вјеч на опсеси ја – 1545
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За ви чај под месечи ном – 0436, 0468, 0474,
0554, 0645
За ви чај у поези ји Десан ке Макси мовић –
2223
За ви чај у снегу – 0593, 0601, 0608, 0625,
0649
За ви чајни храст – 0310, 0321, 0439, 0471,
0534, 0557, 0647, 0697
За ви чајно вече – 0399, 0435, 0467, 0498,
0553, 0644, 0718
За ви чајно изда ва штво и библио текарство... – 2738
За вјера земље – 1485
За воле бе ла ми рисна ру жа црни бодљи кави трн – 1098
За врши ла сам своје ствари – 1086
За гонет на торба – 0124, 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0558, 0592, 0650
За ду жби на Десан ка Макси мовић – 2539,
2544
За звонио Звони мир – 1653
За ка жи ми саста нак – 0898
За ка жи ми саста нак на овом све ту – 0898
За кле тва и моли тва – 0987
За кли ња ње – 0773
За коник као инспи ра ци ја – 2497
За ла зак сун ца за Медвед ни ком – 0317,
0439, 0471, 0474, 0557, 0648
За лу пи ле су се врат ни це – 0019, 0030,
0050, 0051, 0075, 0100, 0125, 0233,
0293, 0388, 0438, 0470, 0498, 0525,
0556, 0564, 0647, 0719, 0858, 0862,
0899, 0987
За лу тавши у пла ни на ма – 0892
За лу та ли – 0124, 0623
За лу тах – 0593, 0649
За љу бљена у при роду – у ми рис земље –
1784
За љу бљени враг – 0327, 0445, 0525, 0564,
0597, 0648, 0719
За љу бљени ку кац – 0437, 0469, 0474, 0555,
0646
За љу бљени месец – 0447, 0648
За љу бљени цвет – 0380
За љу бљеност – 0074, 0155, 0498, 0874, 2017
Земља јесмо – 0498
За нос – 0904
За нос песни ком – 0478, 0648
Заоста ли тра гови – 0606
За пад – 0892
604

За пис из Аустра ли је – 2071
За пис о Десан ки и Ани – 2599
За пис о деци – 0201, 0608, 0625, 0629,
0649
За пис о добру и о злу – 0190, 0201, 0438,
0443, 0470, 0498, 0556, 0647
За пис о жеђи – 0480
За пис о жеђи за жи во том – 0190, 0291,
0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0966,
1145
За пис о пејза жу као ду шевном ста њу –
2305
За пис о поези ји – 1992
За пис о ратови ма – 0190, 0201, 0291, 0300,
0438, 0470, 0474, 0498, 0525, 0556,
0647
За пис са Шар пла ни не – 2022
Зарад чуда и зарад ли јека – 2489
Заробљеник снова – 0050, 0220, 0283,
0437, 0469, 0555, 1478, 1523, 1529, 1531
Засад – 0304, 0321, 0439, 0471, 0557, 0595,
0647, 0697
Заса ђена бреза Десан ке Макси мовић –
2212
Заспим ли, пренем ли се – рат, рат – 0898
Заточени ца – 0595
Заточење – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644
Затра вљен гроб – 0608, 0625, 0649
Затра вљено гробље – 0541, 0581, 0608,
0625, 0649
Зау век – 0030, 0050, 0051, 0075, 0125,
0386, 0438, 0443, 0470, 0498, 0556,
0647
Зау век ће оти ћи најбољи друг – 0872
Зау зеће августи на ца – 0730
Зау зеће Жержоа – 0730
Зау зеће кули ца – 0730
Зау зеће моста Ман и Божанси ја – 0730
За што ку ку руз зри – 0073, 0098, 0150
За што ли је уни штено – 0898
За што пи шем о шу ма ма – 0052
За што плачу ку ку реци – 0059, 0060, 0415,
0440, 0444, 0472, 0477, 0498, 0558,
0592, 0633, 0650, 0713, 1141
За што пут ни ци певају – 0731
За што се играш да ми је да знам – 0898
Збирка Тра жим поми лова ње – 2764
Због мене – 0004, 0152, 0229, 0290, 0293,
0386, 0399, 0435, 0467, 0553, 0644,
0900, 1083
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Због поноси тости своје – 0898
Збогом пошле – 0842
Збор пред врачевом пећи ном – 0740
Звезда – 0435, 0467, 0553, 0644, 0898
Звезда на свет кови на – 0081, 0099, 0100,
0233, 0291, 0293, 0319, 0388, 0438,
0470, 0474, 0525, 0556, 0564, 0610,
0647, 0719
Звезда на успа ван ка – 0892
Звезда ни зна ци – 0061
Звезде – 0436, 0468, 0498, 0554, 0645,
0899, 0900, 1083
Звона – 0445, 0474, 0648
Звона у Ни ну – 0099, 0100, 0233, 0293,
0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Звук и сли ка – 1434
Звук и слух Десан ке Макси мовић – 1648
Здра ви ца мла дим песни ци ма – 0478,
0525, 0648
Здра ви ца Норвешкој – 0086, 0103, 0438,
0443, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647,
0719, 0869, 0996, 1077, 1082, 1943
Здра ви це мла дим песни ци ма – 1133
Зебе пла шљи ви це – 0620
Зе лена екста за – 0786
Зе лене пер тли це – 2736
Зе лени ви тез – 0004, 0050, 0100, 0149,
0152, 0218, 0229, 0233, 0281, 0290,
0293, 0303, 0319, 0386, 0388, 0399,
0435, 0467, 0480, 0525, 0553, 0564,
0644, 0719, 0899, 0900, 0971, 0996,
1058, 1253, 1254, 1256, 1258, 1259,
1260, 1261, 1263, 1264, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
1280, 1288, 2087
Зе лени су мрак – 0050, 0291, 0435, 0467,
0553, 0644, 0900, 1083
Зе љов међу ву ци ма – 0732
Зе љов спаса ва цари ћа – 0052, 0732
Зе љов, ново штене – 0732
Земља – 0892
Земља братства – 2019
Земља где се родио онај што мене љу би –
0435, 0467, 0553, 0644
Земља је прохода ла – 0380
Земља је сву где иста – 0008, 0030, 0051,
0062, 0075, 0100, 0125, 0149, 0233,
0293, 0386, 0388, 0438, 0470, 0498,
0525, 0556, 0647, 0655, 0874, 1798, 1934
Земља је свуда иста – 0743

Земља је увек иста – 1089
Земља јесмо – 0008, 0014, 0291, 0293, 0419,
0438, 0443, 0470, 0498, 0556, 0564,
0597, 0634, 0647, 0719, 0743, 0883,
0900, 0912, 0923, 0996, 1044, 1048,
1058, 1915, 2165, 2183
Земља јесмо – један веч ни мо тив у ли ри ци
Десан ке Макси мовић – 1960
Земља јесмо 1–11– 0030, 0050, 0051, 0075,
0100, 0125, 0149, 0233, 0388, 0525, 0972
Земља јесмо 11– 0226, 0385
Земља ци – 0768
Земљи се вра ћа од земље узе то – 1853
Зени це са икона – 0581
Зечеви на из ле ту – 0729, 0739
Зечи ћи – 1041
Зеч је ухо – 0241, 0261, 0312, 0440, 0472,
0526, 0558, 0562, 0565, 0623, 0633,
0650, 0680
Зи дао дим кулу – 0124, 0137, 0149, 0440,
0472, 0521, 0558, 0623, 0633, 0650
Зи ма као укопа на ста де – 0898
Зи ма на ви ру Воденог Цве та – 0123, 0481,
0519, 0527, 0620
Зи ма на Шари – 0124, 0440, 0472, 0558,
0650
Зи ма у за ви чају – 0050, 0266, 0436, 0443,
0468, 0474, 0554, 0645, 1058
Зимска ноћ – 0799
Зимска подок ни ца – 0424, 0478, 0648
Зимска при ча – 0732
Зимски ви хор – 0437, 0469, 0474, 0555,
0610, 0646, 0900, 1083
Зимски пра зник – 0212, 0608, 0625, 0629,
0649
Зимско вен ча ње – 0593, 0649
Зла ноћ – 0004, 0152, 0229, 0293, 0386,
0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Златан крст Кнеза Ла зара Десан ки Макси мовић – 2444
Злат ни венац Десан ки – 2284
Злат ни венац песни ки њи Ју госла ви је –
2285
Злат ни крст Десан ки Макси мовић – 2445
Злат ни леп тир – 0029, 0049, 0151, 0222,
0227, 0285, 0312, 0314, 0412, 0440,
0472, 0558, 0633, 0638, 0650, 0663,
0907, 0963, 0979, 1013, 1081, 1170
Злат ни прстен за песни ки њу – 2213
Злат но, бисерно и сребрно јаје – 0731
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Златокри ли леп тир – 0003, 0228, 0343,
1987
Зли пред знак – 0608, 0625, 0649
Зло – 0478, 0525, 0648
Змај – 0328
Змајева на гра да – 1498
Змајева на гра да доде љена Десан ки Макси мовић – 1499
Зми ја – 0030, 0050, 0051, 0075, 0100, 0125,
0149, 0163, 0226, 0233, 0291, 0293, 0319,
0385, 0386, 0388, 0435, 0443, 0467,
0474, 0525, 0553, 0564, 0597, 0644,
0719, 0743, 0885, 0899, 0900, 0971,
0996, 1058, 2504
Зми ја земља ки ња – 0434, 0478, 0525, 0648,
2464
Зми ја мла дожења – 0112, 0190, 0226, 0290,
0291, 0385, 0386, 0438, 0470, 0474,
0525, 0556, 0564, 0597, 0610, 0647, 0719
Зми ја у мору тра ве – 0305, 0321, 0439,
0471, 0525, 0557, 0647, 0697
Змијске очи – 0050, 0435, 0467, 0553,
0644, 0987
Зми ју не треба поми њати – 0599, 0606
Зми јуљак – 0100, 0233, 0293, 0388, 0437,
0469, 0474, 0555, 0646
Знак крста – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Знал ци јези ка – 0124, 0440, 0472, 0514,
0558, 0650
Знам по много чему – 0050, 0074, 0100,
0155, 0226, 0233, 0293, 0319, 0385,
0388, 0399, 0425, 0437, 0469, 0497,
0498, 0525, 0555, 0564, 0569, 0646,
0900, 0968, 1718
Зна мен и ма гијске моћи речи у наслови ма
песа ма Десан ке Макси мовић – 2633
Зна мени те жене Срби је – 2570
Зна мени те српске жене – 2740
Зна мо се – 0595, 0608, 0625, 0649
Зна ци јези ка – 0207
Значајан датум у на шој кул турној историји – 1376
Знаш ли песни че своју ду жност – 0797
Зове те – 0892
Зови на сви ра ла – 0608, 0625, 0629, 0649,
0743
Зором ра но – 0892
Зри кавци – 0437, 0469, 0474, 0555, 0610,
0646, 0899, 0900, 1083
Зрно на општем гумну и влат са коре – 2051
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И би поново песма – 2819
И би ло ти просто – 0608, 0625, 0649
И будућ ности се сећам – 1973
И га вран рече – 0478, 0648
И дрвеће при ма плату – 0007, 0077, 0158,
0240, 0261, 0415, 0440, 0444, 0446,
0472, 0477, 0498, 0558, 0592, 0623,
0650
И најед ном ни че неки на пев мут ни – 0898
И наста ла је ти ши на – 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556,
0610, 0647, 0862, 0874, 0900, 1004, 1159
И овде – 0190, 0213, 0290, 0438, 0443,
0470, 0474, 0525, 0556, 0647
И песма се из срца ис точи – 2127
И писа ње је врста борбе – 2426
И понорни ца је опомена – 2166
И после је све би ло ла ко – 0437, 0469,
0555, 0646, 0900, 1083
И сребролист жбун – 0892
И то ме пла ши – 0050, 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646
И триста је много – 0103, 0187, 0438, 0470,
0556, 0647, 0900, 0996, 1077, 1169
И у де тињству и увек сам би ла обу зе та
ми шљу о прола зности. А и да нас ме
као и у почет ку ствара ња та мисао узбу ђу је – 2214
И цврчи цврчи цврчак – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648
И што је најгоре – 0050, 0100, 0233, 0293,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564,
0646, 1009
Игра ватром – 0648
Игра ве тром – 0478
Игра дак ти ла – 0458
Игра ли ште у пор ти – 0447, 0648
Игран ка – 0007, 0073, 0077, 0098, 0150,
0158, 0240, 0261, 0440, 0446, 0472,
0526, 0558, 0565, 0623, 0650, 0664
Играч ке – 0159
Играч ке се весе ле – 0729, 0739
Иде јесен – 0073, 0087, 0098, 0150, 0169,
0440, 0472, 0526, 0558, 0565, 0623,
0650, 0679
Идем пу тем којим проћи нећу ви ше никад – 1098
Иден тифи ку јем судби не на ших народа –
2488
Иду царским дру мови ма – 0050
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Иду царским дру мом – 0004, 0152, 0229,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0899, 0900, 0996, 1050, 1149
Из беседе при доде љи ва њу Злат ног вен ца
Стру ге – 0329
Из ду ше це лог народа – 2757
Из књи ге утиса ка – 0544
Из ку ће – 0864
Из пера ве ли ка на поези је – 0636
Из песме у песму – 0528
Из поетског реч ни ка Десан ке Макси мовић – 2777
Из полисемијске ри зни це Десан ке Макси мовић – 2602
Из реч ни ка српских песни ка 20. века –
2754
Из ру кописа Десан ке Макси мовић – 2490,
2653
Иза горског виса – 0860, 0892
Иза седам гора – 2682
Иза шти та поези је – 0301, 0321, 0439,
0471, 0474, 0498, 0557, 0610, 0647, 0697,
1097
Изабра на де ла – 0782, 0783
Изабра не песме – 0004, 0152, 0229, 0315,
0344, 0386, 0413, 0443, 0656, 0719,
1382, 1385, 1821, 1828, 1874
Изабра не пјесме – 0230, 0259, 0288, 0289,
0316, 0387, 0475, 0559, 0609, 0671, 0689,
1387
Изабра не пјесме Десан ке Макси мовић –
1457
Изасла ник – 0900
Избор из де ла – 0050
Избор из кри ти ка – 2215
Избор из поези је и прозе за дјецу – 0414,
0522, 0560, 0561, 0591, 0710
Избор из са времене ју гословенске поезије – 0153
Избор песа ма – 0498, 0862, 0875, 0876,
0912, 1004, 1023, 1046, 1047, 1048, 1158
Избор песа ма на бе лоруском јези ку –
0955, 1159
Избор песа ма на ен глеском јези ку – 1172
Избор песа ма на руском јези ку – 0964
Избор песа ма на украјинском језику – 1098
Избор песа ма преведених на ру мунски језик – 0922
Избор пјеса ма Десан ке Макси мовић –
1702

Избор прозе и поези је Десан ке Макси мовић – 0484
Избор сти хова Десан ке Макси мовић –
0396
Извештај над зорног одбора СКЗ за редовну 64. годи шњу скуп шти ну 17. 5. 1971. –
1838
Изволи те на из ложбу – 0496, 1673
Изволи те на из ложбу деце сли кара –
0073, 0098, 0150, 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0558, 0592, 0623, 0633,
0650, 1003
Извор – 1099
Изгна не из раја – 0900, 1083
Изгна ник – 0892
Изгна ње из раја – 0050, 0437, 0469, 0555,
0646, 0718, 0961
Изгу бљени стих – 0445, 0474, 0648
Изе ту Сарај ли ћу – 0800
Изја ва љу ба ви – 0892
Из ложба графи ка – 0352
Из ложба деце сли кара – 0230, 0259, 0262,
0288, 0289, 0313, 0316, 0387, 0460, 0637
Из ложба ју гословенске деч је књи ге у
Сток хол му – 1894
Из ложба ју гословенских и норвешких
сли кара – 1943
Из ложба кари кату ра – 0159
Између све това – 2643
Између тајне и отаџби не – 1773, 1774,
1775, 2372
Изми рење – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644
Изненад но ле то – 0826
Изнена ђење – 0073, 0098, 0150, 0313,
0435, 0440, 0467, 0472, 0553, 0558,
0644, 0650
Изнена ђење (Срела сам на пу ту мла ди ћа) –
0050
Из у зет но би ће – 1995
Изу зет ности Десан ке Макси мовић – 2584
Илустрова на ђач ка ан тологи ја – 1226
Има ри јеч Десан ка Макси мовић – 1487
Има сли кар непод ми тљив – 0898
Има мо пасош – 0050, 0100, 0293, 0319,
0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0646,
0719, 0900, 0971, 1083
Им позант ни књи жевни опус – 2225
Ин ди ви ду ал ност рецеп ци је и при хвата ња
Десан ке Макси мовић у Бу гарској –
2660
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Инспи ративна подруч ја у ствара ла штву
за децу Десан ке Макси мовић – 1856
Ин теграл но родољу бље у поези ји Десанке Макси мовић – 2707
Ин тервју – 2381
Ин тервју с прасци ма – 0440, 0472, 0558,
0650
Ин тер тексту ал ни обли ци у збирци Тражим поми ловање... – 2791
Inter ieur – 0904
Ин ти ме Десан ке Макси мовић – 1504
Ин тим ни пор трет – 2511
Иње на дрвећу – 0608, 0625, 0649
Ипак има времена – 2076
Ирваси – 0123, 0740
Иси дора у ореолу иња – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648
Иси дорин врт – 0317, 0439, 0471, 0474,
0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Ис куство – 0113, 0190, 0330, 0438, 0443,
0470, 0474, 0498, 0525, 0556, 0610,
0647, 1128
Ис ку шење – 0321, 0439, 0471, 0525, 0557,
0647, 0697, 1136
Ис пева на логи ка пра шта ња – 2622
Ис пева ни крајпу та ши – 2141
Ис повест – 1309
Ис повест Његошу – 0317, 0439, 0471,
0474, 0498, 0557, 0610, 0648
Ис пови јест Десан ке Макси мовић – 1944
Ис посни кова моли тва – 0099, 0386, 0438,
0470, 0556, 0647
Ис пра ћај у веч ност – оста ће песнич ки космос Десан ке Макси мовић – 2524
Ис пу њење – 0290, 0498, 0987
Ис так ну ти деч ји писци у Ва љеву – 1422
Исти ни та родољу би ва бајка – 1399
Исто се дога ђа и у мени – 0379
Исто се то дога ђа и у мени – 0478, 0525,
0648
Исто то са мо ма ло друк чи је – 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0555, 0646,
0970
Исто то, са мо ма ло друк чи је – 0447, 0648
Истори зам у поези ји Десан ке Макси мовић – 2759
Истори ја јед ног познанства – 0898
Истори ја као инспи ра ци ја у де лу Десан ке
Макси мовић – 2743
Истори ја као фик ци ја или мора? – 2329
608

Истори ја српске књи жевности за децу –
2804
Историч ност, за ви чајност и отаџбинство –
2422
Ис точ њак – 0445, 0461, 0463, 0525, 0564,
0648, 0719
Ита ли ја ни по знају сва ли ца љу ба ви –
2458
Итал ни ху ма ни зам песнич ке речи Десанке Макси мовић – 1832
Ја и ја – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Ја не изми шљам сти хове... – 0825
Ја пти це раз у мем – 0437, 0469, 0555, 0646,
0987
Ја с гени јем вот ку нисам пи ла – 0879
Ја с гени ји ма – 0892
Ја сам вољни роб са моће – 1633
Ја сам ку вар – ви оцењу је те – 1617
Ја тебе не тра жим – 0892
Ја тебе не тржим. Ти мене – 0862
Ја ћу процве тати – 0892
Јабу ка – 0879, 0892, 2514, 2594
Ја ви те и кад се ра дост деси – 0542
Ја ви те кад се ра дост деси – 0357, 0426
Ја ви те ми повољне вести о Тари – 0427
Ја гањци – 0436, 0437, 0468, 0469, 0474,
0554, 0555, 0645
Ја нез Крсти ник – 1070
Јаре и ву ци – 0073, 0098, 0150, 0241, 0414,
0440, 0472, 0522, 0526, 0558, 0560,
0561, 0562, 0565, 0591, 0623, 0633,
0650, 0679
Јасна поља на – 0794
Јастреб, светски пут ник – 0729, 0739
Јеврејка – 0885
Један аспект обе ле жа ва ња 8. мар та – Да на
жена – 2017
Један дан у Јасној Поља ни – 0006
Један деда – 0496, 0623
Један значајан ју би леј – 1437
Један меди цински аспект де тек ци је правог смисла жи во та и феномена ублажа ва ња смр ти у поези ји Десан ке Макси мовић – 1922
Један песнич ки би ланс – 1447
Један поглед на српску књи жевност између два рата – 1501
Један поглед на српску поези ју у 1976. годи ни – 2011

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

Један сусрет са на шом земља ки њом, књижевни цом Десан ком Макси мовић –
1400
Један чешки преводи лац ју гословенских
песа ма – 1304
Једи но се десио поглед два ока – 0898
Једиш се – 0892
Јед на ан тологи ја за децу – 1330
Јед на ан тологи ја ју гословенске ли ри ке на
руском – 1306
Јед на ан тологи ја српских песни ки ња на
чешком – 1240
Јед на децени ја на ше књи жевности – 1431
Јед на ду ша ме инспи ри ше – 0599, 0608,
0616, 0625, 0649
Јед на за гребач ка кри ти ка о Десан ки Макси мовић – 1357
Јед на ју гословенска ан тологи ја на немачком – 1291
Јед на књи га кри ти ке и кри ти ка јед не књиге – 1467
Јед на лирска оаза – 1216
Јед на нови на – 1301
Јед на пара ле ла – 1471
Јед на пристрасна ан тологи ја – 1470
Јед на са времена српска песни ки ња – 1268
Јед на скан ди навска књи га – 2014
Јед на смрт – 0290, 0435, 0467, 0498, 0553,
0644
Јед на ус пе ла ма нифеста ци ја жена-уметни ка – 1251
Јед но писмо и јед на песма – 2501
Јед но смо уз дру го – 0898
Јед но стољеће ли ри ке – 2393
Јед но уверење – 0004, 0152, 0229, 0266,
0290, 0399, 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Јед ноставна и своја – 2173
Језера – 0159
Језеро – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Језик нему шти – 0447, 0648
Језич ким ста за ма Десан ке Макси мовић –
2667
Јереван – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
Јере ти ци – 0061, 0099, 0100, 0233, 0293,
0386, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Јермени ја – да лека и блиска – 2389
Јесен – 0266, 0290, 0291, 0414, 0435, 0437,
0440, 0447, 0467, 0469, 0472, 0474, 0498,
0522, 0553, 0555, 0558, 0560, 0561, 0591,
0644, 0646, 0648, 0650, 0892, 0987

Јесен у шу ми – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Јесења пче ли ња песма – 0440, 0472, 0558,
0650
Јесење ју тро – 0290, 0435, 0443, 0467,
0553, 0644
Јесење под не – 0593, 0649
Јесење шу ме – 0898
Јесењи војни походи – 0730
Јесењи мемен то – 0544
Јован ка Орлеан ка – 0730
Јован ка у Вокулеру, Нефшатоу, Нанси ју –
0730
Јован ка у Орлеа ну – 0730
Јован ка у ропству – 0730
Јован ка у ру анској там ни ци – 0730
Јован ка у Ту ру. Рас пра ве Жа ка Же лиа и
Жа на Женсона – 0730
Јованка Хрва ћанин и Кристина Бренкова –
0202, 0244
Јован ки но наору жа ње у Ту ру – 0730
Јогу ни це – 0595
Јоргован – 0892
Још би нам могла деси ти се љу бав – 0317,
0439, 0443, 0471, 0498, 0557, 0648
Још је стра шни је – 0321, 0439, 0471, 0557,
0599, 0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Још један Бу ков грах – 0123, 0740
Још је дан дан до ву чења – 0014, 0030,
0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0556,
0647
Још јед на ча ша опојности – 2133
Још ра дим и не умарам се – 2034
Још се сећам оне тајанствене зоре – 2434
Још си онај – 0599, 0608, 0625, 0649
Ју би леј Десан ке Макси мовић поводом
70-годи шњи це рођења и 50-годи шњице књи жевног ра да – 1718
Ју госла ви ја да нас – 0154
Ју гословенска женска ли ри ка – 1324
Ју гословенска књи жевна де ла у ита ли јанску преводи ма – 1557
Ју гословенска књи жевност на немач ком –
1220
Ју гословенска књи жевност у словач ком
часопису – 1579
Ју гословенска ли ри ка између два рата –
0231
Ју гословенска ли ри ка на руском – 1303
Ју гословенска поези ја на пољском – 1544
Ју гословенске књи жевне вечери – 1895
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Ју гословенске при повет ке за децу на бугарском – 1361
Ју гословенски да ни у Питсбургу – 1974
Ју гословенски песни ци пред будим пештанском пу бли ком – 1896
Ју гословенски песни ци у ру мунском часопису – 1580
Ју гословенски писци у немач ком „Лексикону светске литерату ре XX стољећа“ –
1548
Ју гословенски писци У САД – 1719
Јули на Са ви – 0114, 0608, 0625, 0649
Ју риш на басти љу Сен-Лу – 0730
Ју риш на небо – 1975
Ју тарња песма – 0004, 0152, 0229, 0386,
0437, 0469, 0555, 0646, 0882, 0899, 0987
Ју тарња песма пчела – 0073, 0098, 0150,
0414, 0440, 0472, 0514, 0522, 0558, 0560,
0561, 0562, 0591, 0623, 0633, 0650, 0679
Ју тарња посе та – 0037, 0317, 0439, 0443,
0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Ју тарње облачење пти ца – 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525,
0555, 0610, 0646, 1012
Ју тарњи псалм – 0718
Ју тро – 0290, 0435, 0445, 0447, 0467,
0553, 0644, 0648, 0874, 0877, 0900,
1011, 1134
Ју тро после бдења – 0170, 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697, 1097
Ју тро у Кварнеру – 0437, 0469, 0555, 0646
Ју тро у Кремљу – 0608, 0625, 0649
Ју тро у међу реч ју – 0795
Ју тро у шу ми – 0608, 0625, 0649
Ју трос сте ми неоп ход ни – 0602, 0608,
0625, 0649
Ка новим вред ности ма – 1657
Ка оп ти мал ном кри тич ком из да њу – 2774
Ка пое ти ци и струк ту ри „тајне“ – 2190
Ка чистој ду ховности – 2104
Кавга – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Кад би људи као дјеца – 1720
Кад бих бар ма ло би ла лепа – 0767, 0777
Кад жена воли – 0608, 0625, 0649
Кад и на неба пла во море – 0898
Кад је апостоли ма пра ла ноге – 2768
Кад ми је пао ка мен са срца – 2043
Кад мла дост проху ји шта чи ни те пти це –
0964
610

Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це –
0987
Кад мла дост проху ји, шта чините птице... –
1083
Кад мла дост проху ји, шта чи ни те пти це? –
0171, 0437, 0469, 0555, 0646, 1058
Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, пти це –
0100, 0233, 0266, 0293, 0319, 0388,
0525, 0972
Кад мла дост проху ји, шта чи ните, пти це? –
0050, 0961
Кад мук пређе сва ки рок жи ви – 0898
Кад на и ђе беда, мој је наук стари – 0898
Кад не буде мене – 0892
Кад овде говорим – 0795
Кад оду на ших мајки мајке – 0190, 0386,
0438, 0443, 0470, 0474, 0525, 0556, 0647
Кад песни ци пу ту ју – 1701
Кад се Арарат отвори – 2466, 2556
Кад склопим очи – 0478, 0648, 1151
Кад стиг нем до пред гроб твој – 0898
Кад сти хови на дола зе – 2574
Ка да један пут – 0878
Ка да мене когод воли – 0767
Ка да озон иде у мозак – 2113
Ка да си ми да леко – 0776
Ка зи ва ња о Иви Ан дри ћу – 0088
Каја ње – 0435, 0436, 0467, 0468, 0498,
0553, 0554, 0644, 0645
Каја ње (Пра во је, пра во што сад плачем) –
0004, 0152, 0229, 0386
Ка кве ли среће ви де ти, дисати – 0776
Ка кве то има везе – 0321, 0331, 0439, 0471,
0525, 0557, 0647, 0697
Ка кво ту пома же на дах ну ће – просто –
0898
Ка ко беше дивно доба мла до – 0898
Ка ко је наста ла бајка коју имате у овој
књи зи – 0261, 0347, 0389, 0416, 0481,
0527, 0566
Ка ко је наста ла бајка у овој књи зи – 0519,
0620
Како је наста ла песма „Крва ва бајка“ – 1583
Ка ко је пре че трдесет годи на наста ла
„Поли ти ка за децу“ – 1811
Ка ко ко – 0465
Ка ко много снега у апри лу има – 0898
Ка ко на оба ли овој жи ве ти – 0898
Ка ко они жи ве – 1316, 1317, 1318, 1319,
1320, 1321, 1322
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Ка ко се ка же – 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0633, 0650
Ка ко се некад гра ди ла ку ћа – 0073, 0098,
0150
Ка ко су пу жу укра ли ку ћу – 0089, 0148,
0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 0342,
0347, 0389, 0410, 0416, 0442, 0473,
0562, 0566, 0612, 0619, 0621, 0641, 0725
Ка ко су се на ша ли ли де тлић и зец – 0052
Ка ко ћемо без Бран ка – 0593, 0649
Ка ко храстић расте – 0312, 0415, 0440,
0444, 0472, 0477, 0558, 0592, 0650, 0713
Ка мена библио тека – 0317, 0439, 0443,
0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Ка мена пећи на – 0440, 0472, 0558, 0623,
0633, 0650
Ка мено срце – 0892
Ка милче – 0871
Као зрак, брег и река – 2286
Као отац који си нови ма оста вља ду го течену имови ну – 0302
Као при родословац – 0595
Као све тла нит и траг су за – 2366
Као у бајци – 0763
Као хи пик – 0310, 0608, 0625, 0649
Као цвет ви ша ња – 0865, 0892
Кап крви – 0428, 0577, 0599, 0608, 0617,
0625, 0649, 1143
Ка пе ла све тога Блеза – 0006
Карак тер родољу бља Десан ке Макси мовић – 2703
Касни мраз – 0435, 0467, 0553, 0644, 1083
Катастрофа – 0786
Категори ја чудесно у кон тексту пое ти ке
Десан ке Макси мовић – 2655
Катедра ла – 0050, 0437, 0469, 0555, 0646,
0900, 0971, 1156
Катедра ла у Тронд хајму – 0086, 0103,
0291, 0386, 0438, 0470, 0525, 0556,
0564, 0647, 1169
Ка штан ка и дру ге нове ле – 0896
Ки ја ви ца у звери ња ку – 0052, 0347, 0389,
0416, 0566, 0620
Ки ша – 0004, 0050, 0152, 0229, 0272, 0290,
0293, 0386, 0436, 0468, 0499, 0554,
0645, 0900, 0863, 0989, 2255
Ки ша на ли ва ди – 0073, 0098, 0150, 0414,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0522,
0558, 0560, 0561, 0591, 0592, 0650
Ки шобра ни – 0445, 0648

Кле тва и моли тва 1–2 – 0435, 0467, 0553,
0644, 0718
Кли нич ка смрт – 0310, 0321, 0386, 0439,
0471, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719
Клуб Новости – 2035, 2036
Клуб РВИ БГ орга ни зу је књи жевно вече –
1625
Кљу чеви срца – 2418
Књи га – 0855
Књи га за ва шу библио теку – 2005
Књи га за ову неде љу – 1954
Књи га о Десан ки – 2603
Књи га о Десан ки Макси мовић – 1834
Књи га о сли ка ма – 2099
Књи га рекордер – 1673
Књи ге и листови – 1187
Књи ге имају свој жи вот – 0358
Књи ге разбибри ге – 0174, 0230, 0259,
0288, 0289, 0316, 0387, 0414, 0440,
0472, 0522, 0558, 0560, 0561, 0591,
0633, 0650, 0671, 0672, 2061
Књи жевна ижи вља ва ња – 1472
Књи жевна кри ти ка и слу чај Ми ла на Богда нови ћа – 1284
Књи жевна кри ти ка као језик – 1787
Књи жевна турнеја 1930. – 2216
Књи жевне на гра де – 1366
Књи жевни ка лен дар – 0303
Књи жевни кон курси и ма нифеста ционе
форме... – 2724
Књи жевни пе так – 1480
Књи жевни покре ти и токови између два
светска рата – 1810
Књи жевни разговори – 2477, 2551
Књи жевни час у Све тозареву – 1430
Књи жевни ци о са временом у на шој књижевности – 1517
Књи жевни ци о Ти ту – 0232, 0260
Књи жевно вече „Живота и рада“ у Ва љеву –
1241
Књи жевно вече Ан дреја Вознесенског –
0006
Књи жевно вече Десан ке Макси мовић –
1369
Књи жевно вече Десан ке Макси мовић у
Врњач кој ба њи – 2031
Књи жевно вече Ми ли це Јан ковић – 1215
Књи жевно вече мла дих – 0593, 0649
Књи жевно ствара ла штво Десан ке Макси мовић – 2592
611
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Књи жевност за децу наста ла између два
светска рата на српскохрватском језич ком подруч ју – 1491
Књи жевност на опту женичкој клу пи – 1503
Ко би с на ма ... – 1002
Ко зна – 0892
Ко је аноним ни – 1634
Ко је већи – 0007, 0073, 0077, 0098, 0150,
0158, 0240, 0261, 0414, 0440, 0446,
0472, 0522, 0526, 0558, 0560, 0561,
0562, 0565, 0591, 0623, 0650, 0679
Ко је на мене пресуд но ути цао – 0297
Ко уме да воли – 0768
Ко хоће да дожи ви чудо – 0128, 0261,
0273, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0498, 0558, 0592, 0633, 0650, 0949
Коа ла у рачва ма дрве та – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648
Ковер ти ра на књи жевност – 2793
Кога ли то чекам – 0478, 0648, 1133
Код Десан ке Макси мовић – 2573
Коке и меда – 0073, 0098, 0150
Коке и меде – 0440, 0472, 0558, 0650
Коки но обећа ње – 0440, 0472, 0558, 0650
Колиба крај реке – 0740
Колибри – 0633
Коли ко ли ца имаш ти – 0290
Коли ко ли ца имаш ти? – 0435, 0467, 0553,
0644, 0987
Коло – 0261, 0312, 0440, 0472, 0558, 0562,
0623, 0633, 0650, 2099
Кол хоске жене – 0778
Коме да се ту жим – 0004, 0050, 0100,
0152, 0229, 0233, 0291, 0293, 0319,
0386, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525,
0555, 0564, 0646, 0719, 0900, 1145
Кон ти ну и тет и вред ности – 2456
Коњи – 0851
Коњи у пла ни на ма – 0776
Коњи у руд ни ку – 0440, 0472, 0558, 0650
Копач бу нара – 0321, 0376, 0386, 0439,
0471, 0557, 0608, 0617, 0625, 0629, 0647,
0649, 0697, 0719
Коренак ра жи – 0321, 0439, 0471, 0534,
0557, 0647, 0697
Користан облик струч ног уса врша ва ња –
2339
Кос и нос – 0194, 0235, 0241, 0292, 0440,
0472, 0558, 0623, 0633, 0650, 0930
Косидба – 0380
612

Кошмар – 0608, 0625, 0649
Кра гу јевац – 0523, 0524
Кра дљивци пролећа – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Крај воде – 0050, 0436, 0468, 0554, 0645,
0991
Крај главног пу та – 0892
Крај годи не – 0898
Крај је ле ту – 0266, 0291, 0437, 0469, 0474,
0555, 0646, 0743, 0900, 1083
Крај ле ту – 0964
Крај твоје хум ке веч ни неспокој – 0898
Крај фон та не – 0892
Краљ класова – 0729, 0739
Краљ уочи боја – 0099, 0386, 0438, 0443,
0470, 0556, 0647
Кра љева моли тва – 0066
Кра љевић и просјак – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Крат ке информа ци је из сви је та – 1466
Крат ковеч на и дру ге бајке – 0382, 0620
Крат ковеч ни но стра шно от кри ће – 0123,
0261, 0347, 0389, 0416, 0481, 0519, 0527,
0566, 0620
Крат ковеч ни но школова ње – 0123, 0261,
0347, 0389, 0416, 0481, 0519, 0527, 0566,
0620
Крат ковеч но школова ње – 0703
Крв моју што је на че ли ку сја ла – 0776
Крва ва бајка – 0004, 0007, 0008, 0033,
0050, 0074, 0077, 0100, 0127, 0129, 0149,
0152, 0155, 0156, 0158, 0193, 0203,
0229, 0233, 0234, 0240, 0265, 0266,
0293, 0318, 0319, 0386, 0388, 0396,
0399, 0436, 0443, 0446, 0468, 0474,
0476, 0498, 0525, 0531, 0554, 0562,
0564, 0610, 0623, 0645, 0673, 0719,
0735, 0743, 0874, 0878, 0879, 0885,
0899, 0900, 0909, 0914, 0936, 0958,
0968, 0971, 0972, 0994, 0996, 1011,
1048, 1051, 1058, 1078, 1399, 1406,
1632, 1695, 1701, 1721, 1735, 1736, 1788,
1897, 1953, 2049, 2196, 2415
„Крва ва бајка“ и у Торон ту – 2569
Крва ва бајка на пен џаби јези ку – 1721
Крва ва бајка на ТВ екра ни ма – 1897
Крва ви крст – 0103, 0438, 0470, 0556,
0647, 1169
Креве ти за се ли це – 0124, 0623
Кремаљски му зеј – 0608, 0625, 0649

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

Кри лата земља – 0291, 0399, 0436, 0443,
0468, 0498, 0554, 0645, 1083
Кри лата поези ја – 1555
Кри лати нов чић – 0130
Кри ти ка на ма ло и на ве ли ко – 1396
Кри ти ка са од лом ци ма песа ма – 2006
Кри ти чари о песни штву Десан ке Максимовић – 2115
Кри тич ка рецеп ци ја збирке Тра жим поми лова ње Десан ке Макси мовић –
2790
Кри тич ка суоча ва ња – 2654
Кри тич ко изда ње књи ге песа ма Тра жим
поми лова ње – 2763
Кровови – 0608, 0625, 0649
Кроз бол нич ки прозор – 0447, 0648
Кроз за гребач ку „Ми мару“ – 2375
Кроз исти прозор – 0435, 0467, 0553, 0644
Кроз књи ге и дога ђаје – 1281
Кроз неки прозор – 0399
Кроз уну тра шњу свје тлост ду ше до љу бави и спасења – 2639
Кроз часописе – 1257
Кроз шу му мржње – 0608, 0625, 0649
Кројач – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
Крот ка – 0755, 0894, 0905
Крста шки поход жена – 0006, 0015
Крсти тељ – 0050, 0437, 0469, 0474, 0555,
0646, 1058
Крстови – 0086, 0103, 0438, 0470, 0556,
0647, 1077, 1169
Кр ти це – 0073, 0098, 0150, 0194, 0235,
0261, 0292, 0440, 0472, 0526, 0558,
0565, 0623, 0650, 0679
Кр тич ња ци – 0577
Круг – 0435, 0467, 0553, 0644
Кру гови годи на – 0892
Кру ниса ње у Ремсу – 0730
Кру шка поред школе – 0784
Крштење – 0593, 0595, 0649
Кћери – 0805
Кћи ви ли ног коњи ца – 0073, 0098, 0148,
0150, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311,
0342, 0410, 0414, 0442, 0473, 0522,
0560, 0561, 0562, 0591, 0612, 0620,
0637, 0639, 0641, 0642, 0657, 0674,
0681, 0690, 0725
Куд одем да одем – 0050, 0293, 0319, 0437,
0469, 0555, 0646, 0971, 1083
Куд ћу с тобом – 0892

Куда одем да одем – 0100, 0233, 0388,
0525, 0987
Куда? – 0885
Ку ка ви це – 0784
Ку ку та – 0305
Кук ци леши нари – 0321, 0439, 0471, 0525,
0557, 0647, 0697
Кула чеоне кости – 0563, 0651
Културне ма нифеста ци је поводом боравка Десан ке Макси мовић у Ка на ди –
1976
Културно пам ћење као патрио ти зам –
2697
Ку мова Сла ма у дим ња ку – 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0646
Ку па ње обла ка – 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0623, 0650
Ку пи не – 0073, 0098, 0150, 0241, 0440,
0472, 0526, 0558, 0565, 0650
Ку ти ја пу на чуда – 2519
Ку ћа пат ње – 0447, 0648
Ку ћа с тршћа ним кровом – 0892
Ку ћа са тршча ним кровом – 0860
Ку ћа у зори – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644
Ку ца Вау у заба ви шту – 0732
Ку ца у бол ни ци – 0073, 0098, 0150
Ку ца учи да лаје – 0732
Ку ци на вечера – 0440, 0472, 0558, 0650
Ку цов – 0073, 0098, 0150, 0679
Лав на са мр ти – 0016, 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0443, 0470, 0474, 0556,
0610, 0647, 0987
Лав Ни колајевич Толстој – 0794
Ла ђа – 0780
Ла жљи ви сан – 0595
Ла зар над Косовом – 0608, 0625, 0649,
0743
Ла заре, пробуди се, уста ни – 0786
Ла крди ја – 0787
Ла ку ноћ – 0608, 0625, 0629, 0649
Ла ку ноћ, Десан ка – 2538
Лак ше би се жи вје ло ако би се пра шта ло –
2129
Ласта – 0761
Ласта ви це, ласти це, млека дај – 0879
Ласте – 0778
Ласте снова – 1742
Ласти це, ласти це – 0892
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Лати це у воду – 0892
Лауда ци ја у част Десан ке Макси мовић –
1920
Лед твоје срце на гло обу зи ма – 0050,
0100, 0233, 0293, 0388, 0437, 0469,
0525, 0555, 0646, 0899, 0987
Ледени гу штер – 0740
Ледено агрегатно стање – 0226, 0248, 0308,
0321, 0385, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Лекови то време – 2174
Лексич ким ста за ма до Десан ки ног за вичаја – 2369
Лек ти ра – баук за учени ке и роди те ље –
1533
Лек ти ре – 0528
Лек ци ја ши – 0124, 0440, 0472, 0558, 0633,
0650
Леонов о свом ствара ла штву – 1596
Леп дан – 0261, 0440, 0472, 0558, 0623,
0633, 0650
Лепа јесен Десан ки на – 2604
Лепа шарена та шни ца – 1000
Лепо је би ти де те – 0414, 0522, 0560, 0561,
0591, 0739
Лепо та – иден ти тет – 0544
Лепо та и човеч ност – 1432
Леп тир – 0776
Леп ти рова успа ван ка – 0007, 0077, 0158,
0240, 0446
Ле те ле ди вље гуске – 0786
Ле ти црна беда – 0892
Лет ња бајка – 0729, 0739
Лет ња ноћ – 0435, 0467, 0498, 0526, 0553,
0565, 0644, 0679
Ле то – 0608, 0625, 0649
Ле тони ја – 0006, 0017
Летопис Перу нових потомака – 0099, 0221,
0284, 0438, 0470, 0556, 1945, 1977, 1985,
1997, 2000, 2001, 2003, 2015, 2023
Ле топис поези је и песнич ка миси ја Десан ке Макси мовић – 2474
Ле топису Перу нових потома ка – 1961
Ли ва да на деч јим гробови ма – 0784
Ли ва да у пла ни ни – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0558, 0623, 0650, 1148
Ли вадско звон це – 0073, 0098, 0150, 0241,
0261, 0273, 0414, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0522, 0526, 0558, 0560, 0561, 0565,
0591, 0592, 0623, 0633, 0650, 0679, 0713,
0725
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Ли вадско чудо – 0445, 0648
Ли ја вас пи та ва Зе љова – 0732
Ли ји на јел ка – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0633, 0650
Лик јед не поези ја – 1455
Лик јед не поези је – 2359
Лик на прозору – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437, 0469,
0480, 0525, 0555, 0646, 0996, 1145
Лим и Дрим – 0034, 0073, 0098, 0150,
0261, 0414, 0440, 0472, 0522, 0558,
0560, 0561, 0562, 0591, 0623, 0650, 1827
Ли ри ка – 1083
Ли ри ка Десан ке Макси мовић – 1333,
1426, 1463, 1589, 2435
Ли ри ка Добри це Цесари ћа, Дра гу ти на
Та дијанови ћа и Десанке Макси мовић –
1294
Ли ри ка зата ласа на жи вим рит мом – 1469
Ли ри ка НОБ – 0160
Ли ри ка равно те же и хармони је – 2187
Ли ри ка у веку зла – 2500
Лирска оаза – 0291, 0474
Лирска про тивреч ност – 0399, 0972
Лирска про ти ву реч ност – 0266, 0435,
0467, 0553, 0644, 0900, 1083
Лирске дискуси је Десан ке Макси мовић –
1606
Лирске дискуси је са жи во том – 1666
Лирске дискуси је са за кони ком цара Душа на – 0838, 0960
Лирске оазе – 0435, 0467, 0553, 0644
Лирски апел чи таоцу – 1961
Лирски аутопор трет у рома ну „Пра девојчи ца“ – 2624
Лирски кру гови у песни штву Десан ке
Макси мовић – 2025
Лирски наратор и свест о де лу и смр ти у
поези ји Десан ке Макси мовић – 2621
Лирски пастел утиса ка – 2028
Лирски рапсод народа – 2287
Лирски родослов – 0190, 0438, 0470, 0474,
0556, 0647, 0719
Лирски свет и свет ли ри ке везан за детињство и домови ну – 1658
Лиси ца вас пи та ва Зе љова – 0052
Лиси чи на смрт – 0030, 0051, 0075, 0100,
0125, 0226, 0233, 0293, 0385, 0388,
0438, 0443, 0470, 0525, 0556, 0564,
0647, 0719, 0862, 0900, 1058, 1159
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Лисна злат на ки ша – 0445, 0457, 0648
Лисни крематориј – 0447, 0648
Ли та ни ја Јули ја на Ту ви ма и Тра жим поми лова ње Десан ке Макси мовић –
2618
„Ли тературная га зе та“ о Десан ки Максимовић – 2627
Ли ти ја – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Ли це судби не – 0528
Ли цем ка јесени – 0892
Ли шће – 0291, 0293, 0319, 0399, 0435,
0467, 0553, 0644, 0743, 0900, 0996,
1011, 2341
Ли шће (Са ли шћем за ви чаја помешати
вре ле ру ке) – 0100, 0233, 0388
Лов – 0435, 0467, 0553, 0644, 0735
Ловац срца – 2185
Ловац срца свога – 0643
Ловци се ослоба ђају Зе љова – 0052
Лоли них седам при ча – 0729, 0739
Лопов и ка зна – 0608, 0625, 0649
Лоп та ње – 0073, 0098, 0150
Луди ло срца – 1275, 1278, 1282, 1283,
1285, 1296, 1297
Луди ло срце – 0399
Лу тају ћа стена – 0786
Лу там парком – 0462, 0608, 0625, 0649
Лут ка, пајац и мачак – 0390
Лут ке као оли чење игре и ми шљења – 2193
Лут ке рачу нају – 0241, 0261, 0440, 0441,
0472, 0558, 0633, 0650, 0682, 1017,
1021, 1025, 1113
Лут кин на мештај – 0124, 0313, 0415, 0440,
0444, 0472, 0477, 0558, 0592, 0633, 0650
Љу бав – 0266, 0290, 0291, 0293, 0399,
0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 0897,
0900, 0900, 1011, 1933
Љу бав (Давног пролећа у су тон са њах,
неви на) – 0004, 0050, 0152, 0229, 0386
Љу бав девет наестог века – 0455
Љу бав за свет – 1644
Љу бав и тајна – 0776
Љу бав је му ња која вас оши не и то је го тово – 2469
Љу бав је нај леп ша док је још же ља – 1762
Љу бав слу ша са мо срца за повест – 0859,
0892
Љу бав, лепо та, човек – 1752
Љу ба ви, пожр твова ње и зна ње – 2124

Љу бавна бајка – 0593, 0649, 0735
Љу бавна козери ја – 0437, 0469, 0555, 0646
Љу бавна песма – 0290, 0436, 0468, 0554,
0645, 0899, 1083
Љу бавна препирка – 0004, 0100, 0152,
0229, 0233, 0293, 0388, 0437, 0469,
0555, 0646
Љу бавне варке Десан ке Макси мовић –
1203
Љу бавне козери је – 1070
Љу бавни разговор са при родом – 2505
Љу бавни ци у пу чи ни ноћи – 0437, 0469,
0555, 0646
Љу бавно бу ни ло – 0399
Љу бавно писмо – 0004, 0152, 0229, 0290,
0293, 0436, 0468, 0531, 0554, 0645,
0972
Љу би чи ца – 0768
Љу би чи це – 0208
Љу бљена – 0892
Љу бомора – 0149, 0773
Људи – 1035
Људи – вести – 2049
Људи ноћи – 0578, 0608, 0625, 0649, 0743
Људи одређени гри је хом – 1667
Људи с који ма сам расла... – 1842
Људи са који ма сам расла – 1901
Људи су увјек исти – 2421
Људи, пла ни не и реке – 2321
Људи, по тајни песни ци – 0500
Људска комеди ја – 0004, 0152, 0229, 0290,
0386, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Људски мозак – 0447, 0648
Људско наси ље – 0478, 0648
Људско срце – 0124, 0190, 0291, 0313,
0386, 0438, 0440, 0443, 0470, 0472,
0480, 0498, 0556, 0558, 0599, 0606,
0608, 0625, 0633, 0647, 0649, 0650,
0996, 1145
Љу тић – 0073, 0098, 0150, 0440, 0472,
0526, 0558, 0565, 0623, 0650, 0679
Ма шта ка зао сла гати знаш – 0898
Ма гла – 0038, 0086, 0103, 0386, 0399,
0435, 0438, 0467, 0470, 0553, 0556,
0644, 0647, 0900, 0996, 1077, 1169
Ма ђари о ан тологи ји српских песни ка –
1237
Ма ђарска ан тологи ја модерне српске лири ке – 1229

615

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

Ма ђиони чари – 0029, 0049, 0151, 0440,
0472, 0558, 0650
Мај – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 0650
Мај у гости ма – 0073, 0098, 0150
Мајка ма – 0004, 0100, 0149, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0399,
0436, 0468, 0474, 0498, 0525, 0554,
0645, 0892, 0900, 2165
Мајке оп ту жу ју – 0004, 0152, 0229, 0386,
0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0851,
0888, 1007
Мају шна бајка – 0633
Мају шна ба ка – 0440, 0472, 0558, 0650
Мајчи на ту жба ли ца – 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0436, 0468, 0525, 0554,
0645, 0864, 1145
Макси мовић Десан ка – 1500, 1539
Макси мовић, Десан ка – 1966
Ма ла да ди ља – 0436, 0468, 0554, 0645
Ма ла је гра ни ца – 0478, 0494, 0648
Ма ла па нора ма са временог рома на – 1424
Ма ла свеча ност ју че у Просве ти – 1945
Ма ла спор тист ки ња – 0751
Ма ли баук – 0029, 0049, 0090, 0151, 0197,
0198, 0227, 0261, 0294, 0314, 0347, 0348,
0389, 0412, 0416, 0440, 0448, 0472,
0558, 0562, 0566, 0568, 0596, 0611,
0619, 0621, 0623, 0633, 0641, 0650
Ма ли војни ци – 0007, 0077, 0158, 0230,
0240, 0259, 0288, 0289, 0316, 0359,
0360, 0387, 0440, 0446, 0472, 0501,
0558, 0650, 0671
Ма ли заставник – 1646
Ма ли зи дар – 0018, 0124, 0623
Ма ли зоолошки врт – 0729, 0739
Ма ли ја хачи – 0414, 0522, 0560, 0561, 0591
Ма ли конобар – 0892
Ма ли лопов у школи – 0073, 0098, 0150,
0526, 0565
Ма ли торбар – 0731
Ма ли чу вар – 0241, 0440, 0472, 0558, 0650,
0968
Ма ма – 0262
Ма ма му пра шта – 0440, 0472, 0558, 0650
Ма ми на успа ван ка уколи ко је пам тим –
0873
Ма настир Горњак – 2715
Марги на ли је и поези ја – 1645
Марги на ли је на књи зи „Српске песни киње“ – 1998
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Маслачак – 0879, 0892
Маслач ци – 0256, 0278, 0321, 0439, 0471,
0474, 0557, 0610, 0647, 0697
Мати – 0892
Мати посла јед ног по јед нога... – 0774
Мах ни ти – 0070, 0099, 0386, 0438, 0470,
0556, 0647
Ма ца и паук – 0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Ма ца Пре ља – 0562, 0619, 0621, 0670
Ма цан-Бра цан – 0052, 0347, 0389, 0414,
0416, 0522, 0560, 0561, 0566, 0591, 0620
Маче у џепу – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0485, 0558, 0623,
0633, 0650, 0679, 1038
Мач кови мудра ци – 0729, 0739
Ма шта и игра – 2601
Мегдан – 0437, 0469, 0555, 0646
Медвед и пче ле – 0562, 0620, 0670
Медвед ник – 0436, 0468, 0474, 0498, 0554,
0645
Медведова женидба – 0052, 0313, 0347,
0389, 0414, 0416, 0522, 0560, 0561,
0562, 0566, 0591, 0620, 0670
Међа ши сећа ња – 0317, 0332, 0439, 0471,
0557, 2147, 2148, 2186, 2200, 2209
Међу ву ци ма – 0052
Међу звезда ма – 2533
Међу на ма – 1564
Међу на ма је ве ли ка песни ки ња Десан ка
Макси мовић – 2255
Међу пла не та ма – 0121, 0190, 0226, 0290,
0385, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 1083
Међу градски те лефонски разговор –
0379, 0478, 0648
Међу народ ни кон грес жена – 1325
Ме лан холи ја – 0435, 0467, 0553, 0644
Мењају ћи облич ја – 0776
Месец – 0212, 0213, 0608, 0625, 0649
Месец у годи ни – 0543
Месец у шу ми – 0073, 0098, 0150, 0679
Месечев осмех – 0593, 0649
Месечев рођен дан – 0073, 0098, 0150,
0347, 0389, 0416, 0562, 0566
Месечева ша ла – 0313, 0347, 0389, 0416,
0566
Месечева шет ња – 0729, 0739
Месечево брвно – 0563, 0651
Месечи на – 0435, 0438, 0440, 0443, 0467,
0470, 0472, 0498, 0553, 0556, 0558,
0644, 0647, 0650
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Месечи на (И те давне ноћи господ ње) –
0099
Месечи на над воћ ња ци ма – 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525,
0555, 0610, 0646, 1058
Месечи на у Бран кови ни – 0030, 0051,
0075, 0125, 0438, 0470, 0474, 0498,
0556, 0647, 0862, 0899, 0900, 0999
Месеч ни на у Бран кови ни – 1083
Ме тафи зич ка броја ни ца – 2377
Мећа ва на бран ковинском вису – 0436,
0443, 0468, 0474, 0554, 0610, 0645
Мешење хлеба – 0100, 0266, 0293, 0436,
0468, 0480, 0525, 0532, 0554, 0645,
0899, 0900, 0919, 0996, 1058, 2055
Ми лосрд на зи ма – 0729, 0739
Ми лосрд на сестра – 0447, 0525, 0564,
0648, 0719
Ми лости ња – 0024, 0030, 0051, 0075, 0125,
0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0735
Ми лошта – 0290, 0436, 0468, 0554, 0645
Миољски ва шар – 0437, 0469, 0474, 0555,
0646, 0718
Миољско ле то – 0190, 0438, 0470, 0474,
0525, 0556, 0647
Мир – 0850, 0892
Мир и немир суочења у песми Десан ке
Макси мовић „Немам ви ше времена“ –
2137
Ми рис домови не – 2540
Ми рис земље – 0220, 0283, 0437, 0469,
0555, 1421, 1426, 1438, 1439, 1442, 1443,
1444, 1445, 1446, 1448, 1449, 1450,
1455, 1456, 1458, 1460, 1461, 1462, 1464,
1465, 1469, 1488, 1522, 1525, 1526,
1528, 1536, 1555
Ми рис јед не земље и јед не поези је – 1444
Ми рис копри ва – 0321, 0439, 0471, 0498,
0534, 0557, 0647, 0697
Ми риси – 0321, 0380, 0439, 0471, 0557,
0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Ми рисно и све же, шу морећ ла ко – 0898
Мирно моје срце спа ва – 0435, 0467, 0553,
0644, 0972
Мис хор тен зи ја – 0159
Мисао понорни ца – 0121, 0190, 0291,
0438, 0470, 0474, 0556, 0608, 0625,
0647, 0649
Мисаона поези ја Десан ке Макси мовић –
1867

Мисли Десан ке Макси мовић – 0665
Мисли у сли ка ма Десан ке Макси мовић –
0544
Мисли ла сам мржња је пла мен шум ни –
0898
Мит, сан, бес крај – 0579
Ми толошко и историјско у поези ји Десан ке Макси мовић – 2378
Ми ха и лу Ла ли ћу у почаст – 0345
Ми хољско ле то – 0115, 0445, 0474, 0525,
0557, 0564, 0610, 0648, 0719, 2107,
2268, 2286
Ми хољско ле то Десан ке Макси мовић –
2786
Миш патуљак – 0440, 0472, 0558, 0623,
0650
Млад и сви реп – 0892
Мла да до смр ти – 2523
Мла да пролет ња песма – 0953
Мла да лач ки имиџ – 0544
Мла ди ћева ту жба ли ца – 0436, 0468, 0554,
0645
Мла дост – 0892
Мла дост је прошла – 0004, 0152, 0229,
0291, 0386, 0435, 0467, 0553, 0644
Мла дост је узе ла... – 1905
Млеч ни пут – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Млеч њаче – 0543
Моги ле времена – 0190, 0438, 0470, 0474,
0556, 0608, 0625, 0647, 0649, 0719
Модерни тет Десан ке Макси мовић – 2659
Можда нас чека негде неки Ноје – 0429
Можда у сну – 0781
Може бит понекад – 0892
Моза ик – 2030
Мој деда – 0856
Мој жи вот беше као по ток у гори – 0769
Мој ком ши ја Бран ко – 0486
Мој редов – 0892
Мој сабесед ник је говорио – 0308, 0321,
0439, 0443, 0471, 0498, 0557, 0647, 0697
Мој свет – 0030, 0037, 0051, 0075, 0125,
0149, 0163, 0291, 0386, 0397, 0407, 0438,
0470, 0498, 0556, 0647, 0856, 0858,
0862, 0900, 1145
Моја Десан ка – 2797
Моја највећа ра дост – слобода на ше земље – 1652
Моја песма – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644,
0816, 0889, 0897, 0900, 1800
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Моја Хату на – 0770
Моја, на зови мо је, се та – 2245
Моји да ни – 0631, 2525
Моји земља ци – 0004, 0007, 0050, 0077,
0100, 0152, 0158, 0229, 0233, 0240,
0246, 0266, 0293, 0319, 0386, 0388,
0399, 0408, 0435, 0446, 0452, 0467,
0474, 0498, 0525, 0553, 0564, 0610,
0644, 0719, 0899, 0900, 0996, 2055
Моји са времени ци – 2661
Молба богу Све тови ду – 0593, 0649
Молба громовни ку – 0447, 0648
Молба ма лог жи ра – 0440, 0472, 0558,
0623, 0650
Молба мла дости – 0100, 0233, 0293, 0388,
0399, 0435, 0467, 0498, 0525, 0553, 0564,
0644, 0885, 0899, 0900, 0953, 1083
Моли тва ду ше – 1119
Моли тва за љу бав – 0050, 0290, 0435,
0450, 0467, 0474, 0553, 0644, 0718,
0899, 0900, 1048
Моли тва за оклоп – 0190, 0209, 0291,
0386, 0438, 0470, 0556, 0647
Моли тва очевом срцу – 0050, 0291, 0435,
0467, 0553, 0644, 0718, 0987
Моли тва поези ји – 0786
Моли тва пред сан – 0030, 0051, 0075,
0125, 0291, 0438, 0470, 0474, 0498,
0556, 0647
Моли тва шу ми – 0898
Моли тве Десан ке Макси мовић – 2802
Мемен то мори – 0885
Монолог разочара ног – 0436, 0468, 0554,
0645
Монолог Штумфи рера – 0784
Мора се јести – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Морам у онај крај – 0478, 0648
Мора на – 0008, 0099, 0100, 0233, 0293,
0386, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556,
0564, 0647, 0719, 0900,
Мора ни на успа ван ка – 0066, 0099, 0100,
0233, 0293, 0388, 0438, 0443, 0470, 0525,
0556, 0564, 0647, 0719, 0900, 0912, 1083
Море – 0006, 0828
Мост између ба шти не и нови не – 2397,
2398
Мост између љу ба ви и пат ње – 1790
Мо тив из Миц кјеви ћа – 0764
Мо тив побожности у поези ји Десан ке
Макси мовић – 2657

Мо ти ви словенске ми тологи је – 2562
Мо тивска раз у ђеност – 2424
Моћ поези је – 2118
Моћ речи – 0528
Моцар тов рекви јем – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Мра ви зи дари – 0440, 0472, 0526, 0558,
0565, 0623, 0633, 0650
Мра ви пи ја ни це – 0380
Мраз – 0073, 0098, 0150, 0333, 0478, 0526,
0565, 0648, 0679
Мрак – 0415, 0435, 0440, 0443, 0444, 0467,
0472, 0477, 0525, 0553, 0558, 0564,
0592, 0644, 0650, 0719, 0987
Мрак (Мрак се родио у шу ми) – 0050
Мрак на прозору – 0435, 0467, 0553, 0644,
0718
Мрак у школи – 0526, 0565
Мр тва при рода (креда) – 0445, 0525, 0648
Мр тва пти ца – 0415, 0440, 0444, 0445,
0472, 0477, 0558, 0592, 0650
Мр тва ти ца – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644
Мр тве ду ше – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
Мудра јесен – 0025
Мудра пјеснич ка ри јеч – 2123
Мудри деда – 0863
Мудрост годи на – 2194
Мудрост љу ба ви – 0528, 1739
Мудрост сла вољу бља – 2163
Му за – 0898
Му зеј у Ошвен ћи му – 0608, 0625, 0649
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На авиону – 0407
На Ал пи ма – 0892
На бу ри – 0004, 0008, 0050, 0063, 0100,
0147, 0149, 0152, 0171, 0229, 0233, 0290,
0291, 0293, 0298, 0319, 0386, 0388,
0392, 0397, 0407, 0435, 0443, 0467,
0525, 0553, 0564, 0597, 0644, 0719,
0735, 0743, 0836, 0873, 0876, 0885,
0900, 0971, 1058, 2072
На вест о смр ти Десан ке Макси мовић –
2520
На води – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
На врати ма шу ме – 0435, 0467, 0553, 0644,
0987
На гробу стре ља них ђа ка – 0007, 0074,
0077, 0155, 0156, 0158, 0193, 0234, 0240,
0265, 0318, 0399, 0436, 0446, 0468,
0498, 0554, 0645, 0840, 0920, 1913

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

На дан свођења рачу на – 0854, 0855, 0897,
0900
На јесењем тргу – 0124, 0623
На јулској жези – 0431, 0478, 0503, 0648
На Кавказ не треба у по да на ићи – 0251,
0317, 0439, 0471, 0557, 0648
На Кавказ не треба у под не ићи – 0180
На Ка лемегда ну – 0765, 0832
На кла ден цу – 2116
На крају би ће јед но исто – 0474
На крају би ће опет јед но исте – 0435,
0467, 0553, 0644
На крају би ће опет јед но исто – 0004,
0050, 0152, 0229, 0291, 0386, 0610, 0987
На крају би ће опет све јед но исто – 0399
На ли ва ди – 0608, 0625, 0629, 0649
На лову – 0773
На морској оба ли – 0100, 0233, 0293, 0319,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564,
0646, 0719, 1070
На мр твој стра жи – 0577
На Одисејевој стени – 0274, 0317, 0439,
0443, 0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
На од мори шту – 0900, 1083
На од моришту 1–10 – 0435, 0467, 0553, 0644
На од мори шту 5 – 0290
На од мори шту 6 – 0290, 0718
На пе тибору језеро – 0188
На пла ни ни – 0074, 0100, 0155, 0233,
0266, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525,
0555, 0564, 0646, 0719, 0987
На пра гу веч них за гонет ки – 1939
На пустом брегу неко стоји – 1831, 2473
На пу теви ма нека да шњег – 2427
На растан ку – 0362, 0363, 0885
На свет сам дошла – 0892
На све ту је тек јед на Јермени ја – 0898
На Стрaжилово идем – 0149
На Стра жи лово идем – 0007, 0077, 0100,
0158, 0233, 0240, 0266, 0293, 0319,
0388, 0407, 0437, 0446, 0469, 0474,
0525, 0555, 0646, 1003
На Стра жи лово идем – 0610
На та ва ну – 0526, 0565, 0619, 0621, 0670
На та ласи ма речи – 2805
На тра гу Бога у човеку – 2779
На триби ни „Књи жевни пе так“ – 1481
На ули ци где некуд жу ре сви – 0776
На шеснаести рођен дан – 0074, 0155, 0436,
0468, 0498, 0554, 0645, 0666, 0683

На шум ном месту неком – 0898
На говештај – 0431, 0478, 0648
На гра да – 0361
На гра да „Цви је та Зу зорић“ – 1276, 1281
На гра да „Цвје та Зу зорић“ – 1287
На гра да је пре свега морал ни чин – 1604
На гра да Цви је та Зу зорић – 1277
На гра де АВНОЈ-а за 1970. – 1801
На гра де десе тори ци умет ни ка и ака демика – 1597
На гра де у пра вим ру ка ма – 1618
Над жи во том – 0291, 0293, 0987
Над жи во том 1–3 – 0004, 0152, 0229, 0386,
0435, 0467, 0553, 0644
Над књи гом бајки – 0007, 0077, 0158,
0230, 0240, 0259, 0280, 0288, 0289,
0316, 0387, 0414, 0415, 0440, 0444,
0446, 0472, 0477, 0522, 0526, 0558,
0560, 0561, 0562, 0565, 0591, 0592,
0633, 0650, 0671
Над пра хом – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Над разби јеном сакси јом – 0248, 0321,
0439, 0443, 0471, 0474, 0557, 0647, 0697
Над реч ним кори том – 0291, 0435, 0467,
0553, 0644
Над свеском умрлог ђака – 0007, 0074, 0077,
0100, 0155, 0158, 0233, 0240, 0293, 0319,
0388, 0399, 0436, 0446, 0468, 0554, 0645
Над спомени ком – 0784
На да – 0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0900,
2255
На дам се и веру јем – 0502, 2364, 2370
На дах ну ће – 0494, 0503, 0525, 0648
Над ме та ње – 0124, 0313, 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0558, 0592, 0623, 0650
Над ме та ње пи ја ни ца – 0124, 0440, 0472,
0558, 0623, 0650
На дах ну ће – 0478
На и ван оп ти ми зам – 0608, 0625, 0649
Најбоља ма ма – 0124, 0172, 0173, 0313,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558,
0592, 0650
Најви ша слу жба – 2531
Најед ном сам пролећем опи јена – 0321,
0386, 0439, 0471, 0557, 0599, 0608,
0625, 0647, 0649, 0697
Најобим ни ја студи ја о де лу Десан ке Макси мовић – 1849
На кна де – 0437, 0469, 0555, 0646, 0900,
1083

619

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

На мерник – 0073, 0098, 0150, 0321, 0414,
0439, 0440, 0471, 0472, 0522, 0526,
0557, 0558, 0560, 0561, 0565, 0591,
0623, 0647, 0650, 0697, 1097
На нин помоћ ник – 0913, 0959, 0960, 1141
На пад на Париз – 0730
На пи ши те моје мисли – 0610
На помена – 0648
На помену ти – 0939
На пусти те моје мисли – 0190, 0438, 0470,
0474, 0556, 0647
На пу штена девојка – 0290, 0435, 0436,
0467, 0468, 0553, 0554, 0644, 0645,
0987
На пу штена девојка (Онај под чи јим сам
хте ла да жи вим кровом) – 0004, 0152,
0229, 0386
На пу штени пут – 0435, 0467, 0553, 0644
Народ осећа вред ност човека – 0295
Народ на верова ња и пра зновери це – 0730
Народ на кле тва – 0317, 0439, 0471, 0557,
0593, 0648, 0649
Наслеђе – 0987
Наслеђе – 0030, 0051, 0075, 0125, 0256,
0291, 0386, 0438, 0470, 0474, 0498,
0556, 0647, 0862, 0986
Наслови – 0528
Наста вак – 0290, 0435, 0467, 0553, 0644,
0718
Наста вак разговора – 0478, 0487, 0545,
0648, 2329
Наста нак и струк ту ра збирке Тра жим поми лова ње Десан ке Макси мовић –
2788
Наста нак Песа ма – 0869
Насу ми це иду Ра ша ни – 0066, 0099, 0100,
0149, 0233, 0293, 0319, 0388, 0438,
0470, 0525, 0556, 0564, 0580, 0647, 0719
Нат пева ва ње – 0593, 0649
Нат пева ње – 0447, 0648
Нат пис на књи зи – 0898
Нат пис на пор тре ту – 0898
Науч на де ла у част стогоди шњи це рођења – 2576
Науч ни апокриф – 0321, 0439, 0471, 0525,
0557, 0647, 0697
Науч но саслу ша ње – 0278
Наш је сто посто – 0159
Наш учи тељ првог разреда – 0124, 0440,
0472, 0558, 0633, 0650
620

Наш хва ли ша Пивни ци – 0447, 0648
На ша жена пјесник кроз ослободи лач ку
борбу – 1492
На ша књи жевност у 1924. – 1204
На ша књи жевност у све ту – 1722
На ша ли ри ка на та ли јанском – 1351
На ша поези ја на та ли јанском јези ку –
1549
На ша тајна – 0266, 0290, 0435, 0467, 0553,
0644, 0899, 0987
На ша ули ца – 0892
На ше горе лист – 2818
На ше су играч ке – књи ге – 1598
На шег оца мајка – 0246, 0304, 0317, 0439,
0443, 0471, 0557, 0648
На ши ђа ци у Пари зу – 1908
На ши песни ци на бу гарском – 1314
На ши песни ци на немач ком – 1207
На ши писци на ма ђарском – 1550
На ши писци на немач ком – 1211
На ши у све ту – 2558
На ши фељтонисти – 1265
Не бајка, пре ка ква горка при ча – 1768
Не бој се – 0050, 0100, 0149, 0233, 0266,
0291, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0525, 0555, 0646, 0874, 0885, 0899,
0900, 0919, 0996, 1047, 1058, 1173
Не бој се бола – 0593, 0649
Не веру јем – 1140
Не говори – 0768
Не говори... – 0787
Не дај се Тара – 0494
Не дај се, Тара – 0595
Не дам – 0608, 0625, 0649
Не дао ти Бог, човече – 0595, 0606
Не забора ви ти – 1795
Не знам и знам – 0855
Не љу ти се на реч без ду ше – 0898
Не ма мих те – 0892
Не оста вљај ме ни кад са му – 0290
Не очаја вај ни ка да – 0898
Не пи шем без инспи ра ци је – 1794
Не плачи ма лена Еко – 0749
Не плачи, не жа лости се са да – 0898
Не прекоревај ме – 0892
Не тра жи старо гробље – 0593, 0649
Не треба се на дати – 0321, 0386, 0439,
0471, 0474, 0498, 0557, 0647, 0697, 0719
Не треба се на дати, треба са хранити – 0308
Не уби јајте реке – 0595
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Не чуди се – 0478, 0577, 0648
Не, не треба – 0830
Не, ни је ми стра шно би ти са ма – 0898
Небеса – 0050, 0100, 0153, 0233, 0293,
0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555,
0564, 0646, 0718, 0719, 1145
Небеска коњи ца – 0577
Небески дом – 2532
Небески зна ци – 0099, 0438, 0470, 0556,
0647
Небески разбој – 0593, 2485
Небеско злато – 0608, 0625, 0649
Небесна анегдо та – 0430
Небо – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Небо у за ви чају – 0435, 0443, 0467, 0498,
0553, 0644, 0735, 1083
Невеста – 0855
Неви дљи ва земља – 0445, 0447, 0648
Неви дљи ви трун – 0619, 0621, 0670
Неви ни ма – 1077
Неде ља ју гословенске кул ту ре на Сорбони – 1845
Недељна проповед – 0030, 0037, 0051,
0075, 0125, 0438, 0470, 0474, 0498,
0556, 0610, 0647, 0718
Недоу ми це – 0608, 0625, 0629, 0649, 0743
Не жна ви ла поези је – 2138
Неза писа на – 0050, 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0564, 0646, 2387
Незнан ка – 0776
Неис тру нуло срце – 0885
Нејасна песма – 0100, 0233, 0290, 0291,
0293, 0319, 0386, 0388, 0435, 0467,
0474, 0525, 0553, 0644
Нека опет буде реч о љу ба ви – 2486
Нека оста не мут но – 0379, 0407, 0478, 0648
Нека пад не снег – 0478, 0648
Неке при медбе о од носу регионал ног и
уни верзал ног у ствара ла штву Десан ке
Макси мовић – 2180
Неко – 0798
Неко ко ће тек би ти ја – 0050, 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0646, 2387
Неко се сећа де тињства – 0050, 0100, 0233,
0262, 0266, 0293, 0319, 0388, 0399, 0436,
0468, 0554, 0645, 1058, 2747
Неколи ко значајних кул турних ма нифеста ци ја поводом боравка Десан ке
Макси мовић у Ка на ди – 1996

Неколи ко од ли ка књи жевности за децу са
темати ком из народ ноослободи лач ке
борбе – 1685
Некропоље – 2719, 2737, 2823
Нема веће среће – 1113
Нема времена за нове за пови јести – 2139
Нема јачих бу ра од песнич ких – 2053
Нема несрећ ни јег од оног – 0898
Нема ни ког – 0308, 0321, 0439, 0443, 0471,
0498, 0557, 0647, 0697
Нема писма – 0593, 0649
Нема се кад – 0892
Немам – 0438, 0470, 0556, 0647
Немам ви ше времена – 0019, 0030, 0039,
0050, 0051, 0064, 0075, 0100, 0120, 0125,
0149, 0163, 0221, 0233, 0284, 0291, 0293,
0334, 0386, 0388, 0392, 0399, 0438, 0452,
0470, 0474, 0490, 0498, 0525, 0556, 0564,
0597, 0610, 0647, 0719, 0735, 0743, 0832,
0847, 0853, 0854, 0856, 0858, 0866, 0874,
0899, 0900, 0912, 0916, 0919, 0984, 0996,
0999, 1023, 1032, 1047, 1058, 1085, 1850,
1851, 1853, 1854, 1855, 1857, 1860, 1861,
1864, 1866, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,
1875, 1876, 1877, 1878, 1880, 1881, 1882,
1883, 1887, 1898, 1904, 1909, 1910, 1912,
1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1940,
1945, 1955, 1959, 1971, 1988, 1991, 2049,
2074, 2076, 2080, 2137, 2464
Немам ви ше времена за сит ни це – 1883
Немам про тиво трова – 0131, 0190, 0291,
0438, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Неман – 0190, 0291, 0386
Немир – 0291, 0435, 0436, 0467, 0468,
0474, 0498, 0525, 0553, 0554, 0564,
0644, 0645, 0718, 0719, 0898
Неми ран дан – 0437, 0469, 0555, 0646,
0877, 0899, 0987
Неми ран сан – 0608, 0625, 0649
Неми ри Десан ке Макси мовић – 2412
Немога уче да говори – 0898
Нему шти при јате љи – 0593, 0649
Необич на мисао – 0608, 0625, 0649
Необич ни сви рач – 0481, 0527
Необич но школова ње – 0124, 0440, 0472,
0558, 0623, 0650
Непогода – 0317, 0337, 0439, 0471, 0557,
0648
Непознат говорник у Хајд парку – 0317,
0439, 0471, 0557, 0648

621

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

Непознат говорник у Хајд-парку – 0338,
0525
Непозната пти ца – 0007, 0077, 0158, 0240,
0415, 0440, 0444, 0446, 0472, 0477,
0558, 0562, 0592, 0623, 0633, 0650
Непознати – 0103, 0174, 0438, 0470, 0556,
0647, 0924, 0996, 1082, 2061
Непознати ловац – 0740
Непознати при јате љи – 0874
Непознати човек – 0855
Непоновљив сан – 0362, 0445, 0525, 0648
Непот пу на ан тологи ја – 1612
Непо требна узбу ђења – 0892
Непоштени так ми чар – 0073, 0098, 0150
Непрола зне вред ности у прозном стварала штву за децу Десан ке Макси мовић –
1903
Нереди ште – 0844
Нерот ки ње – 0277
Неса ни ца – 0050, 0437, 0457, 0469, 0474,
0555, 0646, 0892, 0898, 0900, 1058
Неса ни це – 0445, 0648
Несва ки да шњи сусрет – 1599
Несми рено срце песни ки ње – 1643
Неспокојство – 0435, 0467, 0553, 0644
Неспора зум – 0124, 0207, 0440, 0472,
0558, 0633, 0650
Неспора зу ме коре ти чак – 0898
Несрећ ник – 0445, 0648
Несрећ но се ло Гол дау – 0159
Нестао као при вид – 0380
Нестрпљи ва лепо ти ца – 0608, 0625, 0649
Неће ме би ти – 0458, 0478, 0525, 0564,
0648, 0719
Неће ово ли шће стајати ду го – 0898
Нећу да умрем – 0840, 0892
Нећу овим возом и Мех мед Али Хоџа – 1646
Неу кро ти вим неми ром – 0898
Неу морни прега лац – 1946
Неуспех – 0327
Неустра шив – 0124, 0440, 0472, 0558,
0623, 0650
Неустра ши ва ба ка – 0124, 0137, 0440,
0472, 0558, 0562, 0623, 0650
Нешто ла ко – 0124, 0623
Нешто слич но љу бавној при чи – 0293
Нешто слич но при чи – 0004, 0152, 0229,
0290, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645
Нешто шу шну – 0189
Ни А ни Б ми ну ту – 0898

Ни ах матовска крот кост – 0898
Низ прозорско ста кло – 0879, 0892
Ни је ви ше ва ше – 0023, 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0474, 0556, 0647,
0856, 1145
Ни је за децу – 0362, 0363
Ни је сре та ла... – 0815
Ни јед не мисли – 0691
Ни кад са ма кад неко сви ра – 2608
Никад се нисам пита ла зашто пишем – 1663
Ни ко не зна – 0266, 0480, 1145„Ни ко не
зна да смо би ли...“ – 1083
Ни ко не зна да смо би ли исти по ток –
0435, 0467, 0553, 0644
Ни ко не зна да смо би ли исти по ток нераздвојни – 0291
Ни ко не зна да смо би ли исти по ток... –
1172
Ни ко те ни је за менио – 0900, 0904
Ни коли Тесли – 0132, 0180, 0317, 0335,
0439, 0471, 0546, 0557, 0648, 0727
Нисам ваљда по ток – 0769
Нисам кра љи ца при роде – 0252
Нисам ни зна ла ко сам – 1776
Нисмо ми кри ви – 0004, 0152, 0229, 0293,
0435, 0467, 0498, 0553, 0644, 0899, 0987
Ни чи ја земља – 0149, 0167, 0190, 0221,
0284, 0291, 0386, 0438, 0470, 0474,
0525, 0556, 0564, 0610, 0647, 0719,
2085, 2089, 2104, 2237
Ни чи ја земља Десан ке Макси мовић – 2716
Ни шта без жр та ва – 0073, 0098, 0150,
0347, 0389, 0416, 0566
Нова ви ђења: Ан дрић, Десан ка, Конески –
2448
Нова годи на – 0892
Нова књи га би ће по ја панском – 0544
Нова књи га Десан ке Макси мовић – 1977
Нова песнич ка збирка Десан ке Макси мовић – 1323
Нове књи ге: ли ри ка пу тописа – 2048
Нове књи ге и листови – 1189
Нове песме – 0218, 0281, 0435, 0467, 0553,
1323, 1327, 1328, 1332, 1333, 1334,
1335, 1337, 1348
Нове српске песме за љу бљених – 2798
Нове ле – 0902
Новембарска слут ња – 0214, 0317, 0439,
0471, 0557, 0608, 0625, 0648, 0649
Нови вал Десан ке Макси мовић – 1650
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Нови избор песа ма Десанке Макси мовић –
1674
Нови круг поези је Десан ке Макси мовић –
2077
Нови кру гови у поези ји Десан ке Максимовић – 2073
Нови мост у Мојстра ни – 0440, 0472,
0558, 0650
Нови пу теви, за заборав старих – 1865
Нови руски преводи на ших де ла – 1565
Нови сти хови Десанке Макси мовић – 2590
Нови тонови у поези ји Десан ке Макси мовић – 1380
Нови нару – 0544
Новинске речи – 0447, 0648
Ново списатељство – 0885
Ново тех нич ко от кри ће – 0124, 0623
Ново у из лози ма књи жара – 2007
Ново штене – 0052
Новогоди шња при ча – 1000
Новогоди шња просла ва – 0935, 1085
Новогоди шња честит ка ба ки – 0073,
0098, 0150
Новогоди шње вече – 0884
Новогоди шње честит ке – 0091, 0116
Ној – 0633
Номад – 0848
Номока нон Св. Са ве... – 2822
Ностал гич ни нок турно – 2237
Ноћ – 0099, 0100, 0233, 0293, 0386, 0388,
0438, 0443, 0470, 0525, 0556, 0647, 0898
Ноћ 6. августа – 0898
Ноћ после са хра не – 0593, 0649
Ноћ у бол ни ци – 0447, 0525, 0564, 0648,
0719
Ноћ у за ви чају – 0007, 0077, 0158, 0240,
0408, 0436, 0446, 0468, 0474, 0554,
0610, 0645, 0899, 0987
Ноћ у пла ни ни – 0608, 0625, 0649
Ноћ на мисао – 0133, 0149, 0190, 0407, 0438,
0470, 0474, 0556, 0610, 0647, 0973, 1073
Ноћ на олу ја – 0824
Ноч ни псалм – 0450
Његош је увјек са својим – 0398
Његошева на гра да – осми пут – 2181
Његошева на гра да уру чена Д. М. – 2243
Његошева на гра да уру чена Десан ки Макси мовић – 2244
Ње жност првих гре хова – 2371

Њено ве ли чанство мисао – 0133, 0149
Њи хови најдра жи са пут ни ци – 2258
О „Површности мисли“... – 2658
О ан тологи ји песнич ких превода – 1748
О бабунској речи – 0004, 0050, 0152, 0229,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0900, 1050, 1149
О бож јем суду – 0004, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 1050, 1149
О војни ку – 0004, 0152, 0229, 0386, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828,
0885, 0899, 0900, 0912, 1050, 1149
О Ву ку Кара џи ћу – 0533
О Десан ки Макси мовић у Београ ду и у
Москви – 2637
О деч јој поези ји – 1535
О дје лу и писцу, сва ки пут изнова – 1805
О државној имови ни – 0004, 0100, 0152,
0229, 0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646, 0719,
0828, 0899, 0900, 0996, 1011, 1050, 1149
О Ду чи ћу – 0630
О женидби си на – 0004, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626,
0627, 0646, 0719, 0828, 0899, 0900,
0996, 1011, 1050, 1062, 1171
О Истамбулу – 0015
О јед ном међу времену – 1395
О јереси – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 1050, 1149
О ка менова њу – 0004, 0050, 0149, 0152,
0229, 0291, 0386, 0407, 0437, 0469,
0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828,
0900, 0912, 0996, 1045, 1050, 1149
О кли ци која ни че у новембру – 0892
О Космају – 0440, 0472, 0498, 0558, 0623,
0650
О ли ри ци Десан ке Макси мовић – 1336
О лову – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 1050, 1149
О мени су говори ли – 0769
О меропа ху – 0004, 0050, 0152, 0229,
0266, 0386, 0437, 0469, 0555, 0610,
0626, 0627, 0646, 0828, 0899, 0900,
0996, 1045, 1050, 1149
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О мла дости, мла дости, да брзо од ла зиш,
људи ка жу... – 1935
О на ла зачу – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469,
0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828,
0900, 1050, 1149
О на шим песни ки ња ма на чешком – 1208
О неким поступ ци ма дека нони за ци је риме у поези ји Десан ке Макси мовић –
2650
О на шој са временој деч јој поези ји – 1567
О њи ма се при ча – 0191
О обореној цркви – 0004, 0050, 0152,
0229, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626,
0627, 0646, 0718, 0828, 0900, 1050, 1149
О одбеглом робу – 0004, 0152, 0229, 0386,
0626, 0627, 0828, 0885, 0900, 0996,
1045, 1149
О одбеглу робу – 0437, 0469, 0555, 0610,
0646, 0874, 0912, 1137
О олтару – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469,
0555, 0610, 0626, 0627, 0646, 0828,
0900, 1045, 1050, 1149
О песми зми ја – 2504
О песни ку – 1699
О песнич ким књи га ма – 2689
О пи ја ни ца ма – 0004, 0152, 0229, 0386,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0900, 1050, 1149
О писцу – 1547
О поези ји Десан ке Макси мовић – 1390,
2102, 2463
О пое ти ци Десан ке Макси мовић – 2220,
2239
О поклисару – 0004, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 1045, 1050, 1149
О пореклу – 0004, 0050, 0100, 0152, 0229,
0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437,
0443, 0469, 0491, 0525, 0555, 0564,
0570, 0646, 0719, 0743, 0987
О пра шта њу – 0004, 0050, 0100, 0149, 0152,
0229, 0233, 0293, 0319, 0386, 0388, 0437,
0469, 0525, 0555, 0564, 0610, 0626, 0627,
0646, 0719, 0743, 0828, 0885, 0899,
0900, 0922, 1011, 1050, 1062, 1171
О преводу поези је Десан ке Макси мовић –
2121
О пре љу би – 0004, 0050, 0152, 0229, 0437,
0469, 0555, 0610, 0626, 0627, 0646,
0828, 0900, 1050, 1149
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О пти ца ма – 0898
О пти ца ма небеским – 0004, 0152, 0229,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0900, 1050, 1149
О Ра ки ћу – 0134
О себи и о дру ги ма – 1482
О себи и поези ји – 0407
О си ро тој куде љи ци – 0610
О си ро тој кудељни ци – 0004, 0050, 0152,
0229, 0386, 0437, 0443, 0469, 0555,
0626, 0627, 0646, 0828, 0899, 0900,
0996, 1045, 1050, 1149
О српској међу рат ној књи жевности – 1524
О старењу – 2613
О сун цу – 0843
О теста мен тарној три ја ди Десан ке Макси мовић – 2799
О хи јерархи ји – 0050, 0100, 0233, 0293,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564,
0597, 0646, 0719
О царској ми лости – 0004, 0152, 0229,
0386, 0437, 0469, 0555, 0610, 0626,
0627, 0646, 0828, 0900, 1050, 1149
О царском се лу – 0004, 0152, 0229, 0386,
0437, 0469, 0555, 0610, 0626, 0627,
0646, 0828, 0899, 0900, 0996, 1050,
1149
О чему? О бес крају све та божи јега – 0898
О, ка ко ми се сни ло море – 0898
О, сен ке ни ха не уза ман – 0898
О, ћу ти, ја знам, ја знам, ја знам – 0898
Оба ле ју жног Иту ру па – 0810
Обећа ла си да ћеш би ти веч на – 0030,
0040, 0050, 0051, 0075, 0100, 0125,
0135, 0149, 0174, 0233, 0262, 0293, 0319,
0388, 0420, 0438, 0470, 0474, 0498,
0525, 0556, 0571, 0647, 0735, 0899,
0900, 0931, 0996, 1058, 1075, 2061, 2126
Обешени инсек ти – 0321, 0439, 0443,
0471, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719
Обич но пи шем што морам – 2417
Обја ви те јед ном на ве ли ка звона – 0190,
0293, 0386, 0437, 0438, 0469, 0470,
0474, 0498, 0525, 0555, 0556, 0564,
0610, 0646, 0647, 1083
Обја ви те на сва звона – 0579
Облак – 0261, 0312, 0440, 0472, 0558,
0562, 0623, 0633, 0650
Обла ци – 0435, 0467, 0525, 0553, 0564,
0644, 0719, 0987
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Обла ци над татарским мореу зом – 0776
Обма не – 0308, 0321, 0439, 0443, 0471,
0525, 0557, 0647, 0697, 1097
Обновљена Десан ки на школа – 2249
Оборени бог – 0050, 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555,
0646, 0874, 0899, 0900, 1058
Оборено гнездо – 0435, 0467, 0553, 0644
Обра дова на сам и почаствова на – 1584
Обред на игра – 0431, 0478, 0525, 0648
Обред не игре – 0740
Обудове ла невеста – 0436, 0468, 0554,
0645, 1083
Обу ћарска за дру га – 0007, 0077, 0158,
0240, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Ова бол се – 0892
Ова бол се не би болом звати сме ла – 0879
Ова девојчи ца ши шка ва – 0692
Овде сам воле ла све ка ко је – 0898
Овог пролећа – 0833
Овогоди шњу на гра ду Дру штва „Ми лан
Ра кић“ доби ла је Десан ка Макси мовић – 1364
Оглас за Сабра на де ла Ноли та – 1785
Огла шени, изи ђи те – 0103, 0438, 0470,
0474, 0556, 0647, 1169
Огледа ло – 0774, 0900, 0996, 1139
Огледа ло 1–12 – 0435, 0467, 0553, 0644
Огрли ца – 0020, 0740
Огром но дрво – 0758
Од бајке до зби ље – 1703
Од змаја до ви теза – 0263
Од исте твари – 0226, 0248, 0308, 0321,
0385, 0439, 0471, 0474, 0557, 0647, 0697
Од Ита ке до при ви ђења – 2546
Од Карпата до Ја дра на – 0890
Од ку ће до школе – 0007, 0073, 0077, 0098,
0150, 0158, 0230, 0240, 0259, 0288,
0289, 0316, 0387, 0440, 0446, 0472,
0558, 0650, 0671
„Од мене до њега...“ – 1083
Од мене до ње га може се са мо мостом
дуге – 0290, 0291, 0435, 0467, 0553,
0644, 1098
Од пи та ња до од говора – 0775
Од са да је сва ки сат дра гоцјен... – 1956
Од сене и успомене – 1855
Од слова до снова – 0693
Од Су асона до Ком пјења – 0730
Од чега поче ти – 0849

Ода зва ле су се са мо пти це – 0004, 0100,
0129, 0152, 0229, 0233, 0293, 0319, 0386,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646,
0874, 0899, 0900, 0971, 0996, 1096
Одбра на јед не нара ви – 0447, 0648
Одбра на песнич ке земље – 2348
Одбра на угледа – 2202
Од већ брзо – 0248, 0321, 0439, 0471, 0498,
0557, 0647, 0697
Од говор – 0004, 0152, 0229, 0290, 0386,
0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Од говор на ан ке ту – 1440
Од говор са времени ку – 0436, 0468, 0554,
0645, 0899, 0900, 1083
Од гоне та ње тајне ствара ња – 2690
Оде ли те ку ће – 0030, 0051, 0075, 0125,
0291, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647,
0899, 0900, 1145
Оде ли ше ку ће – 0474
Одјед ном се нешто чуд но догоди – 2297
Од ла зак – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Од ла зак у Бран кови ну – 2528
Од ла зи сун це – 0440, 0472, 0498, 0558,
0650, 0735
Од ли кова ни Десан ка Макси мовић и
Алексан дар Ву чо – 1723, 1764
Од ли кова ње – 1744
Од ломак из за писа о соне ту – 0648
Од лом ци – 0789
Од лу ка жи ри ја Мати це српске – 1898
Од лу ке Све тог Си нода – 0099, 0386, 0438,
0443, 0470, 0556, 0647
Одри ца ње – 0730
Оду ми ра ње – 0447, 0648
Ожи ве ла сли ка – 0619, 0621, 0670
Ожи љак – 0074, 0155, 0266, 0291, 0435,
0467, 0480, 0553, 0644, 1011, 1145
Оздра вљење – 0399, 0435, 0467, 0498,
0525, 0553, 0644
Озон за ви чаја – 0547, 0563, 0628, 0651,
2470, 2475
Ој ха чешља Га ву као девојку – 0740
Око за око – 0248, 0321, 0439, 0471, 0498,
0557, 0647, 0697
Около земље – 0776
Окренем се – ока меним – 0898
Окри ла ћени човек – 0006
Ок тобар – 0437, 0469, 0474, 0555, 0646,
0900, 1083
Октобарске свечаности у Крагу јевцу – 1608
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Олу ја – 0435, 0467, 0553, 0644
Олу ја у шу ми – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Омла ди ни ис под три годи не забра њено –
0620
Омла ди ни ис под три да на забра њено –
0123, 0261, 0347, 0389, 0416, 0481, 0519,
0527, 0566
Омла дин ци спаса вају децу – 0312, 0440,
0472, 0558, 0650
Он ће доћи – 0749
Она неће рећи – 0801, 0803
Она, он – 1793
Они ма који се не пла ше смр ти – 1077
Опасна игра – 0877, 0899, 0987
Опет са ва ма – 0767
Опет у Гру зи ји – 0769
Опојност и са мобит ност – 2336
Опомена – 0004, 0021, 0035, 0050, 0074,
0100, 0152, 0155, 0175, 0210, 0229, 0233,
0266, 0290, 0293, 0319, 0336, 0386, 0388,
0399, 0435, 0459, 0467, 0480, 0498, 0525,
0553, 0644, 0719, 0735, 0743, 0885, 0899,
0900, 0961, 0971, 0984, 0996, 1052, 1145
Опомена успе ху на шег кул турног стварала штва – 1751
Опору ка – 0030, 0037, 0050, 0051, 0075,
0100, 0125, 0149, 0176, 0233, 0291, 0293,
0319, 0386, 0388, 0407, 0438, 0470,
0498, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719,
0862, 0866, 0885, 0899, 0900, 0912,
0983, 0996, 1048, 1058, 2145
Оправда ње – 0399, 0435, 0467, 0553, 0644
Опрости – 0321, 0439, 0471, 0557, 0608,
0625, 0647, 0649, 0697, 0735, 0798
Опроштајна песма ве тру – 0892
Опса да Орлеа на – 0730
Опустела кошница – 0007, 0077, 0100, 0158,
0233, 0240, 0293, 0388, 0435, 0446, 0467,
0525, 0553, 0564, 0644, 1145
Опусте ли оклоп – 0007, 0077, 0100, 0158,
0233, 0240, 0293, 0388, 0435, 0445,
0446, 0467, 0525, 0553, 0644
Оп шти осврт на развој ју гословенске
књи жевности од 1945. до 1955. – 1427
Ора шчи ћи-палчи ћи – 0052, 0148, 0185,
0186, 0197, 0198, 0224, 0258, 0294, 0311,
0313, 0342, 0347, 0348, 0389, 0410, 0414,
0416, 0442, 0448, 0473, 0522, 0560, 0561,
0562, 0566, 0568, 0591, 0596, 0611, 0620,
0725, 0726, 1951, 1954
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Орден Десан ки Макси мовић – 2288
Орден песни ку – 1740
Ореол – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644,
0718, 1083
Оркестра ци ја бола у поези ји Десан ке
Макси мовић – 2640
Орлеан – пожр твова ње гра ђа на – 0730
Орлови – 0784
Осам „светских Ју гословена“ – 1635
Осам те лефонских разговора – 1454
Осваја ње песнич ке земље – 2060
Освајач – 0099, 0386, 0438, 0443, 0470,
0556, 0647
Освајачи – 0399, 0436, 0468, 0554, 0645
Освећење нове цркве – 0603
Осврћућ се кри шом уђе – 0898
Осека – 0099, 0386, 0438, 0470, 0556, 0647
Осећајни ја од многих осећајних и мудри ја
од многих мудрих – 2386
Осећајност и дар чу ђења – 2762
Осећа ње истори је у поези ји Десан ке
Макси мовић – 2023
Оси ро те ла ми је ду ша убога – 0898
Ослобођење – 0436, 0468, 0554, 0645
Ослобођење Цве те Ан дрић – 0007, 0077,
0158, 0219, 0240, 0282, 0436, 0446,
0468, 0554, 0645, 0900, 1370, 1375
Осма земља – 0802
Осмех треске – 0778
Осми дан – 2686
Основне особености у ком пози ци ји песме Десан ке Макси мовић – 1844
Оспора вате љи Десан ке Макси мовић –
2413
Оста ни, пут ни че – 0447, 0648
Остати у своме народу – 2401
Осу ђена мисао – 0133, 0149, 0190, 0438,
0443, 0470, 0474, 0556, 0647
Осу ђени ков послед њи час – 0436, 0468,
0554, 0645
Осу ђу јеш ме – 0814
Отац – 0528
Отац и кћи – 0740
Отац и син – 0853
Отаџби на у првомајској поворци – 0219,
0282, 0436, 0468, 0554, 0645, 0867,
0900, 1378
Отаџби но ту сам – 0987
Отаџби но, ту сам – 0074, 0155, 0219, 0282,
0386, 0399, 0436, 0468, 0498, 0554,
0645, 0902, 0991, 1386, 1389, 1391, 1396
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Отворен прозор – 1404, 1408, 1410, 1411,
1416, 1418, 1419
Отворена књи га – 0458, 0478, 0648
Отворено писмо Десан ки Макси мовић,
песни ку – 1747
Отвори пола ко де ти њу собу – 0296
Оти ћи ћу у пасти ре – 0100, 0233, 0266,
0293, 0319, 0388, 0435, 0467, 0525,
0553, 0564, 0644, 0719, 0743
Оти шао је ве ли ки песник, родољуб, просве ти тељ – 2536
Оти шао си – 0768
Оти шла сам – 0778
Охолост – 0291, 0435, 0447, 0467, 0553,
0644, 0648
Оцу, мајци, отаџби ни – 0798
Очај – 1151
Очајник – 0478, 0648
Очев од ла зак – 0498
Очеки ва ње – 0784
Очи ма срца и ма ште – 0033, 0203, 1695,
1735
Пад – 0786
Па да ње снега – 0879, 0892
Па добра нац – 0327, 0445, 0648
Па као – 0050, 0100, 0233, 0291, 0293,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0564,
0646
Пам тим – 0478, 0525, 0564, 0648, 0719,
1133
Пам ти ћу све – 0478, 0503, 0525, 0557,
0564, 0648, 1046, 2286, 2302, 2324,
2325, 2350, 2351, 2354, 2395, 2430,
2464
Па ни хи да – 0786
Па норамски часови о поези ји Десан ке
Макси мовић – 2726
Пан ху ма ни зам у поези ји за децу Десан ке
Макси мовић – 2114
Пара да – 0117, 0124, 0137, 0149, 0207,
0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Пара ле ле – 2269
Пара ле ле и укршта ња – 2807
Париз – 1899
Парк Готфри да Ке лера – 0136, 0159
Пас за ви ја – 0226, 0255, 0321, 0385, 0439,
0471, 0474, 0525, 0557, 0647, 0697
Пастерна ков гроб – 0833
Патриотски разговор са Срби ма – 0386,
0436, 0468, 0474, 0554, 0645

Патуљак Ку ку ру зовић – 0029, 0049, 0148,
0151, 0185, 0186, 0192, 0224, 0227, 0258,
0311, 0314, 0342, 0410, 0412, 0414, 0442,
0473, 0481, 0522, 0526, 0527, 0560,
0561, 0562, 0565, 0591, 0620, 0725
Патуљкова тајна – 0029, 0049, 0052, 0151,
0227, 0313, 0314, 0412, 0481, 0527, 0562,
0619, 0621, 0641, 0652, 0670, 1703, 1884
Патуљци вас пи тачи – 0729, 0739
Паук – 0291, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564,
0644, 0987
Пау кова љуља шка – 0007, 0073, 0077,
0098, 0150, 0158, 0240, 0446, 0526,
0565, 0637, 0741
Пау ково де ло – 0007, 0077, 0158, 0240,
0313, 0415, 0440, 0444, 0446, 0472,
0477, 0558, 0592, 0623, 0633, 0650,
0679, 0735
Пау ци – 0372, 0445, 0474, 0525, 0648, 2196
Пау чи на снова – 0608, 0625, 0649
Па хуљи це сне жне – 0005, 0076, 0195,
0236, 0267
Педесет песнич ких пролећа – 1759
Пејзаж као ду шевно ста ње – 2306
Пејса жи и понори – 1940
Пене лопа два десе тог века – 0900
Пен ка ла на ше мла дости – 2303
Перун – 0099, 0386, 0438, 0443, 0470,
0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 0743,
0900, 0912, 0996, 1979
Перу нов дворац – 0447, 0525, 0648
Песи ми зам Десан ке Макси мовић – 2628
Песма – 0137, 0291, 0365, 0435, 0440, 0467,
0472, 0474, 0504, 0553, 0558, 0610,
0623, 0644, 0650, 0735, 2123
Песма (Не чуди се, песма, песма је ово) –
0004, 0152, 0229
Песма 1941. – 0264
Песма Београ ду – 0065, 0072, 0253, 0453,
0483, 2263
Песма голу ба – 0290, 0435, 0467, 0553,
0644
Песма Десан ке Макси мовић пред судом –
1302
Песма Десан ки – 2261
Песма ду боке ода ности – 0177, 2179
Песма за Ду ша на – 0124, 0313, 0440, 0472,
0558, 0623, 0650
Песма зри ка ва ца – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0526, 0558, 0565,
0633, 0650, 0924
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Песма и смрт – 1955, 1991
Песма клесара – 0786
Песма која је оби шла свет – 2119
Песма која је узбуди ла слу шаоце – 2156
Песма крај извора – 0266, 0402, 0436,
0468, 0554, 0645
Песма кроз гору – 0436, 0468, 0554, 0645,
1083
Песма о жи во ту – 0435, 0467, 0553, 0644,
0718, 1083
Песма о мајци – 0774
Песма о на пу штеном де те ту – 0436, 0468,
0554, 0645, 0877, 0899, 0987
Песма о поги нулој девојци – 0230, 0259,
0288, 0289, 0296, 0316, 0387, 0436,
0443, 0468, 0554, 0645, 0671, 1083
Песма о поробљеном хлебу – 0050, 0436,
0468, 0498, 0554, 0645, 0877, 0885,
0900, 0971, 1165
Песма о пробљеном хлебу – 1083
Песма под мла ђу је – 2078
Песма после неде ље – 0435, 0467, 0474,
0553, 0644, 0987
Песма су жња – 0435, 0467, 0553, 0644
Песма у ноћи – 0435, 0467, 0474, 0553,
0644
Песме – 0031, 0100, 0101, 0102, 0218, 0233,
0281, 0291, 0364, 0388, 0421, 0435, 0467,
0525, 0553, 0564, 0635, 0667, 0743, 0855,
0866, 0867, 0868, 0883, 0884, 0885, 0920,
0921, 0961, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987,
0988, 0989, 1002, 1003, 1012, 1056, 1057,
1070, 1191, 1192, 1194, 1195, 1196, 1197,
1198, 1200, 1201, 1202, 1206, 1209, 1210,
1216, 1259, 1280, 1659, 1672, 1674, 1680,
1686, 1707
Песме г-це Макси мовић – 1188
Песме Десан ке Макси мовић – 1332
Песме Десан ке Макси мовић на фран цуском – 1820
Песме Десан ке Макси мовић на фран цуском и руском – 1821
Песме Десан ке Макси мовић на шпанском – 1978
Песме Десан ке Макси мовић у руском
преводу – 1536
Песме Десан ке Макси мови ћеве – 1190
Песме де тињству – 1495
Песме за децу – 0558, 0650
Песме за децу Десан ке Макси мовић – 1575
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Песме и за писи из народ ноослободи лачког рата – 0156, 0193, 0234, 0265, 0318
Песме и при повет ке – 0399
Песме и при че – 1115
Песме из Норвешке – 0103, 0221, 0284,
0438, 0470, 0556, 1077, 1082, 2008,
2014, 2018, 2019, 2021, 2024, 2027,
2040, 2269
Песме на мењене исе љени ци ма – 1994
Песме о Десан ки на турском јези ку – 1952
Песме о љу ба ви и пат њи – 2021
Песме о пти ца ма – 0479
Песме о ропству и слободи – 0987
Песме у Москви – 1821
Песме. Да жи вот буде љу бав – 0009
Песник – 0190, 0211, 0438, 0445, 0461,
0470, 0474, 0480, 0498, 0518, 0525,
0556, 0564, 0610, 0647, 0648, 0719,
0996, 1145
Песник за све узрасте – 2201
Песник и за ви чај – 0386
Песник и за ви чај – 0050, 0219, 0266, 0282,
0436, 0468, 0474, 0499, 0554, 0610,
0645, 0899, 0900, 0961, 0971, 0996,
1376, 2112
Песник и пролеће – 0266, 0293, 0437,
0469, 0555, 0646, 0900, 0984, 1083
Песник и Све товид – 0447, 0648
Песник исти не – 2050
Песник је ви довит и на ја ви и у сну – 2217
Песник љу ба ви и добро те – 1979
Песник љу ба ви, пролећа и земље – 1559,
1560
Песник међу песни ци ма – 1789
Песник мла дости и љу ба ви – 1446
Песник мора изјед начи ти своје ин тересе
са ин тереси ма народа – 2107
Песник народа – 2188
Песник на ше судби не – 2410
Песник ни је лу на парк – 2207
Песник овог времена – 2400
Песник пред ли цем смр ти – 1904
Песник у пролеће – 0100, 0233, 0388
Песник це лог жи во та – 1906
Песник ши роких људских ви ди ка – 2192
Песни ка крај океа на – 0776
Песни ки ња – 0773
Песни ки ња – чести гост Оси јека – 1591
Песни ки ња Десан ка Макси мовић – часна
председ ни ца – 1737
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Песни ки ња Десан ка Макси мовић о свом
ствара њу, поези ји мла дих и ју гословенској књи жевности – 1569
Песни ки ња ду ше Срби је – 2812
Песни ки ња зајед но са војводом – 2431
Песни ки ња земља старинска – 1792
Песни ки ња и ака демик – 1803
Песни ки ња избли за – 2481
Песни ки ња избли за – Ти хи неми ри Десан ке Макси мовић – 2483
Песни ки ња код нас и у све ту – 2511
Песни ки ња лепо те жи во та – 2171
Песни ки ња међу куп ци ма књи га – 1980
Песни ки ња са ду шом ви теза – 2140
Песни ки њин од говор – 1889
Песни ков бла гослов – 0290, 0293, 0319,
0436, 0468, 0474, 0554, 0645, 0718,
1142
Песни ков за ви чај – 0987
Песни ков каби нет – 0445, 0474, 0610,
0648
Песни ков кип у парку – 0050, 0100, 0149,
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0555, 0646, 0972
Песни кова биографи ја – 0608, 0625, 0649
Песни кова колевка – 0593, 0608, 0625,
0649, 2511
Песни кова разми шља ња о жи во ту и смрти – 1878
Песни кови за ви чаји – 0022, 0030, 0050,
0051, 0075, 0100, 0125, 0233, 0293,
0319, 0388, 0438, 0443, 0470, 0474,
0498, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719,
0856, 0899, 1070
Песни ково ви ђење – 0100, 0233, 0293,
0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555,
0564, 0610, 0646, 0922, 1083
Песни ково ис куство – 0266, 0435, 0467,
0474, 0553, 0610, 0644, 1083
Песни ково писмо у му зеју – 0478, 0648
Песни ку – 0786, 0885
Песни ци – 0138
Песни ци Десан ки – 2579
Песни ци не уми ру, поези ја не стари –
2710
Песни ци све та Десан ки у част – 2382,
2728
Песни ци се ра ђају као леп ти ри – 2420
Песни ци су гра ђа ни ма – 0436, 0468, 0554,
0645

Песнич ка вер ти ка ла времена у поеми
Тра жим поми лова ње – 2780
Песнич ка реч Десан ке Макси мовић –
1679
Песнич ке књи ге „Слово Љубве“ – 2037
Песнич ки ате ље у забра ну – 1613
Песнички врху нац Десанке Макси мовић –
1651, 2352
Песнич ки кру гови Десан ке Макси мовић –
2072
Песнич ки свет Десан ке Макси мовић –
1511
Песничко „вјеру ју“ Десанке Макси мовић –
2598
Песнич ко вече – 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0474, 0555, 0610, 0646, 1058
Песнич ко де ло Десан ке Макси мовић –
1862, 2588
Песнич ко осећа ње ду жности према роду
и отаџби ни у родољу би вим песма ма
Десан ке Макси мовић – 2706
Песнич ко пам ћење – 2512
Песнич ко пролеће Десан ке Макси мовић –
1724, 1746
Песнич ко пролеће Десан ке Макси мовић
у Бран кови ни – 1754
Песнич ко пролеће у Ва љеву – 1753
Песни штво Десан ке Макси мовић си ноним жи вог траја ња – 2589
Песни штво и жи вот ност – 2338
Пе та ма ма – 0496, 0623
Пе тао га ћан – 0124, 0623
Пет наест совјетских песни ки ња – 1581,
1609, 1615
Пећински сли кар – 0251, 0317, 0439, 0471,
0474, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Печурке – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446,
0526, 0565
Пешак – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558,
0650
Пеша ци – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388,
0437, 0469, 0474, 0525, 0555, 0646,
0900, 1083
Пешча ни сат – 0305, 0386, 0439, 0471,
0525, 0557, 0564, 0647, 0719
Пешча ни сат 1, 2 – 0321, 0697
Пи ли ћи – 0623
Писа ле су нови не – 0124, 0440, 0472,
0558, 0650
Писа но по мору – 0780
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Писање за децу је обострано за довољство –
1675
Писати за децу – 0528
Писати песме 70 годи на – 2196
Писма из домови не – 0499
Писма из шу ме – 0293, 0735, 0900, 1554,
2079
Писма из шу ме 1–3 – 0435, 0467, 0553,
0644
Писма из шу ме 2 – 0004, 0152, 0229
Писма са Мље та – 0337
Писмо – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233,
0291, 0293, 0319, 0388, 0436, 0468,
0498, 0525, 0554, 0645, 0900, 1833
Писмо Бран ков ча ни ма – 0006
Писмо Десан ке Макси мовић ју гословенском фести ва лу дје те та – 0254
Писмо Десан ки Макси мовић – 1600
Писмо из 1963. – 2591
Писмо из ропства – 0399, 0436, 0468,
0498, 0554, 0645
Писмо из там ни це – 0007, 0074, 0077,
0155, 0158, 0240, 0446
Писмо оцу – 0435, 0443, 0467, 0553, 0644
Писмо с Мље та – 0317
Писмо са Мље та – 0439, 0471, 0525, 0557,
0564, 0648, 0719
Писмо у там ни цу – 0892
Писмо умет ни ци ма – 0006
Писци и деца – 2062
Писци о себи – 1582
Писци у непосред ном доди ру са пу бликом – 1373
Пи тајте ме песмом – 2120
Пи та ли це – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388,
0437, 0451, 0469, 0525, 0528, 0533,
0555, 0564, 0646, 0719
Пи та ње – 0004, 0152, 0229, 0290, 0293,
0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Пи томе ду би не слут ње – 1828
Пи шем за све људе – 1766
Пи шем писмо... – 0805
Пи шчева моли тва на заравни – 0261, 0519,
0620, 1916
Пјесма се пи ше у са моћи – 2340
Пјесме – 0126, 0319
Пјесме за дјецу – 0194, 0235, 0292
Пјесме за нас и о на ма – 0005, 0076, 0195,
0236, 0267
Пјесме о ма ми – 0760

Пјесник је ду жник народа – 2218
Пјесни ка осје тим – али не зна мо по чему –
1734
Пјесни ки ња мла дости – 1212
Пјесни ци гра ду за пра зник – 0790
Пјеснич ки токови – 2320
Пла жа у за ли ву Бату ми – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648
Пла ка ла због смр ти девет Ју гови ћа – 1827
Пла мењача – 0494, 0593, 0602, 0608, 0625,
0649
Пла ни на Барбато – 0778
Пла ни нари – 0194, 0235, 0292
Пла нинска цеста – 0892
Плач – 0776
Плач Ки нески ње – 0898
Пли вач и ма шта – 0892
Пли ма – 0099, 0386, 0438, 0470, 0556,
0647
Пли ма речи неречених – 2203
Пловећи кон ти нент – 0103, 0119, 0438,
0470, 0556, 0647, 0996, 1077, 1169
Пло ту ни – 0784
Пљусак – 0261, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0623, 0650
По за љу бљености у жи вот слич на сам
тра ви – 2094
По крх ком леду – 0892
По пра ву љу ба ви – 0892
По растан ку – 0074, 0155, 0399, 0498, 1110
По растан ку (4.) – 0572
По растан ку (5.) – 0572
По растан ку 1 – 0050
По растан ку 1–2 – 0386
По растан ку 1–5 – 0004, 0152, 0229, 0290,
0435, 0467, 0553, 0644
По растан ку II – 0961
По растан ку, несли чан сам – 1143
По Шати ли ји чемо са горе на гору – 0769
Побеђени ве тар ухода – 0261, 0481, 0519,
0527, 0620
Побожне при че – 0694, 0704, 0731
Пове ља Десан ки Макси мовић – 1947
Поверит се теби, речи, слово – 0898
Поверујте – 0593, 0649
Поводањ – 0019, 0030, 0039, 0051, 0075,
0125, 0149, 0386, 0438, 0470, 0498,
0556, 0647, 0719, 0900, 1159
Поводом 90 годи на од рођења Десан ке
Макси мовић – 2307

630

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

Поводом десе тогоди шњи це „Мисли“ –
1244
Поводом три десе тогоди шњи це победе
над фа ши змом – 1948
Повратак – 0291, 0435, 0437, 0438, 0443,
0445, 0467, 0469, 0470, 0474, 0525, 0553,
0555, 0556, 0644, 0646, 0647, 0829, 0987
Повратак (Ма да уз Кра ља и сам победник) – 0099
Повратак с из ле та (градска сцена) – 0445,
0648
Повратак соне ту – 2547
Повратак у за ви чај – 0007, 0077, 0158,
0240, 0273, 0415, 0440, 0444, 0446,
0472, 0477, 0558, 0592, 0650
Поглед на есејисти ку Десан ке Макси мовић – 2220, 2235, 2256
Поглед на песнич ко ствара ње српске жене – 1354
Поглед ти је ноћас – 0833
Погледај, два дрве та расту – 0898
Под гнезди ма – 0100, 0233, 0388
Под дла ном луди ла – 1199
Под земљом вас је ви ше – 0608, 0625,
0649, 0743
Под небом од жи це – 0440, 0472, 0558,
0593, 0633, 0649, 0650
Под хлад ним небом – 0488
Под зем ни ал хеми чари – 0321, 0386, 0439,
0471, 0557, 0647, 0697
Поди вља ла река – 0312, 0440, 0472, 0558,
0633, 0650
Подигнем очи – 0435, 0467, 0553, 0644, 0734
Подиг ни на небо очи – 0124, 0313, 0440,
0472, 0558, 0650
Под не у шу ми – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Подневно сун це дрх тећ раз ли ло се – 0898
Пођи мо у шу ме – 0074, 0100, 0155, 0233,
0290, 0293, 0319, 0388, 0435, 0467,
0525, 0553, 0564, 0644
Поези ја – 0074, 0155, 0266, 0436, 0468,
0474, 0480, 0554, 0645, 0786, 0874,
0885, 0900, 0996, 1058, 1699, 1995,
2007, 2038, 2081
Поези ја Десан ке Макси мовић – 0032,
1260, 1280, 1289, 1331, 1637, 1680, 1743,
1808, 1830, 2131, 2309, 2342, 2343,
2353, 2454, 2457, 2525, 2698
Поези ја Десан ке Макси мовић и на ша музич ка ба шти на – 2700, 2731

Поези ја Десан ке Макси мовић и песни ци
Удру жења Десан ке Макси мовић из
Торон та – 2415
Поези ја Десан ке Макси мовић је победила време – 2680
Поези ја Десан ке Макси мовић као инспира ци ја му зич ких ствара ла ца – 2714
Поези ја Десан ке Макси мовић на Коларцу – 1725
Поези ја Десан ке Макси мовић у Бу гарској – 2090
Поези ја Десан ке Макси мовић у Српском
књи жевном гласни ку – 0631
Поези ја ду боког раз у мева ња – 1907
Поези ја збли жа ва народе – 2299
Поези ја и жи вот – 1840
Поези ја и ма ли новац – 1655
Поези ја и му зи ка у песма ма Десан ке Макси мовић – 2125
Поези ја и пое ти ка Десан ке Макси мовић –
2614
Поези ја и пра во – 1664
Поези ја и проза за децу и омла ди ну у чети ри књи ге – 0381, 0382, 0383, 0384
Поези ја и проза за децу и омла ди ну 1–
0619
Поези ја и проза за децу и омла ди ну 2–
0620
Поези ја и проза за децу и омла ди ну 3–
0621
Поези ја и проза за децу и омла ди ну 4–
0622
Поези ја и проза за дјецу – 0526, 0565
Поези ја исе љени ка – 2311
Поези ја је дивно чудо – 0505
Поези ја је непрекид на све жи на све та –
1381
Поези ја ју гословенских песни ка „Ага њоку“ – 1981
Поези ја Јули ја на Ту ви ма у преводи ма Десан ке Макси мовић – 2675
Поези ја као ве ли ка тајна – 2484
Поези ја као љу бав – 2029
Поези ја љепо те и жи во та – 2406
Поези ја народ ноослободи лач ке борбе –
0237
Поези ја на ше да на шњи це – 1388
Поези ја на шег траја ња – 2191
Поези ја по мери човека – 2242
Поези ја пра шта ња и ми лосрђа – 2620
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Поези ја роман ти зма ју гословенских народа – 0791
Поези ја у прози Десан ка Макси мовић –
1292
Поези је – 0812
Пое ти ка песме – 0528
Пое ти ка словољу бља – 2220, 2221
Поетска реч која вас пи та ва – 1804
Поетске идеје у ли ри ци Десан ке Максимовић – 2392, 2436
Поетски дарови Десан ке Макси мовић детињству – 2361
Поетски лик Десан ке Макси мовић – 1398
Поетски од носи између Пуље и Ју гослави је – 2459
Поетски свет Десан ке Макси мовић у наставном осве тља ва њу – 2727
Поетско де ло – 2449
Поетско ми шљење Десан ке Макси мовић –
1863
Пожа ли те уса хли по ток – 0898
Пожар на Биокову – 0595, 2123
Пожар у шу ми – 0740
Поздрав за ви чају – 0157, 0238, 0346
Поздрав из Норвешке – 0124, 0440, 0472,
0558, 0650
Поздрав незна ној – 0004, 0152, 0229,
0386, 0435, 0467, 0553, 0644
Поздрав поези ји – 0245
Поздрав реци – 0435, 0440, 0467, 0472,
0553, 0558, 0644, 0650, 0679
Поздрав сви ма – 0876
Поздрав слободи и поези ји – 0400
Поздра ви из старог краја – 0874, 1994
Позив на дру жење са књи гом – 2267
Позив на уста нак – 0898, 1485
Пози вар – 0447, 0525, 0564, 0648, 0719
Пози тивна при нова у на шој порат ној лири ци – 1205
Позна ни це – 0435, 0467, 0553, 0644,
0987
Познанства с деч јим писци ма – 1937
Познанство са Пулом – 0006
Поис товјећеност са свје том дје тињства –
2230
Поис товјећеност са свје том дје тињства –
о дјечијој прози Десанке Макси мовић –
2220
Покаја ње – 0004, 0152, 0229, 0386, 0436,
0443, 0468, 0554, 0645, 1070
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Поклисари – 0066, 0099, 0386, 0438, 0470,
0556, 0647, 0987
Покошена ли ва да – 0035, 0074, 0100, 0155,
0226, 0233, 0293, 0319, 0385, 0386,
0388, 0435, 0467, 0525, 0553, 0644,
0735, 0743, 0885, 0899, 0900, 0916,
0996, 1479, 2055, 2241
Покошена ли ва да Десан ке Макси мовић –
2220
Поку шај ху мора – 0030, 0051, 0075, 0125,
0149, 0438, 0443, 0470, 0498, 0556, 0647
Пола сан, пола ја ва – 0380
Полет у виси не – 0478, 0506, 0525, 0564,
0648, 0719
Пролет ње песме – 0507
Полуде ли возар тен ка – 0050, 0436, 0468,
0554, 0645
Пољска поези ја у преводи ма Десан ке
Макси мовић – 2674
Пољска се за це љу је – 0006
Пољски мо ти ви и рит мови у транскрипци ји Десан ке Макси мовић – 2694
Пољски песни ци – 0898
Пољу бац – 0840, 0865, 0892
Помера ње сен зиби ли те та – 1686
Помет ња – 0099, 0100, 0233, 0293, 0388,
0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Поми лова ње човека – 1670
Поми луј, Боже – 0435, 0467, 0553, 0644,
0718
Помодар Ра да – 0440, 0472, 0558, 0650
Помодар Ра де – 0124
Помодарка – 0124, 0149, 0440, 0472, 0558,
0650
Понекад зачу јеш – 0892
Поновна са хра на – 0885
Поноћ – 0074, 0147, 0155, 0291, 0293, 0435,
0437, 0443, 0467, 0469, 0474, 0553,
0555, 0564, 0644, 0646, 0719, 0743,
0874, 0885, 0900, 0905, 2504
Поноћ (Болу јем од прозрач них неса ница) – 0004, 0050, 0152, 0229
Поноћ (И одјед ном чуд но се нешто догоди ло) – 0050, 0100, 0233, 0388, 0525
Поноћ на моли тва – 0317, 0439, 0471, 0557,
0648, 0718
Поноћ ни Торон то – 0180, 0216, 0317,
0338, 0439, 0471, 0557, 0648, 2415
Попац – 0070, 0099, 0438, 0470, 0556,
0647, 0900, 0999
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Попац весел ко – 0440, 0472, 0558, 0623,
0650
Популарност песме – шта је то? – 1802
Поп ци хлебари – 0261, 0347, 0389, 0416,
0481, 0519, 0527, 0566, 0620
Порекло песме – 0528
Породи ца богова – 0447, 0648
Породи ца восак – 0729, 0739
Породич но ски ја ли ште – 0159
Пор трет – 0379, 0407
Пор трет пла нин ке – 0478, 0648
Пор тре ти жена у српскохрватској књижевности – 1638
Пору ка – 0030, 0051, 0075, 0125, 0153,
0317, 0365, 0386, 0438, 0439, 0443,
0470, 0471, 0474, 0498, 0556, 0557,
0647, 0648, 0943
Пору ка Десан ке Макси мовић – 0401
Пору ка освајачу – 0386, 0436, 0443, 0468,
0498, 0554, 0645
Пору ка пе сни ки ње Де сан ке Макси мовић – 1982
Пору ка пле ти ља ма у Си рогојну – 0508
Пору ка са брдови тог Бал ка на – 1986
Пору ке човекољу бља – 2362
Посве та – 0447, 0525, 0608, 0625, 0648,
0649
Посе та ве ли кој песни ки њи – 2229
Посла ни ца – 0050, 0291, 0435, 0467, 0553,
0644, 0718
Посла ни ца Којеврејем апостола Па вла –
0437, 0469, 0555, 0646
После већа ња – 0099, 0266, 0438, 0470,
0474, 0556, 0647, 1145
После поноћи – 0445, 0648
После рата – 0892
После тродневног заседа ња први кон грес
књи жевни ка Ју госла ви је за вршио је
рад – 1371
Послед ња моли тва – 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647, 0718
Послед ња слу жба словенска – 0099, 0100,
0233, 0293, 0386, 0388, 0438, 0443,
0470, 0525, 0556, 0647
Послед ња успа ван ка – 0436, 0468, 0554,
0645
Послед ња чароли ја – 0577, 0602, 0608,
0625, 0649
Послед ње – 0603
Послед ње ви ђење – 2511

Послед ње војне на Уази – 0730
Послед ње коначи ште – 0212, 0213, 0608,
0625, 0649
Послед ње новинске вести – 0023, 0030,
0051, 0075, 0125, 0438, 0470, 0556,
0647, 1083
Послед ње пролеће – 0436, 0468, 0554,
0645, 0987
Послед ње пу това ње – 0190, 0438, 0470,
0498, 0556, 0647
Послед ње речи – 0435, 0467, 0553, 0644,
0718
Послед ње фери је – 0789
Послед њи да ни – 0190, 0386, 0438, 0452,
0470, 0498, 0525, 0556, 0647
Послед њи да ни Мари не Цве тајеве – 0901
Послед њи да ни слободе – 0730
Послед њи мост – 0817
Послед њи плод – 0603, 0606
Послед њи саста нак – 0603, 0606, 0608,
0625, 0629, 0649
Послед њи час – 0435, 0467, 0553, 0644
Послови су за вршени – 0163, 0167, 0190,
0226, 0385, 0386, 0438, 0470, 0474,
0498, 0499, 0525, 0556, 0564, 0647,
0719, 1083
Постаја ње и постоја ње – 2506, 2801
Постепено – 0149, 0167, 0190, 0290, 0438,
0470, 0525, 0556, 0647
По тајни песник – 0447, 0525, 0648
По тера – 0437, 0469, 0555, 0646, 0899,
0987
Пот крепа мудрости бивших – 1985
По томак – 0900
По том ци – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647,
0697
По топљени брод – 0190, 0213, 0290, 0291,
0438, 0470, 0556, 0647
По тоци – 0435, 0443, 0467, 0553, 0644
Пот пу но са ма – 0030, 0051, 0075, 0100,
0125, 0233, 0293, 0386, 0388, 0438,
0470, 0474, 0498, 0525, 0556, 0647,
0856, 1143
По требно ми је – 0190, 0214, 0386, 0438,
0470, 0556, 0647, 0996, 2145
По ту ца лова смрт – 0729, 0739
Поход на Ремс – 0730
Почи ње „Ви довданско песнич ко при чешће“ – 2446
Пошла кока на па зар – 0204
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Поштанско сан ду че Десан ке Макси мовић – 2360
Пошу мља ва ње – 0312, 0440, 0472, 0558,
0650
Пра ва је у све ту бла годат – 0898
Пра ва поези ја не прежи вља ва кризу – 1697
Пра вед на ба ка – 0440, 0472, 0558, 0633,
0650
Пра во на креа ци ју и посебност – 2739
Пра во умет нич ко на дах ну ће – 2439
Пра девојчи ца – 0313, 0384, 0622, 0658,
0740, 0744, 1732, 1826, 2114, 2820
Пра девојчи ца се игра лу та ка – 0123, 0740
Пра девојчи ца у по тра зи за човеком – 1839
Пра дед моје мајке – 0447, 0462, 0593,
0595, 0648, 0649
Пра зник – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Пра зник у Бран кови ни – 2289
Пра зник у Лу ковдолу – 0593, 0649
Пра зник у Пули – 2117
Пра зник цвећа у Фи рен ци – 0006
Пра зни ци на небу – 0731
Пра зни ци пу това ња – 0006, 0064, 1858,
1859, 1879, 1886, 1888, 2028, 2117
Пра знич ни ме теж – 0602, 0608, 0625, 0649
Пра зно ју тро – 0050, 0437, 0469, 0474,
0555, 0646
Прау зрок – 0478, 0648, 1133
Пра шу ме – 0478, 0509, 0648
Прва ба ка – 0623
Прва деч ја опера у Београ ду – 1368
Прва љу бав – 0461, 0593, 0649
Прва љу бомора – 0445, 0648
Прва ма ма – 0623, 0722
Прва ноћ жа лости – 0024, 0030, 0050,
0051, 0075, 0125, 0291, 0386, 0438,
0470, 0498, 0525, 0556, 0647, 0910
Прва посе та – 0321, 0439, 0471, 0474, 0557,
0647, 0697
Првак – 0139, 0366, 0510
Прве ис повести – 1788
Прве песме – 0528
Први – 0893, 0894, 0909, 0965, 1106
Први бора вак Јован кин у Ком пјењу, ново
при мирје – 0730
Први дан љу ба ви – 0004, 0152, 0229, 0290,
0293, 0436, 0468, 0498, 0554, 0645, 0972
Први дан слободе – 0004, 0152, 0229,
0386, 0436, 0468, 0554, 0645
Први дан у земљи снова – 0029, 0049, 0151

Први да ни у земљи снова – 0440, 0472,
0558, 0650
Први кон грес књи жевни ка Ју госла ви је –
1372
Први снег – 0437, 0440, 0469, 0472, 0555,
0558, 0608, 0625, 0633, 0646, 0649,
0650, 0775, 0944
Први тата – 0623
Прво беше Вук – 0092
Прво смо ду го мисли ли – 0030, 0051,
0075, 0125, 0149, 0291, 0438, 0470,
0498, 0556, 0647
Пре 13. века – 0855
Пре дату ма – 0608, 0625, 0649
Превод – 0798
Превод поеме Абул Ала Ма ари Аве ти ка
Иса а кја на на српскохрватски језик –
0886
Преговори за поход на Ремс – 0730
Пред веч ном неви де ли цом – 2522
Пред Десан ком Макси мовић... – 2734
Пред ки шу – 0862, 0892
Пред ли ком Са врасова – 0891, 0898
Пред ли цем судби не – 1881, 2373
Пред разредом – 0528
Пред рударским ок ном – 0548, 0581
Пред тим очи ма – 2070
Пред фреском апостола Лу ке – 0447,
0648, 0718
Предајна пјесни ки ња – 2271
Пред вечерје – 0478, 0648
Пред говор – 0164
Предео у красу – 0440, 0472, 0558, 0650
Предосећа ње – 0004, 0008, 0035, 0050,
0074, 0100, 0149, 0152, 0155, 0229,
0233, 0266, 0277, 0290, 0293, 0298,
0319, 0386, 0388, 0399, 0435, 0467,
0498, 0525, 0553, 0564, 0572, 0644,
0719, 0743, 0877, 0885, 0899, 0900,
0971, 0996, 1802, 1809, 1936, 2255
Предосећа ње песме – 2059
Предра га, речи сла ду ња ве – 0799
Председ ник Ти то од ли ковао Десан ку
Макси мовић и Алексан дра Ву ча – 1726
Прези ди јум Врховног совје та СССР одли ковао Десан ку Макси мовић – 1727
Прекасно – 0478, 0648
Прекор – 0050, 0100, 0233, 0293, 0319,
0388, 0435, 0443, 0467, 0525, 0553,
0564, 0608, 0625, 0644, 0649, 0718
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Према сва кој ствари са мо мрви ца сам поста ла – 1090
Преоран гроб – 0014, 0100, 0233, 0293, 0388,
0438, 0470, 0474, 0525, 0556, 0564, 0647,
0719, 0841, 0862, 0899, 0900, 0922, 1145
Преора ни гроб – 0030, 0051, 0075, 0125,
0443
Препа дох се, ка ко често би ва – 0898
Препев у боја ма зре лог ћи либара – 2404,
2467
Препе ли ца и пастир – 0440, 0472, 0484,
0558, 0623, 0650
Препирка – 0275
Препла шена пти ца – 0608, 0625, 0649
Препору чу јем – 1870
Препору чу јемо вам – 2157
Преступ на годи на – 0118, 0124, 0225,
0440, 0472, 0558, 0650
Прет пролећ ни дан – 0437, 0469, 0474,
0555, 0646
Прибли жу ва ња – 2149
Privat – 0159
При вид – 0608, 0625, 0649
При ви ђење – 0190, 0386, 0438, 0443, 0470,
0556, 0647, 0718
При ви јам ти се ту жна што бли же – 0762
При времени Фран цу зи – 0006
При деви од Десан ке – 2379, 2380
При зи ва ње – 0374
При зна ње – 0511
При зна ње Десан ки Макси мовић – 2462
При зна ње песни ки њи – 1763
При зна ци – 0564
При зра ци – 0149, 0167, 0190, 0291, 0438,
0470, 0474, 0525, 0556, 0647, 0719
При јатељ деце – 0232, 0260
При јате љи – 0729, 0739
При јатељство с породи цом шим пан за –
0123
При јатељство са породи цом шим пан за –
0740
При ка зи и сти хови Д. М. – 1165
При лози наста ви књи жевности – 0239
Прин цип су прот ности у збирци Тра жим
поми лова ње Десан ке Макси мовић –
2765
При повет ка о ра ку кројачу – 0973
При повет ке – 0766, 0899
При повет ке Десан ке Макси мовић – 1296,
1414, 1704

При према за зи му – 0312, 0440, 0472,
0558, 0633, 0650
При према за песнич ко пролеће – 1728
При преме за су ђење – 0730
При ређи ва ње изда ња це локуп них де ла
Десан ке Макси мовић – 2568
При рода – мој учи тељ – 2097
При рода у ли ри ци Десан ке Макси мовић –
1815
При рода у поези ји Десан ке Макси мовић –
1917, 1918
Присуства Десан ке Макси мовић – 2527
Присуство тајанственог – 0740
При ча која опоми ње – 1795
При ча о корњачи – 0740
При ча о лорду Форду – 0347, 0389, 0416,
0566
При ча о мач ку кме ту – 0729, 0739
При ча о Пац ковој верности – 0732
При ча о песни ку – 0291, 0435, 0467, 0474,
0498, 0553, 0610, 0644, 0885, 0899, 0987
При ча о разма женој цари ци – 0639, 0642,
0657
При ча о Ра ку Кројачу – 0073, 0098, 0148,
0150, 0185, 0186, 0224, 0258, 0311,
0342, 0410, 0442, 0473, 0562, 0612,
0619, 0621, 0641, 0670, 0695
При ча о реци – 0073, 0098, 0150, 0313,
0414, 0481, 0522, 0527, 0560, 0561, 0591
При ча старог ка мена – 0347, 0389, 0416,
0566
При че за децу Десанке Макси мовић – 1356
При че из народ ноослободи лач ке борбе –
0053, 0054, 0196, 0850, 1021
При че о ку ца ма – 0696, 0732
Проби рач – 0633
Пробу ђен свра ка ма – 0892
Пробу ђен свра ка ма нисам устао кад треба – 0879
Провин ци јал ци – 0149, 0436, 0468, 0554,
0645, 0899, 0900, 1083
Прови ри човек из шпи ље – 0429, 0478,
0525, 0564, 0648, 0675, 0719
Проглас – 0004, 0050, 0100, 0149, 0152,
0229, 0233, 0293, 0319, 0386, 0388,
0407, 0437, 0443, 0469, 0474, 0525,
0555, 0564, 0610, 0626, 0627, 0646,
0719, 0743, 0828, 0885, 0899, 0900,
0912, 0996, 1011, 1045, 1050, 1149
Програм песнич ког пролећа – 1729
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Прода ва ли су на тргу псе – 0806
Проза Десан ке Макси мовић – 2681
Проза пјесни ки ње – 1405
Прола зност пјесни ка – 1407
Пролет ња песма – 0883, 0923, 1083
Пролет ње песме – 0291, 0293, 0498, 0735,
0923, 1017
Пролет ње песме 1–2 – 0050, 0435, 0467,
0553, 0644
Пролет ње песме 2 – 0004, 0152, 0229, 0386
Пролет ње песме I–II – 0987
Пролеће – 0435, 0467, 0474, 0553, 0644,
0735, 0833, 1004
Пролеће гнездо гра ди – 0100, 0233, 0303,
0319, 0388, 0435, 0467, 0525, 0553,
0644, 0735, 0986
Пролеће и земља, љу бав и песма – 2405
Пролеће и снег. И непробудив мир – 0898
Пролеће је време песни ка – 1925
Пролеће је опет – 0290, 0399, 0435, 0467,
0553, 0644
Пролеће на Косме ту – 0437, 0469, 0555,
0646
Пролеће сам ја – 0882
Пролеће сми луј се – 0025, 2110
Пролеће у гробљу – 0435, 0467, 0553, 0644
Пролеће у За гребу – 0007, 0077, 0158,
0220, 0240, 0283, 0437, 0446, 0469,
0555, 0646, 1083
Пролеће у Шу мари ца ма – 0784
Пролеће, а ја венем – 0050, 0100, 0149,
0233, 0293, 0319, 0388, 0437, 0469,
0480, 0498, 0525, 0555, 0564, 0646,
0719, 0743, 0839, 0874, 0882, 0899,
0900, 0971, 0996, 1058, 1161
Пролећ на вр тогла ви ца – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697, 1097
Пролећ на здра ви ца – 0892
Пролећ на песма – 0030, 0051, 0074, 0075,
0100, 0125, 0149, 0155, 0178, 0233, 0266,
0290, 0298, 0319, 0367, 0388, 0480,
0525, 0743, 0885, 0971, 1058, 1916,
1932, 1971, 2145, 2165
Пролећ на при према – 0073, 0098, 0150
Пролећ на се та – 0255, 0321, 0386, 0439,
0471, 0474, 0498, 0557, 0647, 0697
Пролећ на се тва – 0610
Пролећ ни саста нак – 0055, 0073, 0098,
0104, 0150, 0222, 0261, 0285, 0440,
0472, 0558, 0623, 0650, 0679, 1436, 1437

Пролећ ни сли кови – 0321, 0439, 0471,
0478, 0503, 0557, 0647, 0648, 0697
Пролећ ни сти хови – 0474
Пролећ ни шатори – 0273, 0440, 0472,
0558, 0623, 0650, 0976, 0987, 1148
Пролећ ни ца – 0713
Пролећ но ју тро – 0440, 0472, 0498, 0558,
0650
Пролећу гуске... – 0808
Прољећа љу ба ви – 0319
Прољећа недопјева на – 1433
Промрзла ли ва да – 0305, 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Прониц љи ве суди је – 0368, 0440, 0472,
0558, 0633, 0650
Проповед ник добра – 0794
Пророк Или ја – 0050, 0437, 0469, 0474,
0555, 0646, 0900, 0971, 1083
Пророчи ца – 0380
Просидба моје буду ће мајке – 0317, 0439,
0471, 0525, 0557, 0564, 0648, 0719
Просјак – 0007, 0077, 0158, 0240, 0435,
0446, 0447, 0467, 0498, 0553, 0644,
0648, 0718, 0874, 0972
Просјак на разбоји шту – 0081, 0099, 0438,
0470, 0556, 0647
Просјак у деч јем вр ту – 0731
Просја ци – 0041, 0099, 0100, 0233, 0293,
0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Просја ци на сaјму – 0471
Просја ци на сајму – 0317, 0439, 0557, 0593,
0648, 0649
Просја ци пред црквом – 0608, 0625, 0649
Просла ва међу народ ног дана дечје књиге –
1483
Просла ва словач ког народа – 0006
Професорски ис пит Десан ке Макси мовић – 2607
Процве та ла кајси ја – 0892
Прстен на морском дну – 0029, 0049,
0071, 0149, 0151, 0320, 0339, 0390, 0481,
0527, 0619, 0621, 0639, 0641, 0642, 0657,
0670
Прстен сећа ња – 1490
Пру жи дла не – 0608, 0625, 0649
Пси из де тињства – 0608, 0625, 0649
Пти це на чесми – 0007, 0077, 0158, 0174,
0222, 0240, 0285, 0402, 0440, 0446,
0472, 0558, 0562, 0623, 0650, 1577, 2061
Пти це над Шу мари ца ма – 0784
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Пти чи ја нова годи на – 0230, 0259, 0288,
0289, 0316, 0369, 0387, 0414, 0522,
0560, 0561, 0591, 0633
Пти чи ја са хра на – 0014, 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0556, 0647
Птич ја Нова годи на – 0073, 0098, 0150,
0440, 0472, 0558, 0623, 0650, 0671
Птич ја са хра на – 0525, 0564, 0719
Пу бер тет – 0455
Пуж – 0194, 0235, 0292, 0440, 0472, 0558,
0623, 0633, 0650
Пуж на послу – 0440, 0472, 0558, 0650
Пуста ку ћа – 1788
Пусти ња... Песак тра гове – 0898
Пусти ња ково ви ђење – 0093, 0099, 0438,
0443, 0470, 0556, 0647
Пустош је у ду ши кад се нема мо чему радовати... – 2158
Пут Бран кови на–Ва љево – 0399
Пут у Ен га дин – 0159
Пут у Меку умет ност – 1788
Пу теви – 0478, 0506, 0525, 0648
Пу тем Крва ве бајке – 1639
Пут ник – 0445, 0474, 0480, 0648, 1145
Пут ник кроз Са хару – 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0436, 0468, 0554, 0645, 1083
Пут ник лу та ли ца – 0892
Пут ник треће класе – 0050, 0074, 0100,
0155, 0233, 0266, 0293, 0319, 0388,
0399, 0436, 0468, 0474, 0480, 0498,
0525, 0554, 0610, 0645, 0885, 0899,
0900, 0920, 0971, 0996, 1145
Пут ник треће класе кроз свевреме – 2617
Пу товања – велики и драги празници – 2322
Пу това ње – 0030, 0051, 0075, 0125, 0386,
0438, 0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Пу това ње на сан ка ма – 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0498, 0558, 0592, 0650
Пу товати – 0528
Пу тописи, мемоари, дневни ци, репор таже – 0078
Пу тописна проза Десан ке Макси мовић –
1879, 2600, 2803
Пу шни чар – 0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Равно те жа – 0892
Рад на биографи ја Д. М. – 2039
Рад ник чезне за од мором у при роди –
0399, 0436, 0468, 0554, 0645
Ра дозна ли дух – 0445, 0648

Ра досна ре троспек ти ва – 1435
Ра дост – 0163, 0179, 0190, 0438, 0443,
0470, 0474, 0556, 0647, 1083
Ра дост за пролећ ну Десан ку – 1741
Ра дости – 0435, 0467, 0498, 0553, 0644
Ра дуј се, ра дуј се, де те – 0241, 0460, 0484,
0526, 0565, 1146
Ра ду јем се и кад ста до мирно пасе – 2337
Ра ђа ње књи ге – 0437, 0469, 0555, 0646
Ра ђа ње љу ба ви – 0100, 0233, 0293, 0319,
0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555,
0610, 0646, 0899, 0900, 1083
Ра ђа ње месеца – 0435, 0467, 0553, 0644,
0900, 0996, 1098
Ра ђа ње песме – 0190, 0214, 0438, 0470,
0474, 0478, 0525, 0556, 0564, 0647,
0648, 0719, 1046, 1151
Ра ђа ње пла ни на – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0650, 0679
Ра ђа ње сун ца у Га гри – 0100, 0233, 0293,
0388, 0525, 1083
Ра ђа ње цве та – 0256, 0593, 0649
Разбио по ток ују тру – 0898
Разбојник Ка ђа и прин цеза На ђа – 1682
Разви ја ње заста ва – 1707
Разви ја ње заста ва Десан ке Макси мовић –
1706
Разговор – 0004, 0152, 0229, 0290, 0293,
0386, 0435, 0467, 0553, 0644, 1083
Разговор брезе и ари ша – 0440, 0472,
0558, 0650
Разговор мона хи ња са Богом – 0450
Разговор мона хи ње с Богом – 0435, 0467,
0553, 0644, 0718
Разговор на па ши – 0440, 0472, 0558, 0650
Разговор о деч јој књи жевности – 1506
Разговор ра дозна ла ца са песни ком –
0478, 0648
Разговор с бран ковинским цве том – 0474,
0564, 2341
Разговор с Ол гом Ку тасовом – 2652
Разговор с песни ком Десан ком Макси мовић – 1786
Разговор са бранковинским цветом – 0246,
0306, 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Разговор са Десан ком Макси мовић –
1826, 2251, 2310
Разговор са за ви чајним ка меном – 0246,
0306, 0317, 0439, 0471, 0474, 0525, 0557,
0610, 0648
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Разговор са Косовом – 0608, 0625, 0649,
0736, 0743
Разговор са псом чу варем – 0440, 0472,
0558, 0650
Разговор са ра дознал цем – 0431
Разговор са чи таоци ма – 0651
Разговор у гра њу – 0167, 0190, 0226, 0290,
0385, 0438, 0470, 0474, 0525, 0556,
0647, 2107
Разговор че тврт ком – 2103
Разговори са са времени ци ма – 2293
Разговори са умјет ни ци ма – 2144
Разговори са цвећем – 0651
Разгорева ње ватре – 2656
Размеђа – 2461
Размешта ње ђа ка по клу па ма – 0124,
0440, 0472, 0558, 0650
Размешта ње по клу па ма – 0073, 0098, 0150
Разне женост – 0758
Разру шена црква – 0327, 0445, 0518, 0525,
0564, 0648, 0719
Рајнин водопад – 0159
Ра кић, Шан тић, Ду чић и „Ан тологи ја нови је српске ли ри ке“ – 1538
Ра ни гу би так – 0898
Ра нора ни лац – 0445, 0461, 0648
Ра њена биљка – 0595
Ра њена пастирка – 0436, 0468, 0554, 0645
Ра њеник у ту ђи ни – 0099, 0266, 0438,
0470, 0556, 0647
Рас кршће – 0608, 0625, 0649
Рас пева не при че – 1349, 1353, 1355, 1357,
1359
Раста нак – 0099, 0386, 0435, 0438, 0467,
0470, 0553, 0556, 0644, 0647, 1083
Раста нак дуг ме боли – 0898
Раста нак од мла дости – 0885
Раста нак од чеда – 1019
Раста нак с ле том – 0445, 0648
Раста нак са Инсти ту том – 0380
Рас топио си лед – 0892
Рат – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558, 0633,
0650
Рат и мир – 0892
Рати ште – 0581, 0603, 0608, 0625, 0649,
0743, 2472
Рат на ноћ у за ви чају – 0246
Ратоборни цар – 0481, 0527
Рачун џи ја – 0123, 0261, 0481, 0519, 0527,
0620
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Раш чи њени нови опат – 0099, 0100, 0233,
0293, 0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Раш чи њени опат – 0070
Револу ци ја ослоба ђа све умет ни кове снаге – 1967
Редак гост – 0633
Редак тор – 0898
Резултат на ше ан ке те – 1183
Резултати вред ни па жње – 1949
Река – 0312, 0440, 0472, 0558, 0650
Река ношни ца – 0795
Река помоћ ни ца – 0222, 0285, 0312, 0440,
0472, 0558, 0633, 0650, 1379, 1383, 1384
Река По томак у Ва шинг тону – 0180, 0317,
0439, 0471, 0557, 0648
Рекви јем – 0190, 0290, 0438, 0470, 0556,
0647, 0786, 1083
Реке уби јају, зар не – 2260
Реки ни рођа ци – 0073, 0098, 0150, 0241,
0440, 0472, 0558, 0650
Рекли су ми да сам от кровење – 1676
Рекли су о Десан ки Макси мовић – 2300
Реко – 0844
Ре ли ги ја уцве љених – 0436, 0450, 0468,
0554, 0645, 0718, 0987
Ре ли ги ја уцве љених – 1145
Ре ли гиозне песме Десан ке Макси мовић –
2619
Ренд генски сни мак – 0310, 0321, 0386,
0439, 0471, 0525, 0557, 0647, 0675, 0697
Рефлекси стварности у Лирским дискусија ма са Ду ша новим за кони ком Десанке Макси мовић – 2771
Рефлексна [тј. рефлексивна] нит у поетском све ту и говору Десан ке Максимовић – 2712
Рецеп ци ја де ла Десан ке Макси мовић –
2580
Реч – 0447, 0461, 0648
Реч наших уметника читаоци ма Пионира –
1540
Речи – 0290, 0291, 0399, 0435, 0467, 0474,
0553, 0644, 0718, 0987
Речи и песник – 0447, 0648
Речи као та кве – 0447, 0648
Речи о умет ни ку – 1692
Речи сти хом окова не – 0293
Решет ка у болеснич кој соби – 0447, 0648
Решет ка у бол нич кој соби – 0432, 0525,
0564, 0719
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Риба возари ца – 0197, 0198, 0294, 0348,
0448, 0568, 0596, 0611
Рибар – 0885
Ри зни ца деч је поези је – 0594
Ри јечи поми лова ња – 2167
Ри љејев – 0898
Ри ма у поези ји Десан ке Макси мовић –
2638
Рит мови у међу рат ној поези ји Десан ке
Макси мовић – 2609
Рја вол – 0898
Robek Uge – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558,
0582, 0650
Роди ле су бун деве – 0124, 0623
Род на годи на – 0007, 0077, 0100, 0158,
0233, 0240, 0246, 0293, 0388, 0437,
0446, 0469, 0474, 0525, 0555, 0610,
0646, 0842, 0900, 1165
Род ни крај – 0786
Родољу би ва и патриотска ли ри ка Десан ке
Макси мовић – 2252
Родољу би ва поези ја Д. Макси мовић у
српској песнич кој тра ди ци ји – 2701
Родољу би ва поема Десан ке Макси мовић –
1389
Родољу би ви оп ти ми зам Десан ке Максимовић – 2699
Родољу бље у поези ји Десан ке Макси мовић – 1429, 1688, 2695
Рођа ка би ља и за штит ни ца жи во ти ња –
2341
Рођење – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446
Рођење вође – 0583, 0595
Рођење де те та – 0440, 0472, 0558, 0562,
0623, 0650
Ројење – 0478, 0648
Роман „Пра девојчи ца“ Десан ке Макси мовић – 2668
Рома нописцу – 0544
Романса – 0437, 0469, 0555, 0646
Романса (Гарси ји Лорки за песму „Неверна жена“) – 0004, 0152, 0229
Роман ти чарска успа ван ка – 0399, 0436,
0468, 0554, 0645
Роман тич на успа ван ка – 1083
Роса – 0437, 0469, 0555, 0646
Росна ру ковет – 0222, 0285, 0440, 0472
Руд ник сјаја – 0445, 0648
Ру же за песни ки њу – 2510
Ру жи ца неће дар – 0526, 0565

Ру ка – 0030, 0050, 0051, 0075, 0100, 0125,
0149, 0233, 0291, 0293, 0386, 0388,
0438, 0443, 0470, 0474, 0498, 0525,
0556, 0564, 0647, 0719, 0862, 0872,
0874, 0885, 0899, 0900, 0916, 0919,
0999, 1004, 1058, 2165
Ру ка Десан ке Макси мовић – 2482
Ру ка скулп тора – 0795
Ру ке – 0900
Ру ковет Десан ке Макси мовић – 1493
Ру кописна заоставшти на Десан ке Макси мовић – 2685
Ру кописна заоставшти на Десан ке Макси мовић сачу ва на код Војисла ва Мила нови ћа – 2725
Руси ја опла ку је српску песни ки њу – 2515
Руска деч ја књи жевност – 1374
Руски препеви ли ри ке Десан ка Макси мовић – 2663
Руским песни ки ња ма – 0067, 0436, 0468,
0554, 0645
Руско-српска ком паративна ис тра жи вања – 2692
Русофи лов орман за књи ге – 0593, 0649
С бабом крај ог њи шта – 0759
С Десан ком Макси мовић кроз Ита ли ју –
1696
С јесени – 0892
С чи таоци ма – 0528
Са Богом их је троје – 2782
Са Десан ком – 2330, 2810
Са Десан ком Макси мовић – 0528, 2331
Са де те том на ли ва ди – 0007, 0077, 0158,
0240, 0446
Са дру гих кон ти нената – 0180
Са жи во том и све том – 2355
Са из ложбе деч јих цр те жа – 0007, 0077,
0158, 0240, 0446
Са кри ти чари ма сам има ла среће... – 2159
Са куле бола – 0738
Са Његошем кроз жи вот – 0403
Са песни ком – 2219
Са старим богови ма – 0447, 0648
Сабра на де ла – 1785, 1792, 1808
Сабра на де ла Десан ке Макси мовић – 1730
Сабра не песме – 0281, 0282, 0283, 0284,
0285, 2304
Сабра не песме Десан ке Макси мовић –
0218, 0219, 0220, 0221, 0222
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Сабра не песме 1 – 0435, 0467, 0553, 0644
Сабра не песме 2 – 0436, 0468, 0554, 0645
Сабра не песме 3 – 0437, 0469, 0555, 0646
Сабра не песме 4 – 0438, 0470, 0556, 0647
Сабра не песме 5 – 0439, 0471, 0557, 0648
Сабра не песме 6 – 0440, 0472, 0558, 0649
Сабра не песме 7 – 0650
Сабра не песме 8 – 0651
Са вет јере ти ка – 0100, 0233, 0293, 0388,
0438, 0443, 0470, 0525, 0556, 0647
Са ве това ње – 0103, 0438, 0470, 0556, 0647,
1169
Са ве това ње у школи – 0312, 0440, 0472,
0558, 0650
Са вин монолог – 0435, 0467, 0525, 0553,
0564, 0595, 0644, 0718, 0719, 0723, 0743
Са времена ба ка – 0124, 0207, 0440, 0472,
0558, 0633, 0650
Са времена естрад на песма – 0042, 0100,
0233, 0370, 0371, 0388, 0422, 0724,
2156, 2203
Са времена естрад на песма Десан ке Макси мовић – 2253
Са времена ју гословенска поези ја за децу –
1782
Са времена норвешка ли ри ка – 0792
Са времена поези ја – 0032
Са времена породич на дра ма – 0094, 0437,
0469, 0555, 0646
Са времена српска женска ли ри ка – 1343
Са времена српскохрватска поези ја – 1231
Са времена тајна вечера – 0584, 0608,
0625, 0649
Са времена тема – човјек – 1441
Са времене совјетске песни ки ње у преводу Д. М. – 0831
Са временик пра дедова – 0445, 0447, 0461,
0474, 0525, 0564, 0610, 0648, 0719
Са временик Српске књи жевне за дру ге –
1278, 1282, 1283
Са времени ци – 0528
Сад – 0435, 0467, 0553, 0644, 1099
Сад је извесно – 0016, 0030, 0050, 0051,
0075, 0125, 0291, 0438, 0470, 0498,
0525, 0556, 0647, 0961
Сајам књи га – 0372, 0447, 0585, 0648, 2196
Сајам пти ца – 0633
Сајам речи – 0433, 0447, 0557, 2262, 2297,
2428
Сајам са моће – 0437, 0469, 0555, 0646, 1157
640

Сам – 0478, 0509, 0648
Сам сам цит – 0362, 0445, 0525, 0564,
0648, 0719
Са ма је у соби ба ка – 0124, 0440, 0472,
0558, 0650
Са мо ла жно не – 0895
Са мо онај ко је ду го пловио – 0437, 0469,
0555, 0646
Са мо си ми ти – 0892
Са мо што ни је сти гло ле то – 0903, 0909,
1054
Са моћа – 0074, 0155, 0181, 0190, 0290,
0291, 0293, 0319, 0399, 0435, 0438,
0467, 0470, 0474, 0525, 0553, 0556,
0564, 0608, 0610, 0625, 0644, 0647,
0649, 0718, 0735, 0885, 0887, 1098
Са моћа (Би ло би ми су ви шно да срет нем
кога год) – 0100, 0233, 0388, 0525
Са моћа (Од ју тра ходам) – 0149
Са моу би ца – 0436, 0468, 0554, 0645
Сан – 0190, 0211, 0435, 0438, 0445, 0467,
0470, 0474, 0553, 0556, 0603, 0608, 0625,
0644, 0647, 0648, 0649, 0786, 0987
Сан из де тињства 1–2 – 0593, 0649
Сан ја ну арске ноћи – 0437, 0469, 0555,
0646, 0987
Сан ја ну арских ноћи – 0100, 0233, 0293,
0388, 0525, 0564
Сан о дома ћем ми ру – 0436, 0468, 0554,
0645
Сан о кру ни – 0099, 0386, 0438, 0470,
0556, 0647
Сан о непознатом – 0740
Сан поги нулог рат ни ка – 0399, 1083
Сан пред зору – 0593, 0649
Сан пред сва ну ће – 0898
Сан у Мошћенич кој дра ги – 0440, 0472,
0498, 0558, 0623, 0650
СА НУ – 1983
Са њам ки тове – 0595, 0618
Са пут ни ца – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388,
0435, 0467, 0474, 0553, 0610, 0644
Са пут ни ци – 0201, 0599, 0608, 0625, 0649
Састав Струч ног са ве та Библио теке САНУ 1964. годи не – 1731
Саста нак на Сајму – 0447, 0648
Састан ци у сну – 0149, 0163, 0167, 0190,
0438, 0470, 0474, 0556, 0647
Са хра на – 0437, 0469, 0555, 0608, 0625,
0646, 0649
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Сва ли ца љу ба ви – 1092
Сва од бе ли не, од не жности – 1733
Свадба – 0123, 0261, 0481, 0519, 0527, 0620
Свадбени дарови – 0261, 0481, 0519, 0527,
0620
Сва ка песма, сва ки стих је мају шна за дужби на... – 2111
Свака стопа земље тамо је мени знана – 1936
Сва ка твоја реч – 1098
Сва ки је човек ду жан своме народу – 2145
Сва не ти ја – 0768
Сватовска песма – 0266, 0436, 0468, 0554,
0645
Све има крај – 0595
Све је друк чи је – 0753
Све је од мене веће – 0321, 0439, 0443, 0471,
0512, 0525, 0557, 0564, 0647, 0697, 0719
Све је опева ла – 2526
Све је по старом – 0030, 0051, 0075, 0100,
0125, 0233, 0293, 0319, 0386, 0388,
0438, 0470, 0498, 0525, 0556, 0564,
0647, 0719
Све прола зи – 0604
Све су да ње – 0892
Све ће би ти пу хор – 0478, 0525, 0648
Свејед но је – 0437, 0469, 0555, 0646, 0899,
0900, 1083
Свејед но ми је – 0004, 0152, 0229, 0399,
0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Свет де тињства у амби јен ту при роде –
2717
Свет јере ти ка – 0099
Свет под језером – 0029, 0049, 0148, 0151,
0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 0342,
0410, 0442, 0473, 0481, 0527, 0562,
0619, 0621, 0641, 0670, 0725
Свет при роде у деч јој поези ји Десан ке
Макси мовић – 2270
Свет сла ви песни ки њу – 2575
Свет шу ме, жи во ти ња и би ља ка – 2079
Све та бу на Десан ке Макси мовић – 2752
Све ти град – 0828
Све ти Ни кола и Деда Снешко – 0731
Свет кови на у Бран кови ни – 1780
Све тли лу кови траја ња – 2045
Све тло ру хо – 0255, 0321, 0386, 0439,
0471, 0557, 0647, 0697
Све тлоносни чу вари на шег дома – 2789
Све тлост – 0798
Све то ју тро – 0435, 0467, 0553, 0644

Све товид – 0327, 0423
Свећа – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Свеча на предаја Сед мојулских на гра да –
1601
Свеча ни збор, моли тва Десан ке Максимовић – 2453
Свеча ност у Скуп шти ни Београ да – 2290
Сви у Клаер тон на 15. новембар – 1326
Сви у са натори ју ме – 1419
Сви лене бубе – 0100, 0233, 0388, 0525, 0564
Сви та ње – 0799, 0839
Сви тац – 0230, 0259, 0288, 0289, 0316,
0387, 0671, 0749
Сви ци – 0124, 0313, 0440, 0472, 0558,
0650, 0735
Сви ци сведоци – 0103, 0149, 0438, 0443,
0470, 0556, 0647, 1077, 1169
Свједочанства – 2541
Свод небески је хла дан – 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556,
0647, 0874, 0885, 0900, 1127
Своја искрена срца – 0892
Својих неми ра – 0892
Свом жи во ту – 0898
Своме ци љу, ци љу дра гом – 0898
Свра ка кра дљи ви ца – 0001, 0073, 0098,
0140, 0150, 0340, 0729, 0739
Севастопољ – 0898
Седам књи га на ше са времене књи жевности за децу – 1568
Седам лирских децени ја – 2399
Седам песни ка или умет ност превода –
1836
Сед ма ма ма – 0623
Сед мојулска на гра да – 1616
Сед ни ца Председ ни штва СА НУ од
11. 5. 1960. – 1566
Се лидба ду ша – 0593, 0649
Селице – 0004, 0100, 0152, 0229, 0233, 0266,
0291, 0293, 0303, 0319, 0388, 0435, 0467,
0480, 0496, 0498, 0525, 0553, 0644, 0735,
0743, 0885, 0900, 0971, 0996, 1058, 2341
Се ло у на шој нови јој поези ји – 1347
Се љак на тргу – 0436, 0468, 0554, 0645
Се ља кова здра ви ца – 0266, 0436, 0468,
0554, 0645
Се ља кова смрт – 0050, 0074, 0100, 0155,
0233, 0291, 0293, 0388, 0436, 0468,
0474, 0480, 0525, 0554, 0610, 0645,
0718, 0885, 0899, 0900, 0961, 0996, 1145
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Се љан ки на ту жба ли ца – 0436, 0468, 0554,
0645
Се љан ки на успа ван ка – 0899, 0987
Се љач ке ру ке – 0987
Семан ти ка са крал ног простора у збирци
Тра жим поми лова ње Десан ке Максимовић – 2787
Семан тич ка ком понен та бајке у књи жевном де лу Десан ке Макси мовић – 2563
Семе – 0086
Сен поги нулог рат ни ка – 0004, 0152,
0229, 0386, 0436, 0468, 0554, 0645
Сени ма у походе – 2024
Сени це – 0784
Сен ке – 0103, 0386, 0438, 0470, 0474, 0556,
0610, 0647, 0996, 1077, 1169
Сено – 0050, 0100, 0233, 0266, 0293, 0319,
0388, 0437, 0469, 0474, 0555, 0646,
0899, 0900, 0919, 0971, 1083
Сеоска гатара – 0593, 0649
Сеоска река – 0007, 0077, 0158, 0240, 0446
Сеоски биоскоп – 0124, 0313, 0440, 0472,
0558, 0650
Сеоски поток – 0007, 0050, 0077, 0158,
0240, 0435, 0446, 0467, 0525, 0553, 0644
Сеоски поштар – 0447, 0525, 0648
Сеоско гробље – 0447, 0525, 0549, 0563,
0564, 0608, 0625, 0648, 0649, 0651, 0719
Сеп тембар – 0266, 0435, 0467, 0553, 0644,
0900, 0996, 1098
Сеп тембарска песма – 0182, 0230, 0259,
0276, 0288, 0289, 0316, 0387, 0437,
0469, 0555, 0646, 0671
Сестра – жи вот, песма – брат – 1873
Сестра без брата – 0731
Сестри на ту жба ли ца – 0436, 0468, 0554,
0645
Се ти се смр ти – 0608, 0625, 0629, 0649
Сет ни глас Десан кин – 2088
Сећа ња – 0030, 0051, 0075, 0125, 0443,
0474, 0740, 1854
Сећа ња: Вас ко Попа, Десан ка Макси мовић – 2554
Сећа ња на за ви чај – 0246
Сећа ње – 0290, 0386, 0435, 0436, 0438,
0467, 0468, 0470, 0474, 0498, 0553,
0554, 0556, 0644, 0645, 0647, 0885,
0916, 1119
Сећа ње (Би ли су бла гословени сви часови) – 0004, 0152, 0229

Сећа ње и пам ћење – 2430
Сећа ње на Би ну – 0593, 0649
Сећа ње на Десан ку – 2503, 2597
Сећа ње на за ви чај – 0004, 0035, 0152,
0229, 0266, 0291, 0319, 0399, 0435,
0467, 0474, 0498, 0553, 0644, 0735,
0900, 1083
Сећа ње на Иси дору – 0478, 0525, 0564,
0648, 0719
Сећа ње на оца – 0074, 0100, 0149, 0155,
0233, 0293, 0319, 0388, 0435, 0467,
0498, 0525, 0553, 0564, 0644, 0719,
1083
Сећа ње на песни ке Бр. Ра ди чеви ћа – 1900
Сећа ње у затвору – 0399, 0436, 0468,
0554, 0645
Си вом брату – 0892
Си ла зи те пола ко – 0024, 0030, 0050, 0051,
0075, 0125, 0438, 0470, 0498, 0556, 0647
Симбол Сун ца у ру кове ти песа ма о природи Десан ке Макси мовић – 2423
Сим пози јум о књи жевном де лу Десан ке
Макси мовић у окви ру књи жевног сусре та „Песнич ка ри јеч на извору Пиве“ – 2220
Син леденог гу штера – 0740
Син ги ду нум – 0050
Си ноћ „код Орфеја у 8“ – 1693
Си рома хов гроб – 0399, 0436, 0468, 0474,
0554, 0645, 0987
Си рома шне жене – 0786
Сјај ду ховне бла гости – 2605
Ска мењена шу ма – 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0555, 0646
Скит ни це – 0099, 0438, 0470, 0556, 0647
Ски ца за пор трет – 0898
Ски ца за пор трет Десан ке Макси мовић –
1825
Скрет ни чар – 0007, 0077, 0158, 0194,
0230, 0235, 0240, 0259, 0288, 0289,
0292, 0316, 0387, 0414, 0415, 0440,
0444, 0446, 0472, 0477, 0522, 0558,
0560, 0561, 0591, 0592, 0633, 0650, 0671
Ску ва ли смо пи лав – 0846
Скуп Оде љења ли терату ре и јези ка СА НУ
од 7. 2. 1962. – 1602
Ску пе ја годе – 0739
„Сла ва је за јед ну жену са мо ве ли чанствен
погреб среће“ – 2711
Сла воспев – 0855
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Сла вуј из Срби је – 2571
Сла вуј месечар – 0478, 0503, 0525, 0648
Сла вуј на гробу – 0567, 2452
Слат ко је би ти си рома шан – 0399, 0619,
0621, 0670, 0987
Сли ка – 0435, 0467, 0553, 0644, 1098
Сли ка из пра дедовске собе – 0317, 0437,
0439, 0443, 0469, 0471, 0474, 0555,
0557, 0646, 0648, 0718
Сли кар Лу ка – 0100, 0233, 0293, 0388,
0437, 0469, 0525, 0555, 0646, 0718,
0877, 0900, 0971, 1083
Сли кар лу та ли ца – 0478, 0525, 0564, 0648,
0719
Сли ке из бу квара – 0007, 0077, 0095, 0158,
0240, 0408, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Сли ке јед не прошлости – 0006, 0078
Слободан стих – 0788
Словенач ки часопис о Десан ки Макси мовић – 1327
Словенска ли па – 2298
Словенски бог – 0593, 0649
Словенски код – 2800
Словенски песни ци Десан ки у част – 2291
Слово за Десан ку – 2572
Слово о Десан ки – 2266, 2419, 2824
Слово о љу ба ви – 0321, 0331, 0386, 0399,
0404, 0439, 0443, 0471, 0498, 0525, 0556,
0557, 0564, 0647, 0697, 0719, 1003, 1010,
1060, 2130, 2133, 2140, 2142, 2146, 2164,
2170, 2175, 2182, 2187, 2199, 2206
Слово о човјеку и љу ба ви – 2226
Слово у Бран кови ни – 2548, 2564
Сложни дру гови – 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0633, 0650
Слу тим блиска зла – 0593, 0649
Слут ња – 0074, 0155, 0291, 0293, 0319,
0435, 0467, 0474, 0553, 0564, 0610,
0644, 0719, 0885, 0899, 0900, 0961,
0970, 0984, 1058, 1485, 1933
Слут ња (Ма да је око мене пролеће) –
0004, 0100, 0152, 0229, 0233, 0386,
0388, 0525
Слут ња смр ти – 0373, 0374, 0478, 0648
Слут ње – 0480
Слу чајност је од лу чи ла – 2160
Слу шајте – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0558, 0562, 0592, 0623, 0633, 0650
Слу шају богови – 0099, 0386, 0438, 0443,
0470, 0556, 0647

Смисао неизлечи ве доброте и са ми лости –
1665
Смисао речи неречених – 2016
Смрзну та пти ца – 0435, 0467, 0553, 0644
Смрт – 0461
Смрт војни ка – 0099, 0438, 0470, 0556,
0647
Смрт га вра на – 0190, 0291, 0438, 0470,
0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Смрт Јован ки на – 0730
Смрт ли шћа – 0007, 0043, 0077, 0158,
0240, 0261, 0405, 0440, 0446, 0472,
0498, 0558, 0562, 0623, 0633, 0650,
0679
Смрт љу ба ви – 0975
Смрт мајке – 0593, 0649
Смрт математи чара – 0593, 0649
Смрт на бу ри – 0435, 0467, 0553, 0644
Смрт на пу чи ни – 0103, 0386, 0438, 0470,
0556, 0647, 1169
Смрт у леду – 0103, 0149, 0386, 0438, 0470,
0525, 0556, 0647, 1169
Смрт у шу ми – 0445, 0525, 0648
Снег – 0435, 0467, 0553, 0644, 0735
Снег код неких словенских песни ка – 1809
Снег на гробу – 0030, 0051, 0075, 0125,
0291, 0438, 0470, 0498, 0525, 0556,
0564, 0647, 0719, 0874, 0885, 1145
Снегови де тињства – 0068, 0079, 0100,
0233, 0293, 0388, 0437, 0469, 0525,
0555, 0646, 0877, 0900, 1083
Сне жна вечерња ви зи ја – 0379
Сне жна ви зи ја – 0478, 0525, 0564, 0648,
0719
Сне жне па хуљи це – 0007, 0044, 0073,
0077, 0098, 0150, 0158, 0215, 0240,
0415, 0440, 0444, 0446, 0472, 0477,
0498, 0526, 0558, 0562, 0565, 0592,
0623, 0633, 0650, 0679, 0725, 0737, 1916
Сне жни голу би – 0073, 0098, 0150
Сне жни голу бови – 0414, 0522, 0560, 0561,
0591
Сни ва ње у љу ба ви – 2248
Сни вач сви је та – 2541
Сним ци из Берна – 0159
Сним ци из Швајцарске – 0143, 0144, 0159,
2048, 2052, 2064, 2069, 2083, 2092,
2093
Снови ђење – 0308, 0321, 0439, 0471, 0498,
0525, 0557, 0647, 0697
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Совјетска од ли кова ња на шим књи жевници ма – 1694
Совјетске песни ки ње – 1588
Совјетски кри ти чар о Десан ки Макси мовић – 1822
Соко – 0602, 0605, 0608, 0625, 0649, 0738
Сонет – 0764
Сонет у поези ји Десан ке Макси мовић –
2429
Соне ти – 0461, 0462
Соне ти несреће – 0756, 0885
Соне ти несреће и дру ге пјесме – 0885
Сонет ни венац – 0771, 0885
Соци ја ли зова на књи жевност – 1315, 1319
Соци јал на међу рат на ли ри ка – 0160
Спа вајте слат ко – 0434, 0478, 0525, 0648
Спа вачи – 0406
Спа ли те ме – 0892
Спаска кула – 0773
Сплав воденог ду ха – 0347, 0389, 0416, 0566
Спле ле се ватре... – 0774
Сплео сам мре же... – 0811
Спознаја прола зности у збирци песа ма
Десан ке Макси мовић Немам ви ше
времена – 2746
Спозна ње – 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Спомен Десан ки Макси мовић – 2516
Спомен на Ан дреја Смолеа – 0885
Спомен на уста нак – 0100, 0141, 0149, 0156,
0193, 0233, 0234, 0265, 0266, 0318, 0319,
0388, 0498, 0550, 0848, 0867, 0873, 0874,
0897, 0920, 0961, 0962, 0993, 1011, 1145
Споменик Десан ки писцу и човјеку – 2648
Спомени ци – 0818
Спратови – 0321, 0439, 0443, 0471, 0557,
0608, 0625, 0647, 0649, 0697
Спрема ње за неде љу – 0731
Спу шта ње Десан ке Макси мовић – 1261
Срби ја је ве ли ка тајна – 0004, 0050, 0149,
0152, 0229, 0291, 0386, 0399, 0436,
0443, 0468, 0474, 0498, 0525, 0554,
0564, 0610, 0623, 0645, 0719, 0743,
0846, 0900, 0971, 0996, 1135
Срби ја је ве ли ка тајна – спомен на устанак – 0986
Срби ја је јед на ве ли ка тајна – 0293
Срби ја се буди – 0004, 0050, 0100, 0149,
0152, 0229, 0233, 0293, 0319, 0386,
0388, 0397, 0399, 0407, 0436, 0443,
0468, 0498, 0525, 0554, 0564, 0595,
0645, 0743, 0971, 0996, 1098
644

Срби ја у поези ји Десан ке Макси мовић –
2220, 2224
Срби ја у су тону – 0050, 0100, 0233, 0293,
0319, 0388, 0437, 0469, 0474, 0525,
0555, 0564, 0595, 0646, 0719, 0743,
0900, 0996, 1145
Срби ја, ве ли ка тајна – 0595
Сребрна гра на – 0321, 0439, 0471, 0557,
0647, 0697
Сребрне плесачи це – 0050, 0074, 0100,
0142, 0155, 0233, 0291, 0293, 0319, 0388,
0435, 0467, 0525, 0526, 0553, 0565,
0644, 0735, 0743, 0874, 0900, 1058
Сребрни крајоли ци – 0319
Сре ли смо се с књи жевни ци ма – 1556
Срећа – 0004, 0050, 0074, 0100, 0149, 0152,
0155, 0229, 0233, 0266, 0290, 0293,
0298, 0319, 0386, 0388, 0399, 0435,
0443, 0467, 0498, 0525, 0553, 0644,
0735, 0877, 0885, 0899, 0900, 2056,
2145
Срећа што се око мене неће сва ђати –
2205, 2478
Срећа, шта је то? – 1661
Срећ на ру ка – 2729
Срећ не ку пови не – 0159
Срећ но вам сећа ње – 0593, 0608, 0625,
0649
Срни на моли тва – 0435, 0467, 0553, 0644,
0718
Српска књи жевна за дру га – 1246
Српска ку ћа – 0103, 0119, 0375, 0438, 0470,
0525, 0556, 0564, 0647, 0719, 0996,
1077, 1169
Српска поези ја XX века – 2745
Српска стари на и пра восла вље – поетска
инспи ра ци ја Десан ке Макси мовић –
2702
Српске песни ки ње – 1242
Српске песни ки ње од Јефи ми је до да нас –
0008
Српски књи жевни првак на словенском –
1243
Српски писци у бу гарском преводу – 1360
Српско песни штво – 0407
Срце је оста ло код вас – 0892
Срце као часовник – 1929
Срце лут ке спа ваљке – 1305, 1308, 1310,
1311
Срце људско све си у модри ца ма – 0898
Срце песни ка – 2447
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Срце шу ме – 0435, 0467, 0553, 0644, 0987
Ста зе ни чу и зати ру се – 0321, 0386, 0439,
0471, 0557, 0647, 0697, 0719
Стајати пред жи во том – 0045
Ста ни це – 0004, 0152, 0229, 0437, 0469,
0474, 0555, 0646, 0900, 1083
Стан кове сан ке – 0739
Стара Европа – 0786
Старе ду ше – 0608, 0625, 0649
Старење – 0608, 0625, 0649, 0743
Стареши нин разговор са Гоулом и вештаком – 0740
Стари народ ни пра зник – 0447, 0648
Стари пророк на гробу – 0190, 0291, 0438,
0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0718, 0719
Стари султан – 0437, 0469, 0555, 0646
Стари шу мар – 0462
Стари нари – 0073, 0098, 0150, 0261, 0440,
0472, 0526, 0558, 0565, 0573, 0623,
0650, 0679
Старинска вечера – 0478, 0648
Старинска девојач ка песма – 0480, 1145
Старинска же ља – 0544
Старинска за певка – 0778
Старинска песма скулп тору Стеви Бод нарову – 0795
Старке ужарке – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0526, 0558, 0565, 0623, 0650,
2341
Старост – 0435, 0467, 0553, 0644, 0898
Стасај брже, де те – 0007, 0077, 0158, 0240,
0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Ствара лач ка дру жба – 1957
Ствара лач ка страст – 0461
Ствара лач ки дух и ана ли тич ки чин – 2688
Ствара ла штво за децу Десан ке Макси мовић – 1769, 2708
Ствари – 0050, 0291, 0436, 0468, 0525,
0554, 0564, 0645, 0719, 0877, 0899,
0900, 2255
Стена под ма хови ном – 0440, 0472, 0558,
0623, 0650
Степа – 0892
Сти хови – 1705
Сти хови љу ба ви и при роде – 2176, 2228
Сти хови соне та – 0445, 0648
Сти хом у походе – 1984
Сти хо творени ја – 0987
Сто – 1083
Сто ју гословенских класи ка – 1965
Сто срда ца – 0608, 0625, 0649

Стогоди шња ци – 0099, 0438, 0470, 0556,
0647, 0987
Стопа – 0050, 0074, 0155, 0437, 0469, 0474,
0525, 0555, 0646, 0743, 0899, 0900, 1058
Стра жа око срца – 2134, 2135
Стра не речи – 0124, 0440, 0472, 0558,
0633, 0650
Стра ни це жи во та – 0498
Страх – 0261, 0312, 0313, 0399, 0435, 0440,
0467, 0472, 0498, 0553, 0558, 0623,
0633, 0644, 0650, 1172
Страх (Не знам шта је деч ку Са ши) – 0124
Страх (Пла шим се кад помислим) – 0004,
0152, 0229, 0386
Страх крај хар ти је бе ле, снене – 0898
Страх од броја – 0093, 0099, 0438, 0443,
0470, 0556, 0647
Стра шан – 1087
Стра шна игра – 0399, 0900, 1405, 1407,
1409, 1412, 1413, 1414, 1420
Стра шно је жи ве ти – 0795
Стреп ња – 0004, 0008, 0035, 0050, 0074,
0100, 0120, 0149, 0152, 0155, 0187, 0229,
0233, 0266, 0290, 0293, 0372, 0386, 0388,
0396, 0399, 0435, 0467, 0474, 0480, 0498,
0525, 0553, 0572, 0610, 0644, 0668, 0735,
0743, 0874, 0885, 0899, 0971, 1047, 1058,
1071, 1183, 2196, 2255, 2464
Стреп ње често у мени има – 0776
Стри зибу бе – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0623, 0650, 0679
Строфа – 0892
Строфе – 0879, 0880
Стреп ња – 0987
Стру на ма – 0885
Студент без нови на – 0593, 0649
Студи ја за зимски пејзаж – 0435, 0467,
0553, 0644, 0718
Судба – 0004, 0074, 0100, 0152, 0155, 0229,
0233, 0290, 0293, 0303, 0319, 0388,
0399, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564,
0644, 0719, 1083
Судба је вреба ла са ока оба – 0898
Судби на – 0121, 0190, 0435, 0438, 0467,
0470, 0474, 0553, 0556, 0610, 0644,
0647, 0748, 0786, 1083
Судби на је моја чудесна – 1969
Судби на јед не играч ке – 0732
Судби на речи – 0447, 0648
Су ђење – 0730
Су за – 2255
645
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Су зе и зви језде – 1452
Сум ња – 0004, 0152, 0229, 0290, 0386,
0399, 0435, 0467, 0553, 0644, 0718
Сум ња ли ца ма – 0436, 0468, 0554, 0645
Су морна вешти на – 0478, 0513, 0648
Су мрак – 0987
Су мрак на ли ва ди – 0435, 0440, 0467, 0472,
0498, 0553, 0558, 0644, 0650, 0679
Сун це – 0435, 0467, 0553, 0644, 0900,
0940, 1098
Сун це и копачи – 0577, 0608, 0625, 0649
Сун це и смрт – 0305, 0321, 0439, 0471,
0474, 0557, 0647, 0697, 1090
Сун це ме са мо ни је изневери ло – 0190,
0438, 0470, 0556, 0647
Сун це над равни цом – 0793
Сун цобра ни – 0149, 0440, 0472, 0558,
0623, 0650, 1148
Сун ча ни сатови у Војводи ни – 2806
Сун ча ни часовник – 0190, 0291, 0438,
0470, 0556, 0647, 1083
Сун ча но пода ни штво Десан ке Макси мовић – 1962, 2091
Сун ча ње у брди ма – 0004, 0050, 0100,
0152, 0229, 0233, 0266, 0293, 0386,
0388, 0437, 0469, 0474, 0525, 0555,
0646, 1058
Сун чев за ла зак – 0291, 0435, 0467, 0553,
0644, 0900, 1093
Сун чева сарад ни ца – 0086, 0103, 0438,
0470, 0556, 0647, 0996, 1077, 1169
Сун чеви пода ни ци – 0073, 0098, 0150,
0222, 0285, 0440, 0472, 1575
Сусрет – 0327, 0445, 0648
Сусрет и размена писа ма са Д. М. – 2058
Сусрет с Дени кеном – 0159
Сусрет с лиси цом – 0007, 0077, 0158,
0240, 0446
Сусрет са Дени кеном – 0143, 0144
Сусрет са Десан ком Макси мовић – 1484,
1783, 2265
Сусрет са лиси цом – 0415, 0440, 0444,
0472, 0477, 0558, 0562, 0592, 0623,
0633, 0650, 2341
Сусрет са песни ки њом – 1927
Сусрет татин са Сун цем – 0029, 0049,
0151, 0230, 0259, 0288, 0289, 0316, 0387,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558,
0592, 0650, 0671
Сусрет у ноћи – 0052

Сусрет у сну – 0437, 0469, 0525, 0555,
0564, 0646, 0719
Сусрет школских дру гова – 0593, 0649
Сусре ти – 0161, 0268, 0322, 0323
Сусре ти с књи жевни ци ма – 2084
Сусре ти са са времени ци ма – 2480
Сусре ти са совјетским песни ки ња ма –
0006
Сусре ти у књи жевности двају блиских народа – 2817
Су творац – 0308, 0321, 0386, 0439, 0471,
0498, 0525, 0557, 0647, 0697
Су тон – 0291, 0435, 0467, 0498, 0525, 0553,
0644, 1083
Су тон и зора снева ња – 2720
Су тон на Ска дарском језеру – 0100, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646
Су тра је дан твога рођења – 0898
Су тра дан – 0024, 0290, 0293, 0386, 0435,
0438, 0467, 0470, 0498, 0553, 0556,
0644, 0647, 0705, 0823, 1111
Су тра дан (Ту жно је проћи ју тром куда
ју че) – 0004, 0152, 0229
Су тра дан (У мени је од ју трос мрач но) –
0030, 0051, 0075, 0125
Та зимска ноћ – 0892
Табла, креда и сун ђер – 0619, 0621, 0670
Тајанствени са пут ник – 0478, 0525, 0648
Тајна – 0291, 0293, 0319, 0321, 0435, 0437,
0439, 0467, 0469, 0471, 0474, 0525,
0553, 0555, 0557, 0564, 0610, 0644,
0646, 0647, 0697, 0719, 0996, 1010, 1098
Тајна (Као да сам негде у пра шу ми) –
0100, 0233, 0388, 0525
Тајна отаџби не – 0528
Тајна снова – 0608, 0625, 0649
Тајна су ђења у там ни ци – 0730
Тајне мла дости Десан ке Макси мовић –
1921
Тајни зна ци и кри тич ки дневник – 2351
Тајни саста нак – 0030, 0050, 0051, 0075,
0125, 0290, 0438, 0470, 0474, 0498,
0525, 0556, 0647
Та ква сам ја – 0291, 0435, 0467, 0498, 0553,
0644
Так ми чење – 0246, 0593, 0649
Та ко је би ва ло – 0769
Та ко је говорио непознати – 1632, 1736
Та ко је писа ла Десан ка – 0661

646
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Та ко је при ча ла мени моја ба ка – 0197,
0198, 0294, 0348, 0448, 0568, 0596,
0611, 0684, 0733
Та ко је при ча ла моја ба ка – 0124, 0313,
0415, 0440, 0444, 0472, 0477, 0558,
0562, 0592, 0623, 0633, 0650, 0706
Та ко опојно ли јепо – 1777, 2383
Та лас и ка мен – 0813
Та ленат – 0544
Там ни ви лајет – 0096, 0100, 0233, 0293,
0388, 0437, 0469, 0525, 0555, 0646,
0967
Там ни прозор – 0455
Там ни чар – 0435, 0467, 0553, 0644, 0885,
1098
Та мо је – 0892
Та на ни лирски ди ја лог – 2168
Таоци – 0437, 0469, 0555, 0608, 0617, 0625,
0646, 0649
Тата спаса ва децу од болести – 0029, 0049,
0151, 0440, 0472, 0558, 0650
Тата спаса ва децу од злих снова – 0440,
0472, 0558, 0650
Тата терет њак – 0124, 0623
Тата у земљи снова – 0227, 0314, 0412
Татин од ла зак у земљу снова – 0029, 0049,
0151, 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0558, 0592, 0650
Татин сусрет са Месецом – 0029, 0049,
0151, 0440, 0472, 0558, 0650
Тати но бу ђење – 0029, 0049, 0151, 0440,
0472, 0558, 0650
Твој пут који сече – 0892
Твој часовник уна пред иде – 0458, 0608,
0625, 0649
Твоје срце на гло обу зи ма лед – 1070
Твојој шкр тој ду ши борба ни је дра га –
0839
Тврдим кон цем – 0880, 0892
Тврђа ва Шатли – 0768
Теби, љу ба ви моја – 0685
Те жак час – 0855
Тек на крају – 0006
Те лад и чоба ни ца – 0440, 0472, 0558,
0633, 0650
Те лефонист – 0447, 0648
Тема за ви чаја у ствара ла штву Десан ке
Макси мовић – 2756
Тема прошлости у поези ји Десан ке Макси мовић – 2631

Терет те жи од човека – 0103, 0149, 0438,
0470, 0556, 0647, 1033, 1169
Термоме тар крви – 0277, 0305, 0321, 0376,
0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Тесла и астрономи ја – 2683
Тесно ми је – 0892
Тет ка и сун це – 0595
Тет ки ни пома гачи – 0619, 0621
Те товска мена да – 0006
Тешко је побећи од себе – 1605
Тешко је схвати ти после неке годи не –
0898
Ти говориш: „Ја нисам чи ни ла зла...“ –
0898
Ти мислиш – исти на је проста – 0898
Ти мислиш да ми је жи вот пун скла да –
0898
Ти не постајеш јоште сећа ње – 0898
Ти си волео – 0892
Ти си поносан и неустра шив – 0749
Ти у земљи већ спа ваш – 0859
Ти у земљи већ спа ваш, мој дру же мио –
0892
Ти хоћеш песа ма? Ево их – 0898
Ти ну Ујеви ћу – 0445, 0474, 0525, 0564,
0648, 0719
Ти пови песнич ког дис курса Десан ке
Макси мовић – 2649
Тису ћа стаба ла а он један – 0457
Тису ћу стаба ла а он један – 0445, 0648
Ти то од ли ковао Десан ку Макси мовић и
Алексан дра Ву ча – 1732
Ти то писци ма писци Ти ту – 0295
Ти хи ме прате зву ци – 0478, 0648, 1133
Ти хи умобол ник – 0399, 0435, 0467, 0553,
0644, 1098
Ти ши на – 0266, 0435, 0467, 0553, 0644,
1098
Ти ши на спа ва – 0022, 0030, 0051, 0075,
0125, 0438, 0470, 0474, 0498, 0556,
0610, 0647, 0943
То ни је за пти це – 0440, 0472, 0558, 0562,
0623, 0650
Тобож за децу – 0211
Топла ду ша жене – 0010
Топла ли ри ка – 2395
Тополе – 0898
Точак – 0855
Тра ва на ру шеви на ма – 0786
Тра ве – 0099, 0438, 0470, 0556, 0647

647
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Траг ни је остао на ста зи – 0892
Тра гови – 0758, 0763
Тра гови ма сећа ња – 2460
Тра гом њи ховог де тињства – 1510
Тра ди ционал на при зна ња кул турним
рад ни ци ма и уста нова ма Срби је –
1924
Тра ди ционал но и модерно у ствара лаштву Десан ке Макси мовић – 2794
Тра жи се збирка „Тра жим поми лова ње“ –
1647
Тра жим – 0892
Тра жим поми лова ње – 0220, 0283, 0437,
0469, 0482, 0512, 0552, 0555, 0610,
0626, 0627, 0640, 0643, 0646, 0653,
0714, 0824, 0825, 0828, 0829, 1045,
1050, 1062, 1084, 1087, 1624, 1626, 1631,
1636, 1637, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647,
1648, 1650, 1651, 1657, 1662, 1664, 1665,
1666, 1667, 1670, 1683, 1689, 1690, 1751,
1885, 2122, 2467, 2634, 2758, 2769,
2775, 2776, 2778, 2783, 2811
Тра жим поми лова ње за Новоса ђа не – 1627
Тра жим поми лова ње за Тару – 2260
Треба са хра ни ти – 0321, 0439, 0471, 0557,
0647, 0697
Треба сматрати прошлим – 0768
Трену так ћу та ња – 0124, 0137, 0440, 0472,
0558, 0623, 0650
Трену так у за ви чају – 0349
Трепере фењерчи ћи – 0838, 0892
Трећа ма ма – 0496, 0623
Трешње нерот ки ње – 0180, 0216, 0317,
0338, 0439, 0471, 0474, 0557, 0648, 2341
Трешњекра ди ца – 0317, 0439, 0471, 0525,
0557, 0648
Три врап ца – 1250
Три госпе и Перо Сли јеп чевић – 2632
Три даске – 0798
Три дру гари це – 0739
Три ја годе – 0148, 0185, 0186, 0224, 0258,
0311, 0342, 0410, 0442, 0473, 0562,
0619, 0621, 0641
Три књи ге за децу – 1349
Три матере – 0770
Три патуљка – 0073, 0098, 0148, 0150,
0185, 0186, 0224, 0258, 0311, 0342,
0410, 0414, 0442, 0473, 0522, 0560,
0561, 0562, 0591, 0612, 0619, 0621, 0641,
0699, 0720, 0725
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Три песме Десан ке Макси мовић – 1358
Три песме о рођењу – 2387
Три песме о старости – 0437, 0469, 0555,
0646
Три песме о цвећу – 0707
Три пи та ња Десан ки Макси мовић – 1394
Три побрати ма – 0073, 0098, 0150, 0230,
0259, 0261, 0288, 0289, 0316, 0387,
0440, 0472, 0558, 0650, 0671
Три поеме – 1375
Три поеме Десан ке Макси мовић – 2169
Три стршљена – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0562, 0623, 0650, 0679
Три десет пет годи на „Ма лог позори шта“ –
2184
Три десе тогоди шњи ца Српског књи жевног гласни ка – 1255
Три наест нових ака деми ка – 1640
Трип тих на стогоди шњи цу – 0855
Триста седам десе та поноћ – 0103, 0438,
0443, 0470, 0556, 0647, 1169
Трка – 0321, 0439, 0471, 0557, 0647, 0697
Трке – 0463, 0648
Трке 1 – 0447
Трн – 0786
Трнова ру жа – 0380
Трњи на под снегом – 0007, 0026, 0077,
0158, 0240, 0440, 0446, 0472, 0558, 0650
Трокра ки свећ њак зна ња: пое ти ка, ре тори ка, кри ти ка – 2808
Трпеза на води – 0124, 0623
Ту га – 0291, 0435, 0467, 0553, 0644, 0718,
0898
Ту га моје земље – 0769
Ту го моја – 0784
Ту жба ли ца – 0608, 0625, 0649
Ту мараш шу мом не слу тећ да ћеш ту – 0898
Ту мачења књи жевног де ла и ме тоди ка наста ве – 2795
Турнеја Пен-клу ба – 1262
Ћи ри ли ца – 0230, 0259, 0288, 0289, 0316,
0387, 0671
Ћи ри ли ца у Пари зу – 0006
Ћуд је женска смешна рабо та – 0317, 0439,
0471, 0557, 0648
Ћук – 0100, 0233, 0291, 0293, 0388, 0435,
0467, 0474, 0525, 0553, 0564, 0644,
0719, 0899, 0987
Ћук из дедовског забра на – 0593, 0602,
0649
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Ћу рак помодар – 0440, 0472, 0498, 0558,
0562, 0623, 0633, 0650
Ћу та ње се чуло – 0478, 0525, 0648
У авиону – 0445, 0648
У Атомској пећи ни – 0180, 0251, 0439,
0471, 0557, 0648
У Атонској пећи ни – 0317
У бу ри је са мо спасење – 0898
У веч ном гра ду – 0006
У вла ку – 0435, 0467, 0553, 0644
У вр ту – 0861
У вр ту де тињства – 0528
У вр ту песни ки ње – 2313
У вр ту људоједа – 0729, 0739
У вру ћи ци – 0478, 0525, 0564, 0648, 0719
У гости ма – 0005, 0007, 0073, 0076, 0077,
0098, 0150, 0158, 0183, 0195, 0236, 0240,
0241, 0261, 0267, 0273, 0325, 0339, 0414,
0415, 0440, 0441, 0444, 0446, 0464, 0472,
0477, 0514, 0522, 0526, 0558, 0560, 0561,
0562, 0565, 0591, 0592, 0623, 0650, 0679,
0711, 0713, 0725, 0742, 0745, 1017, 1021,
1025, 1113
У давном за ви чају – 0608, 0625, 0649
У девет наест сати код... – 1852
У деч јој библио теци – 0440, 0472, 0558,
0650
У доњем двори шту – 0007, 0073, 0077,
0098, 0150, 0158, 0240, 0440, 0446,
0472, 0558, 0650, 0679
У за ви чају – 0478, 0528, 0648
У звери ња ку – 0029, 0049, 0151, 0440,
0472, 0558, 0650
У земљи се ља ка – 0528
У земљи се ља ка... – 2495
У зимски дан – 0100, 0233, 0266, 0290,
0293, 0303, 0319, 0388, 0435, 0467,
0498, 0525, 0553, 0631, 0644, 0735,
0743, 0899, 0900, 2525
У злату јесени – 0445, 0648
У знак поштова ња Десан ке Макси мовић –
2292
У ка мена срце ка мено – 0865
У колу – 0435, 0467, 0553, 0631, 0644, 2525
У крају мом – 0050, 0435, 0467, 0498, 0553,
0644, 0900, 1058
У Кра љевој земљи – 0099, 0438, 0470,
0556, 0647
У кру гу ве ли ких – 1788

У крч ми – 0436, 0468, 0474, 0554, 0645
У мла дости – 0593, 0649
У мом гра њу – 0892
У моме гра њу је ша пат, песма цвркут – 0879
У мре жи сећа ња – 0608, 0625, 0649
У му зеју – 0100, 0233, 0388, 0525, 0564,
1083
У му зеју 1 – 0293
У му зеју 1–2 – 0435, 0445, 0467, 0553,
0644, 0719
У неса ни ци – 0190, 0386, 0438, 0443, 0470,
0525, 0556, 0647
У оном се лу – 0892
У оном се лу, на оној веран ди – 0879
У очеки ва њу вољеног писца – 1778
У парку – 0833
У под не – 0892
У пољу – 0435, 0467, 0553, 0644
У посе ти Десан ки Макси мовић – 2105,
2197
У пролеће – 0100, 0233, 0293, 0319, 0388,
0437, 0469, 0555, 0646, 0987
У прстен – 0892
У ропству – 0399, 0436, 0443, 0468, 0474,
0554, 0645
У ру жи частој ку ћи – 0892
У са же том обли ку – 2761
У све ту бајки – 0715
У све ту де тињства, пти ца и шу ме – 1757
У све ту ли ковних умет ности – 0145
У свом времену – 0528
У се лу мра ва – 0440, 0472, 0558, 0633, 0650
У сен ци неба – 0435, 0467, 0553, 0644, 1098
У сла ву побу не – 0700
У смрт мра ви – 0435, 0467, 0553, 0644
У смрт росе – 0100, 0233, 0291, 0293, 0319,
0388, 0435, 0467, 0525, 0553, 0564,
0644, 0885, 0971, 1083
У сну... – 1107
У сну... деца – 1064
У сну деца расту – 0241, 0484, 0679
У сну ку шаш борит се са судби ном – 0898
У спомен ве ли ке књи жевни це – 2009
У срцу ин ти ме – 1877
У срцу љу ба ви и мати ци жи во та – 2082
У срцу твоме би ла сам ипак? – 0898
У ста кленој ба шти – 0278
У сусрет песми Алатау – 0836, 0892
У сусрет пролећу – 0347, 0389, 0416, 0566
У тра ди ци ји ин тим не ли ри ке – 1610, 2315
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Уместо цвећа, за све ма ме све та – 2126
Умет ни ци – 0447, 0648
Уми ра ње љу ба ви – 0004, 0050, 0100, 0152,
0229, 0233, 0290, 0293, 0319, 0386,
0388, 0436, 0468, 0498, 0525, 0554,
0645, 0900, 0971, 1083
Уми ра ње срца – 0436, 0468, 0498, 0554,
0645, 0900, 1083
Умјет ност и умјешност – 1397
Умор – 0435, 0467, 0474, 0553, 0644, 0718,
0899, 0900, 1276, 1281
Уни верзи тетске збирке – 0159
Уобра жени ћу ран – 0073, 0098, 0150, 0312,
0440, 0472, 0558, 0623, 0633, 0650, 0679
Уочи рат не ту ге – 1788
Упозна ва ње с Ци ри хом – 0159
Упозорење – 0190, 0291, 0438, 0443, 0470,
0474, 0498, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Упркос – 0795
Упутство – 0823
Ура нак – 0415, 0440, 0444, 0472, 0477,
0558, 0592, 0650
Уреди ће се школа у Бран кови ни – 2250
Уру чена на гра да Стева ну Ра ич кови ћу –
2557
Уру чене Ву кове на гра де – 1950
Уру чење ди пломе ђа ци ма и наставни цима на гра ђеним на кон курсу „Поли тике за децу“ – 2002
Уса мљен крст – 0291, 0435, 0443, 0467,
0553, 0564, 0644, 0718, 0719
Уса мљени крст – 0525, 0987
Уса мљени песник – 0551
Уса мљеник – 0447, 0461, 0648
Уса мљени кова песма – 0291, 0435, 0467,
0553, 0644, 0718, 0899, 0987
Уса хле реке – 0030, 0051, 0075, 0125, 0149,
0438, 0443, 0470, 0474, 0556, 0647
Уса хле ру ке – 0498
Ус крсло сећа ње – 0190, 0438, 0470, 0556,
0647
Ус крсну ће – 0608, 0625, 0649
Уснуло језеро – 0317, 0337, 0439, 0471,
0557, 0648
Усов бола – 0608, 0625, 0649
Успа ван ка – 0796, 0892
Успа ван ка за зечи ћа – 0440, 0472, 0558,
0623, 0650
Успа ван ка цвећу – 0248, 0321, 0439, 0471,
0498, 0557, 0647, 0697

У трам вају – 0892
У ту ђи ни – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
У царству мр твих – 0892
У част Десан ке Макси мовић вечерас у театру поези је у Београ ду осам десе та
предста ва „Немам ви ше времена“ –
2161
У часу очаја ња – 0898
У шет њи са Бору том – 0732
У Ши нону и Пулти јеу – 0730
У шта умет ник веру је – 2233
У шумској крч ми – 0052, 0313, 0347, 0389,
0416, 0566, 0619, 0621, 0670
Увек ис под свог шеши ра – 2709
Увек нови поетски гласови Десан ке Макси мовић – 2066
Увек сам жед на новог – 2055, 2056
Увод у поновно чи та ње Десан ке Максимовић – 1847
Увод на реч – 1700
Увод на реч на Ду чи ћевим вечери ма поези је – 0586
Углед и сла ва песни ки ње – 1749
Угледа ла сам се на своје наставни ке – 2518
Угљенокопач – 0827
Удови ца – 0004, 0152, 0229, 0386, 0436,
0468, 0554, 0645
Удру жење ју гословенских књи жевни ка –
1339
Уз пастирску ватру – 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Уза луд – 0608, 0625, 0649
Уза луд на опомена – 0462, 0593, 0649
Узбу ђу је ме – 0478, 0648
Уздах – 0758
Узди за ња – 1309
Узео си ми све тлост и ва здух – 0898
Ујкин сан и дру ге при повет ке – 0903
Укле та пти ца – 0347, 0389, 0416, 0481,
0527, 0566, 0639, 0642, 0657
Укле ти сан – 1286
Укра дени колач – 0526, 0565, 0619, 0621,
0670
Улизице – 0093, 0099, 0438, 0470, 0556, 0647
Ули це – 0892
Улога набраја ња и вари ја ци ја у збирци
Тра жим поми лова ње Десан ке Максимовић – 2766
Уместо пред говора – 0454
Уместо Хен ри ја Му ра – 0159
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Ус пе ло књи жевно вече Пен-клу ба – 1365
Успомена – 0786
Успомене – 0290, 0435, 0467, 0553, 0608,
0625, 0644, 0649, 0987
Усред при роде нау чи ла сам говор немуштих – 1573
Уста ни ково ходоча шће – 0440, 0472,
0558, 0650
Уста ни ци – 0266, 0293, 0319, 0436, 0443,
0468, 0498, 0554, 0645, 1047, 1358
Уста ни ци (Спомен на сечу кнезова у Ваљеву) – 0100, 0149, 0233, 0388, 0525
Устан ци – 1098
Усту пи ти реч песни ку – 2471
Утак ми ца – 0159
Утваре Десан ке Макси мовић – 2455
Уте ха – 0290, 0293, 0319, 0435, 0467, 0553,
0644, 0972
Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској
га зи ли тра ви – 0233, 0388, 0525
Уте ха (Ако нисмо зајед но по априлској
га зи ли тра ви) – 0100
Уте ха (Још да нас смо зајед но) – 0004,
0152, 0229, 0386
Утрка – 0435, 0467, 0553, 0644
Уцве та ле мисли – 0004, 0050, 0152, 0229,
0386, 0437, 0469, 0474, 0555, 0610,
0646, 0987
Учењак и говедар – 0380
Учи те љева ћерка – 1788
Учи те љи ца – 0299, 0686, 0708, 0746
Уџбени ци – 0784
Фа ворит – 0030, 0051, 0075, 0125, 0438,
0470, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Факси мил ру кописа Веру јем – 0399
Фан тастич но вече – 0435, 0443, 0445,
0467, 0518, 0553, 0644
Фата морга на – 0308, 0321, 0439, 0443,
0471, 0557, 0647, 0697, 1097
Фебру арски разговори – 0073, 0098, 0150,
0440, 0472, 0558, 0623, 0650
Феномен ми крокосмоса у поези ји Десанке Макси мовић – 2629
Фењер-сова и красноглас, учитељ пева ња –
0729, 0739
Фести вал је прошао – 0307
Фести вал у Стру ги – 0317, 0439, 0471,
0557, 0648, 1150
Фјорд сли кар – 0124, 0623

Фонолошка струк ту ра ри ме и неки аспекти њене реа ли за ци је у поези ји Десанке Макси мовић – 2468
Фо тографи ја – 0806
Фо тографи ја Десан ке Макси мовић и
Сергеја Сласти кова – 1574
Фран цуски дух – 0159
Фреска од речи – 1999
Фреске од речи – 2000
Фронт – 0773
Функ ци ја епи те та у збирци Тра жим помиловање Десан ке Макси мовић – 2784
Функ ци је екс пли ка ци ја песме – 2665
Функ ционал но-стилска обе леж ја син таксич ких средста ва у поетском тексту –
2636
Ха – 0544
Хаику поезија Десанке Макси мовић – 2553
Ха и ку : неста шна песма – 2672
Ха и ку, Црњански и са времени ју гословенски ха и ку – 2416
Хајде да растемо – 0241
Хајка на пи ли ће – 0732
Ха лу ци на ци ја од умора – 0822
Ха лу ци на ци ја слу ха – 0308, 0321, 0386,
0439, 0443, 0471, 0525, 0557, 0647, 0697
Хармони ја у осећа њу жи во та – 2162
Хату ни – 0778
Хва лиса ва пат ка – 0241, 0261, 0312, 0440,
0472, 0558, 0562, 0623, 0633, 0650,
0679, 0993
Хва лиса ви зечеви – 0073, 0098, 0150,
0261, 0414, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0522, 0526, 0558, 0560, 0561,
0565, 0573, 0591, 0592, 0623, 0633,
0650, 0679, 0713, 0725, 0921
Хва лиса ви зечић – 0241
Hilsen til Norge – 0438, 0470, 0556, 0647
Хи ља ду годи шња трка – 0731
Хим на боги ње Весне – 0423, 0447, 0648
Хи рург – 0309, 0310, 0321, 0439, 0471,
0557, 0647, 0697
Хит на посе та – 0030, 0051, 0075, 0125,
0290, 0498, 0525, 0647, 0943
Хлебарево ви ђење – 0099, 0100, 0233, 0293,
0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Хомеров вид Десан ке Макси мовић – 2494
Хори зон ти – 0855
Хоћу да мојим поста неш сећа њем – 0892
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Хоћу да на ша љу бав – 0749
Хоћу да се ра ду јем – 0900, 1704, 1770
Хрисопеја верба лис – 2136
Хри шћанско и па ганско у поези ји Десанке Макси мовић – 2744
Хте ла бих рећи ти хо сасвим – 0898
Хтео је да буде све ка ко ва ља – 0097
Хтје ла си – 0900
Ху ма ни зам Десан ке Макси мовић у збирци Тра жим поми лова ње – 2704
Цар играча ка – 0001, 0003, 0029, 0049,
0052, 0146, 0151, 0197, 0198, 0227, 0228,
0294, 0314, 0341, 0343, 0347, 0348, 0377,
0389, 0412, 0416, 0448, 0562, 0566, 0568,
0596, 0611, 0619, 0621, 0641, 0670
Царев стра жар – 0099, 0100, 0233, 0293,
0388, 0438, 0470, 0525, 0556, 0647
Цари ца Ке теван – 0768
Цари ца лу та ка и Ми лена – 0739
Цвет и људи – 0226, 0278, 0385
Цвет је проговорио – 0595
Цвет сам позва ла – 0892
Цвет сам позва ла и цвет процве та – 0879
Цвет на ду ша – 0608, 0625, 0649
Цвет ни збор – 0440, 0472, 0498, 0558, 0650
Цвет ни старач ки дом – 0278, 0321, 0439,
0471, 0557, 0647, 0697
Цвет но чудо – 0279, 0321, 0439, 0471,
0498, 0557, 0647, 0697
Цвеће за Десан ку – 2308
Цвеће уз му зи ку расте – 0380
Цврчак пева негде са кри вен у мрак – 0898
Це ло би ће – 2198
Цео један век – 2529
Цео свет Москви у гости ма – 0006
Ци ви ли за ци ја – 0436, 0468, 0498, 0554,
0645
Ци га нин Марко – 0447, 0648
Ци рих у из лози ма – 0159
Ци ри шки зоолошки врт – 0159
Ци цибан – 0820, 0845, 0907
Ци цибан заспи – 0796
Ци цибан и дру ге песме – 0785, 0887
Ци цибан и нешто дру го – 0906
Ци цибан и Ци цифуј – 0797
Ци цибан слу ша очев сат – 0797
Црв ма ђи је – 0892
Црв ма ђи је умет ности је кич ма – 0879
Црвен одблесак ви дим па да – 0898
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Црвена Крести ца и Зе лени Репић – 0052,
0347, 0389, 0390, 0416, 0562, 0566, 0620
Црвене бу бе – 0124, 0440, 0472, 0558, 0650
Црвен ка па – 0739
Црква у пла мену – 0606, 0608, 0625, 0649
Црква у се лу – 0718
Црквени му зеј у Бран кови ни – 0593, 0649
Црн бог – 0605
Црна богороди ца – 0159
Црна певи ца – 0149, 0190, 0407, 0438,
0470, 0556, 0647
Црне су зе – 0321, 0439, 0471, 0498, 0557,
0647, 0697
Црно море – 0437, 0469, 0525, 0555, 0646,
1083
Црногорски пјесник као поетски мо тив
српских пјесни ки ња – Његош је био
поетски мо тив за три значајне српске
пјесни ки ње: Ми ли цу Стоја ди новић,
Иси дору Секулић и Десан ку Максимовић – 2231
Цр та хори зон та – 0898
Чардак ни на небу ни на земљи – 0149,
0181, 0190, 0226, 0385, 0438, 0470,
0525, 0556, 0647
Чаробна земља – 1035, 1126
Чаробни ца – 1309
Чароли ја – 0321, 0386, 0439, 0449, 0471,
0498, 0557, 0647, 0697
Час биологи је – 0595, 0618
Час географи је – 0986
Час земљописа – 0007, 0073, 0077, 0098,
0150, 0158, 0230, 0240, 0246, 0259,
0288, 0289, 0316, 0387, 0408, 0415,
0435, 0440, 0444, 0446, 0467, 0472,
0477, 0498, 0526, 0553, 0558, 0565,
0592, 0595, 0623, 0633, 0644, 0650,
0671, 0679, 0900, 1083
Час земљописа (Стаја ло је нас три десет) –
0004, 0152, 0229, 0386
Час истори је – 0004, 0007, 0077, 0152,
0158, 0229, 0240, 0386, 0437, 0446,
0469, 0474, 0555, 0595, 0623, 0646
Час пре мене – 0050, 0100, 0120, 0233,
0293, 0388, 0437, 0469, 0498, 0525,
0555, 0564, 0646, 2387
Час фи зи ке – 0073, 0098, 0150
Часовник – 0606
Часовник са ис тока – 0577

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Библиографија дела Десанке Максимовић 1972–2011. ________

Часовни чар с бе легом на оку – 0808
Часопис Мисао и Д. М. – 0498
Ча ша опојности – 0835
Чврсто доглед стисни и за гледај – 0776
Чега ли сам сен ја, прола зни пут ник кроз
око што прола зи – 1098
Че жња – 0004, 0152, 0229, 0266, 0290,
0293, 0386, 0399, 0435, 0467, 0474,
0498, 0553, 0610, 0644, 0718, 0885,
0899, 0900, 1935
Че жња за за ви чајем – 0280
Че жња за са моћом – 1738
Че жња у ту ђи ни – 0007, 0050, 0074, 0077,
0100, 0155, 0158, 0233, 0240, 0291,
0293, 0388, 0399, 0436, 0446, 0468,
0474, 0525, 0554, 0564, 0645, 0719,
0987
Чезнемо за кри ли ма – 0892
Чекају – 0769
Чека ње – 0290, 0291, 0435, 0436, 0443,
0465, 0467, 0468, 0553, 0554, 0644,
0645, 0987
Чека ћу – 0478, 0648, 1133
Чесме – 0447, 0648
Честит ка – 0046
Честит ка за нову годи ну – 0007, 0073,
0077, 0098, 0122, 0150, 0158, 0194,
0230, 0235, 0240, 0259, 0288, 0289,
0292, 0316, 0387, 0440, 0446, 0466,
0472, 0558, 0650, 0671, 1118
Честит ка Учи тељској школи у Београ ду –
0006
Честит ке – 0593, 0649
Често ми па да на ум Бах чисарај... – 0898
Че твр та ма ма – 0623
Че твр та сед ни ца Извршног одбора САНУ од 21. 2. 1962. – 1603
Че ти ри дома ће књи ге прозе за децу – 1951
Че ти ри омла динске књи ге – 1459
Че ти ри песни ка у еди ци ји „Ју гословенски
песни ци“ – 1690
Че трдесет књи га Десан ке Макси мовић –
1779
Че трнаести октобарски сусрет писа ца –
2026
Чешка ан тологи ја српских песни ки ња –
1248
Чи ја је Десан ка – 2357
Чим се срет немо – 0004, 0152, 0229, 0290,
0386, 0437, 0469, 0555, 0646

Чим стиг не зи ма – 0595
Чи ме жи вим – 0798
Чи ме, чи ме помоћи – 0798
Чим наз игра – 0881
Чин ду ховног под ви га – 2534
Чин препозна ва ња – 2813
Чиоде – 0073, 0098, 0124, 0150, 0313,
0440, 0472, 0558, 0650
Чисти ку кац – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0623, 0650
Чистопољ – 0898
Чисто та речи – 2464
Чи таони ца на та ва ну – 0317, 0439, 0471,
0557, 0593, 0648, 0649
Чи ча Јан ко – 0317, 0439, 0471, 0557, 0648
Чи шћење кожа – 0740
Чи шћење сеоске школе – 0593
Чи шћење школе – 0649
Чла нак – 0815
Чла нак о поези ји и ли ку Ду шка Ра дови ћа –
0257
Чла нак о са временој српскохрватској поези ји на бу гарском – 1222
Чма ва ло – 0124, 0415, 0440, 0444, 0472,
0477, 0558, 0592, 0650, 0713
Чоба нин пче ла – 0073, 0098, 0150, 0347,
0389, 0416, 0562, 0566, 0620
Човек – 0069, 0074, 0155, 0187, 0436, 0468,
0474, 0498, 0554, 0610, 0645, 0874,
0885, 0899, 0900, 0920, 1083
Човек има будућ ност, јер има и прошлост –
2409
Човек пева после рата – 1781
Човека који се ту ђег ћи ли ма докопо –
0862
Човеков дом – 0190, 0217, 0438, 0470,
0525, 0556, 0564, 0647, 0719
Човеков жи вот – 0587, 0606, 0632
Човеколи ка биљка – 0445, 0461, 0525,
0564, 0648, 0719
Човјек у свим ма нифеста ци ја ма људског –
1537
Чу вајте се – 0435, 0467, 0553, 0644
Чу вар шу ме – 0435, 0467, 0553, 0644,
0735, 0987
Чуда Бајка ла – 0852
Чуда у шу ми – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0558, 0650
Чуд новато – 0595, 0608, 0625, 0649
Чуд новато дрвце – 0752
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Шта да ка жем. Остао је кратак рок – 0898
Шта деца у све ту слу шају – 0124, 0415,
0440, 0444, 0472, 0477, 0558, 0592,
0650
Шта је теби, небо – 0437, 0469, 0555, 0646,
0899, 0987
Шта је у СССР-у преведено из на ше књижевности – 1527
Шта ли те спречи – 0345, 0378, 0409, 0478,
0517, 0588, 0648
Шта мисли васиона? – 1760
Шта могу – 0462
Шта могу, али ако ћу искрено – 0898
Шта оста не од љу ба ви – 0437, 0469, 0555,
0646
Шта при чају бу бе – 1791
Шта с тим – 0778
Шта са да при премате – 1677
Шта се дога ђа... – 0815
Шта спремају на ши књи жевни ци? – 1252
Шта ту чекаш – 0379
Шта чекаш – 0478, 0648
Шта чи тате ових да на – 1629
Штам парске грешке – 0296, 0313, 0440,
0472, 0558, 0623, 0650
Штам парске грешке 1–2 – 0124
Што је брзо, то је кусо – 1630
Што је теби, небо? – 1083
Шу ма – 0006, 0027
Шу ма на жези – 0317, 0337, 0439, 0471,
0557, 0648
Шу ма у Израе лу – 0437, 0469, 0555, 0593,
0646, 0649
Шу мори над са мим ухом – 0838, 0892
Шумска дома ћи ца – 0073, 0098, 0150,
0313, 0679
Шумска звезда – 0050, 0435, 0467, 0553,
0644, 1083
Шумска љуља шка – 0056, 0149, 0199, 0200,
0222, 0241, 0285, 0414, 0440, 0472,
0522, 0558, 0560, 0561, 0562, 0591,
0623, 0633, 0650, 1530, 1534
Шумска са моћа – 0073, 0098, 0150, 0440,
0472, 0526, 0558, 0565, 0650
Шумски дух – 0729, 0739
Шумски храм – 0445, 0474, 0525, 0564,
0648, 0718, 0719
Шумско дрво – 0898
Шут – 2606
Шу то те лен це – 0124, 0623

Чудо у пољу – 0222, 0285, 0440, 0460,
0472, 0498, 0558, 0633, 0650, 0830,
0844, 0859, 0870, 0928, 0941, 1079
Чудо у цркви – 0070, 0099, 0100, 0233,
0293, 0386, 0388, 0438, 0443, 0470,
0499, 0525, 0556, 0564, 0647, 0719,
0900, 1145
Чудо у цркву – 0961
Чудо у шу ми – 0526, 0565
Чудо творац у воћ ња ку – 0595, 0608, 0625,
0649
Чудо творни џепови – 1302
Чудо творно дрво – 0435, 0467, 0553, 0644,
0735
Чуј зри кавце... А знаш ли ко су они – 0898
Чу јеш ли Ју госла ви јо – 0819
Чу павко – 0007, 0073, 0077, 0098, 0150,
0158, 0194, 0235, 0240, 0292, 0440,
0446, 0472, 0558, 0650
Чурга – 0317, 0439, 0471, 0525, 0557, 0648
Шал терски дух – 2204
Шарена пти ца – 0701
Шарена торби ца – 0414, 0440, 0472, 0522,
0558, 0560, 0561, 0591, 0650
Шати лу ра – 0778
Шведска – 0445, 0648
Шева – 0784
Шева небесни ца – 0659
Шеснаести мај – дан песни ки ње – 2530
Шест децени ја на књи жевној сцени – 2227
Шест децени ја у на шој и светској књижевности – 2020
Шеста ма ма – 0623
Шеста сед ница Извршног одбора СА НУ
од 10. 2. 1963. закљу чу је да Десанка
Макси мовић представља Ака демију на
скупштини Са веза организација и установа за ширење књиге Србије – 1628
Шет ња кроз гроб – 0435, 0467, 0553, 0644
Шет ња са Десан ком Макси мовић – 2358
Шет ња укроћеним Ду на вом – 0006
Шешир Десан ке Макси мовић – 2535
Школска ку ца Гара – 0670, 0732
Школске клу пе – 0870
Школски гуслар – 0593, 0649
Школски од мор – 0515, 0516
Школски писци – 2666, 2760
Шта ватра пева – 0034, 0312, 0440, 0472,
0558, 0623, 0633, 0650
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Предговор
Десан ка Макси мовић, „најду жа моћ српског јези ка“, за чи јег су се „века угаси ли (...) толи ки вул ка ни, пресу ши ле реке, затвори ли руд ни ци, преса хли извори, која је све боље
пева ла што је ду же жи ве ла“,11 без престан ка заоку пља па жњу чи та ла ца свих узраста и
ин тересова ња, теоре ти чара и истори чара књи жевности. Дари ва на и лепо том и „теготом“, при ма ла је, некад ши рока срца, а некад стоич ки, све што су јој усуд и људи на мени ли, преносећи своја осећа ња, разми шља ња и дожи вља ва ња у поетске и прозне за писе,
који ма се околи ни от кри ва ла, али истовремено од ње и бра ни ла. Веру ју ћи да је у своју
инти му децени ја ма пу шта ла читаоце, чи ни ло јој се да оно што са ма ни је желела да им саоп шти, не треба ни после њене смрти да ис тра жу ју. Уме ла је да ка же да су човек и песник
у њој два мирна суста нара. Из тога су проис текли и њена скром ност и мирно ра дова ње
ус песи ма и на гра да ма, са држа ни у од говору Ми лошу Јефти ћу: „При рода ме је обдари ла
неким ми ром и свешћу да сва та при зна ња, та сла ва (...) ви ше вреди, можда, народу коме
при па дам, јер ја чим одем са овога света, нећу ви ше бити свесна тог призна ња и те сла ве“.
Кон ти ну и ран и доследан преглед „пева ња“ Десан ке Макси мовић од првих лирских
поку шаја обја вљених у часопису Мисао 1920. и подстрека Си ме Пан ду рови ћа, кроз уношење њених песа ма у Антологију најновије лирике (1921), преко првих књи га Песме (1924),
Врт де тињства (1927), Зе ле ни витез (1930) и првих на гра да, попут оне „Цви је те Зу зорић“ (1931), по том двостру ке „Змајеве на гра де“ Мати це српске (1959, 1973), до избора
за редовног чла на СА НУ (1965) и још, ви ше од седам децени ја ду гог поетског ствара ња,
омогу ћу је да се прати њено стаса ва ње у јед ног од најистак ну ти јих и најзначајни јих
књи жевни ка два десе тог века. Библиографско са гледа ва ње обја вљеног књи жевног
ствара ла штва Десан ке Макси мовић не пру жа пот пун од говор о њеном књи жевном ра ду,
окол ности ма под који ма је неко дело наста ло, социјал ном и историјском ми љеу и личним
веза ма које је одржа ва ла са својим са времени ци ма. Кроз архивска доку мен та, којих је
сасвим ма ло у Српској ака деми ји нау ка и умет ности, Библио теци Мати це српске и Народ ној библио теци Срби је, у скокови ма је могу ће прати ти наста нак поједи них збирки,
или разви ја ње при јатељста ва. Та ква је и преписка са изда вачем и књи жаром Светозаром
Цви ја нови ћем (писма од 14. августа 1924. из Св. Стефа на и 4. сеп тембра 1927. из Дел ница), у којој се наја вљу ју књи ге Песме, Молитве, ци клуси Шумска зве зда, Луткина дворана
у збирци Врт де тињства, а Десан ка се предста вља као бри жан сарад ник, који се труди
да обезбеди дистрибу ци ју своје књи ге.
Ка да се учи ни да је песни ки њи но име уклопљено у непомерив књи жевно историјски
и теоријски оквир, бри жљи во сачу ва ни, а забора вљени библиографски податак из ла зи
из спреми шта архи ва и библио тека и ши ри постојећа са зна ња. Поједи нач ни поетски и
прозни саста ви, кат кад це лови те збирке и преписка Десан ке Макси мовић сачу ва ни су
код породи це Ми ла кара–Пе тровић, у ку ћи Војисла ва Ми ла нови ћа, у Архи ву Српске
ака деми је нау ка и умет ности, Ру кописном одељењу Мати це српске, Посебним фон довима Народ не библио теке Срби је, изда вач ким ку ћа ма, За ду жби ни Десанкe Макси мовић.
У Народ ној Библиотеци Срби је чу вају се аутографи збирке песа ма Песме из 1924. године, једа наест песа ма ван збирке, јед ног њеног писма упу ћеног Све тисла ву Пе трови ћу,
шеснаест писа ма и три стоти не честит ки, позивни ца, посет ни ца, програ ма позори шних
1

1 Матија Бећковић, „Најдужа моћ српског језика“, у: Десанка Максимовић, Духовни завичај; прир. епископ Лаврентије, прота Владан Ковачевић, протођакон Љубомир Ранковић, Ваљево, 1993, стр. 101.
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предста ва њој упу ћених. У Архи ву Српске ака деми је нау ка и умет ности чу вају се аутограф песме „Крва ва бајка“, као и преписка Десан ке Макси мовић са познатим књи жаром С. Б. Цви ја нови ћем (три писма), Ол гом Ку тасовом (6 листова), Ивом Ан дри ћем
(12 листова), Да ни лом Дрчом, упра ви те љем основних школа у Ба ња Лу ци и његовим
ђа ци ма. У Мати ци српској сачу ван је ру копис при че „Први су коби“ (осам стра на), као
и ру кописи две песме са насловом „Песма“, сти хова „Свејед но ми је“, „Сестри на при ча“,
„Жао ми је“, „Над реч ним кори том“, „Вечерњи при звук“, текста „Љу бав“, ма ши нописи
превода и два писма, од којих је јед но упу ћено Васи Стаји ћу као позив на сарад њу у
Српској књи жевности, а дру го са држи препору ку за песме Љ. Јоци ћа. Писмо Васи Стаји ћу дати ра но 15. ок тобра 1945. пот писа ли су Десан ка Макси мовић, Ми лан Богда новић, Ве либор Гли горић, Божи дар Ковачевић и Чедомир Мин деровић, који су чи ни ли и
буду ћи уређи вач ки одбор часописа Наша књи жевност покрену тог 1946. годи не. Оно је
би ло програмска окосни ца будућег часописа, у чи јој се увод ној речи, у нешто измењеном
ви ду, и са држа ло.
За ис тра жи ваче преводи лач ке де лат ности Десан ке Макси мовић можда ће би ти драгоцени пода ци да су преводи песа ма „Успа ван ка за моје мртво дете“ и „Пролећ но саби рање“ песни ки ње Дениз Жа ле, „Убиство“ Жа клин Форе Кланси је, „Деч је пита ње“, „Ледени
за мак“ и „Ја волим Луксембург“ Ми шел Лорен, незабе ле жени у доса да шњим библиографским прегледи ма, сачу ва ни као ма ши нописи у Библио теци Мати це српске.
У дому Дeсанке Макси мовић чу вају сe са пијетeтом и поштова њем њени ру кописи и
ма ши нописи, ори ги нал них и преведених дeла, поeзијe и прозе, пу тописних бeлежака,
ин тервјуа, преписка, лич на доку мен та, књи ге, нови не и часописи, лич ни пред ме ти и
исеч ци, најчешће из периоди ке, у који ма су њена де ла, ин тервјуи, ан ке те или при ка зи
штам па ни. Сложени у че трнаест кар тонских ку ти ја, уну тар њих уложени у ра зноврсне
фасци кле, ковер те и омо те, на који ма нат писи чeсто не од говарају са држи ни, текстови
писа ни ру ком (фломастером, хемијском и графит ном оловком, масти лом), што оправдава могу ће грешке у њи ховом иш чи та ва њу, ма ши ном и фо токопи је, на хар ти ја ма раз личи тог формата и боје, са аутографским ис правка ма и нат писи ма на полеђи ни, повремено, по песни ки њи зна ном прин ци пу, зајед но преса ви јени, сведоче о њеној књи жевној
ра диони ци. Са мо ма ли број њих јe дати ран, али врста и старост харти је, боја ис писа или
ин ди га, ква ли тет отиска, или, као најпоу зда ни ји податак, вези ва ње за одређени часопис
или збирку, омогу ћа вају да се неки ма од њих прибли жно одреди време настан ка. Датира ње је поне кад могу ће и на основу поле ђи не кори шћеног па пи ра, који је, че сто, био
по зив на сарад њу, програм свеча ности, оба вештење, или честит ка за обја вљену књи гу
или на гра ду, што за пра во сведочи о лепо ти и изненад ности настан ка песме или при че.
Пошто би се упозна ла са са држином писма, под ву кла, заокру жи ла битне елементе у њему
и на њега на време и па жљи во од говори ла, пошту ју ћи та ко мисли и ста вове свога са говорни ка, песни ки ња се препу шта ла уну тра шњем пори ву и преноси ла на па пир своје
мисли и осећа ња, чи нећи то у сва кој при ли ци и у сва ком времену, у својој све тлој соби,
у при роди, па чак и у коли ма на пу ту до Бран кови не.
Чисте, избе љене преглед ним марги на ма, или поја шњене илустра ци ја ма, иже љене,
изнедрене, прома шта не, одболова не у мирној рад ној соби, прохода не у са мот ној шу ми,
пу ној ули ци, на честим пу това њи ма, истовремено лич не и оп ште, песме доби јају нову
ди мен зи ју ка да чи та лац за ви ри у песни ки њин при ват ни жи вот, кад де таљни је спозна
биографске подат ке, кад ма кар од шкри не врата која воде у ру кописну гра ђу сачу ва ну у
породи ци Ми ла кара–Пе тровић, у њену песнич ку ра диони цу. Она са ма с пра вом је верова ла да су „човек и песник у њој два мирна суста нара“, при чему је „човек много пу та
помогао песни ку, а песник човеку да кроз жи вот прола зи она ко ка ко же ли“. Стога је
отворено пева ла о чежњи, љу ба ви, смрти дра гих би ћа, игри блиских срод ни ка, не мењају ћи имена својих ју на ка, не ме ту ћи тра гове лич ног, тек на кон ни за годи на повремено
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га преводећи на ни во оп штег. Не могавши да не буде свесна своје вред ности, сла ве и
при хва ћености у народу, она ипак сопствене ис писе ни је чу ва ла као дра гоцене материја ле, који са ми по себи предста вљају културно добро и ши рок прозор у њену књи жевну
ра диони цу. На про тив, рет ки су листови на чи јој је полеђи ни забе ле жи ла: „Чу вати; Чувај“ (1781). Ду пли кати копи ја неког текста скоро по пра ви лу су одвојени од ори ги на ла;
са мостал на остварења измеша на су са превод ном ли терату ром (ра ди чега и ин декс почет них сти хова обу хвата и ори ги нал не и преведене песме), прозни ис писи са поетским,
интервјуи са чит ко преписа ним песма ма деце која желе да поста ну песни ци. Извештаји о
упла ћеним хонорари ма, пози ви на свеча не сед ни це, значајне кул турне ма нифеста ци је,
извештаји о послова њу библиотека (ни кад их ви ше на јед ном месту нисам ви де ла) често
су постаја ли полеђи на њених песа ма, зду шних препору ка за ула зак поједи них писа ца у
Удру жење књи жевни ка или СА НУ, сведочећи та ко о брзи ни и изненад ности јед ног
умет нич ког чи на, или доброна мерној предусре тљи вости углед не песни ки ње. Она ни је
љу боморно ни са мосвесно чу ва ла чак ни сва ки свој за пис, а ка моли бе лешку о себи, већ
их је повремено, пред крај жи вота, са ку пља ла, гу жва ла, чак кваси ла водом и ба ца ла, оцењу јући да је ва жни ји жи вот њеног де ла у чи та лач кој пу бли ци, него на пожу те лим хартија ма. За ви ру ју ћи у њену ру кописну заоставшти ну, која можда у томе оби му и обли ку не
би ни би ла сачу ва на да ни је би ло послович не изненад ности смр ти, за пра во сe скрна ви
њен ама нет да се не истра жу је оно што са ма ни је желела поези јом да искажe, али се правда мо ти ме да та са зна ња вреде народу коме она при па да.
Библиографи ја ру кописне заоставшти не Десан ке Макси мовић, коју сам ура ди ла захва љу ју ћи предусре тљи вости и помоћи породи ца Ми ла кара и Пе тровић, кроз обим не
ано та ци је же ли да предста ви сву ра зноврсност и, истовремено, је динственост ис писа.
Она обу хвата 3008 библиографских је ди ни ца, це лови тих или де ли мич них за писа песа ма, при ча, бе ле жа ка, бесе да, ин тервјуа, биографских и аутобиографских ис писа,
сценари ја, при ка за, ис кљу чу ју ћи је ди но преписку, са ре довно означеним почет ним и
за вршним сти хом, или ре чени цом уз за држа ва ње и сит них ин терпунк цијских раз лика, ви дљи вим у ин дексу почет них сти хова. За хва љу ју ћи ори ги нал ним ра дови ма других песни ка зате ченим у заоставшти ни, или ту ђим преводи ма, у које је Десан ка Макси мовић уноси ла значајни је ин тервен ци је, па поје ди не песме чак изнова препева ва ла,
би ће пру жена могућ ност ис тра жи вачи ма да уста нове која је верзи ја препева обја вљена и да ли под од говарају ћим именом. Многи ис писи сачу ва ни су у ви ше при мера ка, са
ма њим или већим ис правка ма (на при мер библ. јед. 147, 411, 960, 2555, 2556, 2557, 2560,
2561, 2562, или 127, 292, 2572, 2573, 2574), за хва љу ју ћи чему ће јед ног да на текстолози ма би ти омогу ћено да ана ли зи рају песнич ки посту пак најпознати је српске књи жевни це. Према боји па пи ра, масти ла или ин ди га, упо требља ва њу хемијске или фломастера, као и према ве ли чи ни слова, зби јености или разву чености ру кописа, формату
па пи ра и сјају упо требљеног кар тона може се прет поста ви ти годи на његовог настанка и његова на мена. Песме на мењене чи та њу, а би ва ло их је, ка ко је сведочи ла и Флорика Штефан, си јасет, за писи ва не су на безброј кар тона (библ. јед. 2359), попут шпи ла
обе лежених карата, да не би мора ла да користи наочаре на књи жевним сусре ти ма. Неки
препеви обе ле жени су кат кад поред наслова или на полеђи ни, за довољним да, или одсеч ним не, који сведоче о песни ки њи ној са мокри тич ности, а кат кад се уз њих пот кра де
и топла лич на на помена (библ. јед. 2222, уз песму Ци ри ла Злобеца „Ова игра је жа лосна“
дописа но је: „Песник воли ову песму, увек је чи та на књи жевним ве чери ма“). А крат ка
пот писа на бе лешка „У песни ковој ра диони ци“ јед ноставно деци обја шња ва ка ко настају пе сме: „За сва ки посао поред дара тре ба и пу но ра да“ (библ. јед. 1790). Ве ома су
рет ки Десан ки ни за писи о посебним књи га ма. Један од њих је при каз књи ге Чудо у пољу,
чи ја јој се опрема веома сви де ла, али у којој се пот кра ла озбиљна погрешка, која је изазва ла њено не за довољство. На и ме, ома шком су у јед ну песму спојени поче так песме
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„Татин сусрет са месецом“ и крај песме „Татин сусрет са Сун цем“ из поеме Буба мара,
што је повремено касни је проу зрокова ло грешке при не довољно од говорном при ређи ва њу нових изда ња. Па ипак, као што је стрпљи во и бла гона клоно при ма ла при медбе
и кри ти ке, та ко је већ при крају истог при ка за за писа ла: „Кад сам ви де ла књи гу у ре ду,
прошли су ме љу ти на и не за довољство“. Јед на ко стрпљење Десан ка је пока за ла и ка да
је ва ља ло начи ни ти избор превод не лек ти ре за учени ке трећег и че твр тог раз ре да, за
које је одабра ла 41 наслов. Пе дант но, преци зно и ра зложно да ла је библиографске подат ке о сва кој књи зи, предста ви ла њен са држај и врли не у десе так ре дова препору чују ћи је за одређени уз раст (библ. јед. 1774).
У разговору са Слобода ном Ву кови ћем Десан ка обја шња ва за што много преводи,
нарочи то са словенских јези ка: „Превођење волим, нарочи то превођење песа ма. Оно је
као неки поетски спорт, спорт ви шег сти ла, где човек себе несебич но покла ња дру гоме,
као узврат за ужи ва ње које ми тај дру ги пру жа својим де лом.“ С дру ге стра не, преводила је зато што су јој мисаоно и емоционал но блиски сти хови дру гих песни ка, попут Јелиса ве те Ба грја не, Ане Ах матове, Доре Габе. Понекад је са ма, кад јој језик изворни ка
ни је био знан, препева ва ла преводе дру гих, нпр. Кајоко Ја маса ки, Љу би ше Раји ћа и
дру гих. Често је доброна мерно и зна лач ки ис пра вља ла преводе поједи них књи жевни ка
који су је моли ли за ми шљење и помоћ. О томе у заоставшти ни сведочи превод песме
Бориса Ду брови на, који је сачи нио Ду шан Ђу ри шић. У пропрат ној бе лешци, уз послату
песму преку ца ну писа ћом ма ши ном, Ђу ри шић моли песни ки њу да му помог не у тра жењу речи. Рекло би се, ако ми тај посту пак са да добро ту мачи мо, да је прво уноси ла ру ком
ис правке у његов текст, а по том је, осећају ћи по требу за већим ин тервен ци ја ма препева ла це лу песму, бе ле жећи је ру ком на па пи ру без ли ни ја и уред но је пот пису ју ћи, што
је веома, веома рет ко чи ни ла, али не својим именом и прези меном, иако је препев потпу но нов и дру гачи ји, већ именом Ду ша на Ђу ри ши ћа. Да ља ис тра жи ва ња, који ма су
библиографски описи са мо незаоби ла зан пред ложак, могла би от кри ти која је верзи ја
препева Ду брови нове песме обја вљена и под чи јим именом, али су већ ова са зна ња довољан пока затељ о простосрдач ности, ве ли коду шности, спрем ности да помог не и потпу ном изостан ку су је те.
Без додат них де таљних проу ча ва ња тешко би би ло са да поу зда но тврди ти да ли и
коли ко у ру копису има преве дених песа ма које Десан ка Макси мовић ни је обја ви ла.
Ка ко та врста ис тра жи ва ња из ла зи ван окви ра библиографи ја, лич на ин тересова ња навела су ме да то поку шам да проверим, али недостатак времена допу шта сум њу у сазна ња
до којих сам дошла. Препеве Мари је Сергејевне Петрових Десан ка је обја ви ла и у књизи
Зака жи ми састанак на овом све ту. У заоставшти ни су као це ли на сачу ва ни ма ши нописи на бе лој хар ти ји без ли ни ја, непот писа ни. Ка ко је то најчешће и би ва ло са ну мерисаним песма ма, ма да несложеним ни по расту ћем, ни по опа дају ћем прин ци пу, на мењени
су за обја вљи ва ње у помену тој збирци. Поређењем песа ма са обја вљеном вари јан том
уста новљено је да у збирци ни је штам па но 13 препева, од којих су седам насловљени:
Бај чица, Ла хор, Славуј, Тополе (Пре обра жава ње) као ци клус од три песме, Море, а већина је без наслова. Међу обја вљеним песма ма њих шест се бит но раз ли ку је у ру копису,
док су на оста ли ма на кнад не ин тервен ци је би ле ма ње, или их уоп ште ни је би ло.
Међу песма ма понегде би се на шли и спискови имена писа ца које је преводи ла. На
јед ном (библ. јед. 1699) та ко су забележени: Тоне Павчек, Са ша Вегри, Да не Зајц, Ци рил
Злобец, Ја нез Менарт, Пе тар Левец, Кајан Кович, Грегор Грни ша, Јоже Шмит, али би та
педант ност устук нула пред на ле том песме уз коју најчешће ни је за писа но име аутора.
Рет ки су дати ра ни и пот писа ни листови, углавном њени прозни за писи са одређеном
на меном, ка кви су пред лог за Слобода на Па ви ћеви ћа за Змајеву на гра ду од 17. апри ла
1982. у Врњач кој Ба њи (библ. јед. 1917), или „Бе лешка о соне ту“, пот писа на лати нич ном
писа ћом ма ши ном 12. мар та 1987, или, да ли слу чајно или на мерно за држа не, бе лешке
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попут писма Ра дова на Зогови ћа Ти ту од 14. јула 1995. годи не (библ. јед. 2327). При ређују ћи извесне преведене песме и при че за обја вљи ва ње у периоди ци или ан тологи ја ма,
Десан ка је над преведеним текстом за писи ва ла у неколи ко редова биобиблиографске
подат ке о аутору, нпр. о Марку Да ви дови чу Сергејеву (библ. јед. 1636), Констан ти ну
Баљмон ту (библ. јед. 1118), или на засебним листови ма раз ли чи тог формата скуп но за
неколи ко писа ца, ка ко су предста вљени Алексан дeр Фредро, Мари ја Коноп њиц ка, Јан
Бже хва, Ева Шелбург-Заремби на, Адам Миц ки јевич (библ. јед. 1119), или Јули јан Тувим, Лу ци на Кшемењец ка, Ана Шви шчињска, Ха ли на Кошутска. Већи на Десан ки них
препева сачу ва на је неза висно од пред лошка са кога је преводи ла. Са мо понегде преводи
су при дру жени ори ги на ли ма, као код песа ма „На бе лу хељду“, „Украји ни“, „Стоји дрвеће
грабово“, „Москва“, „Де те“, „Јабу ке су са зре ле“, које је Максим Фа дјејевич Риљски преписао зе леним масти лом и упу тио их Десан ки. Некад је на полеђи ни превода она са ма
забе ле жи ла где је песму прочи та ла: нпр. за песму „Од мор“ Жа нет Де ле тан Тардиф из
збирке Ноћ вре ме на (библ. јед. 1137), или за песму „Смрт“ Ане Ми ракл из збирке Осам
пое ма и њи хови цр те жи (библ. јед. 1139). Међу ру кописи ма се чу вају и њени преводи
ма кедонских писа ца Славка Ја невског („Ноћ на бајка“, библ. јед. 1104), Коле та Неделковског („Повратак“ и две песме без забе ле женог наслова, библ. јед. 1096–1098), Коче
Ра ци на („Да ни“, библ. јед. 1100).
О поступку превођења Десанка није писа ла, сем поетски разнежено и са задовољством,
па је отуда изненад ни ја и дра гоцени ја бе лешка „Ка ко су превођене песме“ за 19. књи гу
Макси ма Горког на шест листова, писа на ћи ри лич ном ма ши ном и својеруч но пот писана, упу ћена, према за пису на полеђи ни послед њег листа, Књи жевним новина ма.
Због комплексности и разнород ности грађе и зах тевности, опширности и прецизности
библиографског описа начи њен је програм Arheion22 за ком пју терску обра ду ру кописне
гра ђе, чи ја ће се оправда ност и при мен љи вост овом библиографи јом најбоље проверити.
2

2 Програм ARHEION аутора Часлава Манчића и Александре Вранеш, намењен је обради рукописне
грађе, за коју, због њене комплексности, још увек нису дефинисани општеприхваћени стандарди
обраде. Развијен је на основу драгоцених искустава и сазнања стручњака Народне библиотеке
Србије, САНУ, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, Задужбине „Десанка Максимовић“ и Задужбине Ива Андрића, на платформи Visual Basic-a 4.0, док је база података креирана
у Microsoft Access формату, са циљем да допринесе поједностављењу, уједначавању, убрзању и осавремењавању обраде рукописне грађе. Програм је довољно широк да одговори озбиљним захтевима, проистеклим из разнородности млађих књижевних рукописа и преписке, а истовремено
довољно компактан, прегледан и једноставан да његова употреба не буде заметна и оптерећу јућа.
Основни захтеви при формулисању програма гласили су: једноставност и брзина при уносу података, применљивост на све облике и врсте аутографа, подједнако посвећивање пажње садржинским и формалним карактеристикама документа, сигнирање сваког библиографског записа, с једне
стране, обавезно одређених података неопходних на каталошком листићу или у библиографској јединици, а с друге стране, довољан простор за дозвољену субјективност и ширину приступа сваког
обрађивача. Сваки аутограф, без обзира на то да ли је писан руком или писаћом машином, да ли је
први примерак, копија са исправкама, препис на чисто, лични, или туђи, превод, интегралан текст,
или вештачка целина, целовит или фрагментаран, представља духовни производ свога аутора и
уникатан је за библиографа. Прегледно, поуздано и доследно описивања, карактеристике су чијем
остварењу тежи сваки озбиљан библиограф, који, налазећи се пред различитим рукописима, исте
дилеме треба да решава на исти начин. У разрешавању двоумица у обради грађе и формулисању коначног облика исписа предрагоцена је била помоћ академика Мирослава Пантића, проф. др Десанке
Стаматовић и др Александра Пејовића.
Програм ARHEION кориснику нуди две маске за унос података, за рукописе уопште и за књижевну преписку, које садрже групе података о аутору и садржају дела, о месту и времену настанка
рукописа и о његовим материјалним и техничким особинама, и то уносом у тзв. текстуална поља,
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Ру кописи Десанке Макси мовић сачу вани су и у дому Војисла ва Ми ланови ћа, архитекте и преводиоца. Међу њи ма су песме, ори ги нал не и преведене, преписка, биографске
бе лешке и бројне фо тографи је, у чи јем разврста ва њу има и извесних на мерних недослед ности, ка да, на при мер, песме нису раздваја не од писа ма чи ји су саставни део.
Увид у гра ђу (начи њен 14. ју на 1996), површан не због неспрем ности библиографа,
већ због крат ко трајности омогу ћеног присту па доку мен та ци ји, са мо је за ме так озбиљни јег ис тра жи ва ња и библиографског описи ва ња ра зноврсне и богате збирке, која се
састоји од 13 ма па са писми ма, јед не ве ли ке фасци кле са песма ма, јед не фасци кле у којој
је пет верзи ја рома на, јед не фасци кле са преводи ма, јед ног ма њег кофера и јед ног албу ма
са фо тографи ја ма, јед ног албу ма са разглед ни ца ма, које је песни ки ња писа ла, или покла ња ла господи ну Ми ла нови ћу током њи ховог десе тогоди шњег при јате љева ња. Пријатељство је, сећа се господин Ми ла новић, израсло из пословне сарад ње, јер је његово
идејно решење кори ца би ло одабра но за књи гу Ми лора да Блечи ћа Критичари о Десанки
Макси мовић. Узајам но поштова ње, које даје тон сва ком писму, би ло је основа на којој се
при јатељство, између оста лог, и одржа ва ло. Пре листа ва њем и ле ти мич ним чи та њем
де ли мич но је уста новљена са држи на помену тих фасци кли.
Прва црна фасцикла са држи 16 доку мената (према ну мера ци ји Војисла ва Ми ла нови ћа), углавном писа ма (прво је недати ра но; и иначе нису хронолошки сложена), а међу
њи ма јед на разглед ни ца, уз коју је послат исечак из нови на са ли ком Маркеса, који песни ки њу подсећа на Ну ши ћа, и јед на песма, „Васиона деч је собе“ (почи ње сти хом „Изабра ла је да оде са овог све та“ и за врша ва са „за њу два нај леп ша на све ту сти ха“).
Друга црна фасцикла са држи већи ном песме, ну мериса не од бр. 17 до 28 и по том 30,
један ма ши нопис на две стра не о Ани Ах матовој и три писма, два која је Десан ки упути ла Маја Љвович и јед но Десан ки но писмо Војисла ву Ми ла нови ћу у коме му нуди
књи гу превода (ујед но и послед њи доку мент у овој фасци кли). Песме су, већи ном, насловљене: „Раста нак“, „Послед њи го“, „Трећи Ваче таја вин“ (почи ње са „Ули чи ца, сокаче – да ли је“, за врша ва са „гу тљај Невске воде“); песма под бројем 18 (која почи ње са „Ни
тајне, ни ти па жње“, а за врша ва са „Ка ко је ова земља ма лена“;) песма бр. 19, на писа на на
полеђи ни „Багда ли ног“ писма Десан ки од 16. септембра 1988. (чи ји је први стих „Два десет први. Ноћ. Понедељак“ а послед њи „и од то доба сам као болесна“; песма „Новогодишња ба лада“ (први стих: „И месец досађу јући се у облацима“ послед њи: „ослабелом ру ком“;
песма „Дан те“ (први стих: „Он се ни после смр ти ни је вратио“ послед њи „веролом ној,
ниској, а оту ђеној“); „Клеопатра“ (први стих: „Већ је це ли ва ла Ан тони јеве мр тве усне“
послед њи: „на Антони јеве груди ће равноду шно ста ви ти“; песма бр. 24 (са првим сти хом
„Као негде крај обла ка“ и послед њим „немам сна ге да затворим“; песма насловљена „Знаш
и сам да нећу сла ви ти“; затим „Лет њи сад“; „Ју на штво“ (почи ње са „Ми зна мо шта је сад
неоп ход но“; песма бр. 28 (са првим сти хом „Рет ко лепа јесен поди гла високу ку полу“
послед њим „Ка да си при шао ти спокојан моме трему“ песма насловљена „80“ (чи ји је
први стих „Умео мудрости – ис куство“ а послед њи „ни ка да врати ти насмеја не не могу“.
Трећа црна фасцикла као први дати ра ни доку мент има писмо од 5. ја ну ара 1984. Гради ми ру Стоја кови ћу, ди рек тору Књи жев них нови на (у који ма је ра дио и Војислав
помоћу листи избора или опредељењем за једну од понуђене две варијанте. Првом кругу података припадају пуни облици имена и презимена, али и псеудоними, књижевна имена, иницијали;
наслов; поднаслов; упоредни наслов текста; припадност књижевној врсти; опис аутографских
исправки ; почетак и крај обрађиваног текста, што је нарочито важно за фрагменте и за поезију.
Место и година настанка текста припадају формалном кругу података, који се развија у трећем
подручју, што обухвата техничке особине рукописа: број листова и страна, тачне димензије у сантиметрима, врсту повеза, начин и боју исписа, писмо и језик, тип потписа. Опис се заокружује напоменом и сигнатуром. Нарочита погодност програма је што је свако поље претраживао и омогућавао израду најразличитијих индекса.
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Ми ла новић), као и од 1. сеп тембра 1987, у коме Десан ка за штам па ње препору чу је
књи гу песа ма Ми не Ковачевић. Ту су и песме „Непоновљив сан“, „Песма За ги“ (први
стих: „Она је зау век оти шла из куће“, послед њи стих: „у ша ке за гњу рене“, „Одбра на јед не
нара ви“, као и текст на че ти ри ку ца не стра не, у коме Десан ка хва ли „за ви дан преводилач ки успех“ Војка на Ми ла нови ћа при превођењу Ане Ах матове и неколи ким реченица ма оцр та ва шта је за њу добар преводи лац.
Четврта црна фасцикла почи ње бројем 49 и за врша ва бројем 63, са држа вајући у себи
10 разглед ни ца, песме „Не сме ти рећи“ и „Моли тва“ и писма.
Пе та црна фасцикла са држи доку мен та од броја 64 до броја 78. У њој су песме „Вежба ње воље“ (први стих: „Де те том прола зим покрај ће тен-ал ве“, послед њи: „чу ти један
глас“); „У бу ни лу“ (први стих: „Ви дим њег“); „Треба са хра нити“; „Твоја коса цвета“ (први
стих: „Твоја коса пола ко седи“ послед њи: „јед на те жена гледа са се том, а дру га те посматра жуд но“); „Кад жена воли“; „Још си онај“ (наслов је и први стих, а послед њи гласи:
„и још си онај свачи ји и ни чи ји“); „При ви ди“ (први: „Две леп ти ри це облећу око мене“,
послед њи: „ка да би ва да на и ноћи сме на“); „Понос“ (први: „Ово је зау век“, послед њи:
„у ша ке за гњу рене“, што је вероват но вари јан та ра ни је песме „Кад жена воли“); „При јатељско писмо“ (први: „Да ли си је посе тио ју трос као послом“, послед њи: „да јој у очи ма
ви ше че жње нема“).
Ше ста цр на фа сци кла са др жи већ поме ну ту пе сму „Твоја ко са цве та“ и писма до
броја 89.
Седма црна фасцикла обу хвата доку мента између бројева 90 и 108. Ту су песме „Светла пега“ (први стих: „Идем мрач ном ули цом“, послед њи: „испод трепа ви ца“); „Крштење“
(први: „Девој чи ци не могу ја дати име“, послед њи: „лет њег пљуска звон ца да звоне“);
„На мерник“; „Омла ди но, буди бла гословена“.
Осма црна фасцикла ну мери ше гра ђу од броја 109 до 123. У њој је јед на фотографи ја,
на којој је Десан ка Макси мовић са Ми ли цом Костић, Јован ком Хрва ћа нин и Ру жом Милић, које су, ка ко са ма бе ле жи на полеђи ни, све већ та да би ле песни ки ње. Ту су и песме:
„Уза луд но“; „Као препла шена пти ца“; „Послед ње вести“; „Њи хова бајка“ (први: „То празнова ње ни је би ло“, послед њи: , једи но је ан ђе ли ма јасно“); „После јед не посе те“ (први
стих: „Догоди се дођеш на препад“, послед њи: „прона ла зак се збуде“); „Има и код нас“
(први стих: „Песни че руски – Јесењин Сергу ха“, послед њи: „у срцу им крлет ка сти хова“).
Деве та црна фасцикла са држи песме: „Црква у пла мену“, „Лозар над Косовом“, „Неса ни ца“, „Отворена књи га“, „Хим на боги ње Весне“, „Грешни ан ђео“, „Забора вљено гробље“, „Пти ца се у мени разболе ла“, „Рад сам ми ра“, „Игра жму ре“, „У каран ти ну“; јед ну
фо тографи ју Десан ке Макси мовић и Робер та Грејвса из 1970. годи не и 22 писма.
Десе та црна фасцикла са држи песме: „На чарда ци ма обла ка; „Сан је пола жи во та;
„Сећа ње; „Крат ки сусрет; „Не чуди се“; „Небо и ја“; „Имови на ду ше“; „Крштење“; „Послед ња чароли ја“; „Наја ва старости“; „Чудо на гробљу“; „Разговор с ра дознал цем“; „Сели це“; „Шта чекаш“; „Пред зору“; „Тебе пи там“; „Пешак“; „Љу ба зна наси ља“; „Боја зан“;
„Зми ја земља ки ња“; „Русофи лов орман за књи ге“; „Иза шти та поези је“; „Доле леже, горе
не уста де“; „Глу ха пла ни на са хра ни ла Марка“; „Прва че жња“; „Прекор“; „Јед на ду ша“;
„Рас кршће“; „За гонет на ку ћа“; „Ве тар“; „Састан ци у сну“; „Осу ђена мисао“; „Шта ли те
спречи“; „Уте ха“; „Крат ки сусрет“.
Једанаеста црна фасцикла са држи ду пли кат песа ма о Блоку Н. Стефа нови ћа; јед ну
брошу ру са песмом „Шта ли те спречи“, као честит ком за рођен дан Војисла ву Ми ла нови ћу, који је песми, ка ко са ма песни ки ња пи ше, и на денуо то име; јед ну фо тографи ју
Георги Ди митрова Гошкина, две фотографије са сером Загорком из 1922. и 1926/1927. годи не и још 36 сли ка.
Дванаеста црна фасцикла са држи преводе Блока и Мари је Сергејевне Петрових, песме „Песник“, „Са вет мла дим чи таоци ма“, „За лу тах“, „Кад оду на ших мајки мајке“, јед ну
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фо тографи ју Војисла ва Ми ла нови ћа и Ни ки те Ста нескуа уз песму ру мунског песни ка,
посвећену Ми ла нови ћу, у ори ги на лу и у преводу Ада ма Пуслоји ћа.
Тринаеста црна фасцикла (ну мериса на као 12а) обу хвата писма и дра му „Љу бав, љубомора и оста ло“, сачу ва ну у ру копису, кат кад и на па пи ри ма, ма ло већим од ката лошког листи ћа. Војислав Ми ла новић обја шња ва да је Десан ку Макси мовић подста као на
писа ње дра ме, јер је же лео да се јед ном оп штом темом обу хвате њени прозни за писи, за
које је стрепео да ће се изгу би ти. Са држај дра ме, ка ко га је Десан ка забе лежи ла, гласи:
Увод;
Мачкица, картање;
Дола зак Ањин (Марта и Ања);
После одласка Ањиног кући (Пе тар и Марта);
Пе тар, Марта после посе те Ањи;
Други разговор Ање, Марте, Пе тра и Сузане;
Ања, Марта, Пе тар, Душан;
Ања, Марта, Пе тар – ве че ра;
Пе тар, Ања; Марта их затиче загрље не;
Ања, Марта, Пе тар;
Марта, Пе тар – сутрадан;
Пе тар, Марта;
Три слике руком дописане – последње.
Ве лика браон кутија – фасцикла са држи ве ли ки број песа ма, од којих су овде забе лежени са мо понеки наслови: „Грли це“; „За љу бљена пти ца“; „За гонет на ку ћа“; „Колибри“; „Орфеј у под земљу“; „Рати ште“; „Сок“; „Мој вршњак ћук“; „Лирски родослов“;
„Недоу ми ца“; „Зимска подок ни ца“; „За љу бљена пти ца“; „Дајте ми ти ши не“; „Миркова
мајка“; „Давна бајка“; „Прау зрок“; „Честе“.
Фасцикла са преводи ма обу хвата преводе Мари је Сергејевне Пе трових, међу њи ма:
„Бол динска јесен, „За ка жи ми саста нак на дру гом све ту“, „Редак тор“, „Ри љејев“, „Сан
пред сва ну ће“, „Ра ни гу би так“, „Април 1942“, „Севастопољ“, „Ла хор“, „У сла ву бола“,
„Разми ри ца“. У ис тој фасци кли сачу ва ни су и аутографи ци клуса песа ма Озон завичаја,
Кула чеоне кости, Ве черњача, Сеоско гробље, Месе чево брвно.
Роман Шева небесница постоји у пет верзи ја, оби ма 53 ку ца не стра не, са следећим
погла вљи ма: Шева небесни ца, Шеву упису ју у пти чи ји хор, Совин дожи вљај, Пти це
монаси, Га вран стогоди шњак, Сеоба ласта, Шта је ласта пут ни ца ви де ла у Афри ци, Дан
пу ног месеца, Непознати го, Школа јези ка, Шевин кон церт у ма насти ру, Ма настирска
амбулан та, Узбу на, Уочене особи не неких пти ца, Ли ца, Реч ник главних речи пољских,
шумских и језерских пти ца. Ли ца у рома ну су: Шева небесни ца – најбоља певи ца под
небом; стогоди шња вра на-учи те љи ца; Га вран стогоди шњак – за љу бљен у Шеву небесни цу; Сова-пророчи ца; Ћук пророк – Совин брат од стри ца; Игу ман пти чи јег ма настира; Првак – сла вуј хоровођа; Ласте-пут ни це; Вра на апотекарка; Кос – Шевин при јатељ;
Га вран-лу та ли ца, бегу нац; Соко-ра њеник; Голу би це-бол ни чарке.
У поседу Војисла ва Ми ла нови ћа сачу ва не су, у ма њем коферу, и бројне фо тографи је
и разглед ни це, као и један албум са фо тографи ја ма из Ка на де, начи њеним при ли ком
Десан ки не посе те ка надско-ју гословенском удру жењу жена „Мајка и де те“ у Торон ту,
као и три но теса са аутографи ма песа ма.
Библиографи ја, истовре мено и ката лог, ру кописне заостав шти не Де сан ке Максимовић об у хвата књи жев не аутографе сачу ва не у породи ци Ми ла кара–Пе тровић, а не
и оне који се чу вају у дому Војисла ва Ми ла нови ћа. Ку ти је у који ма су сачу ва ни ру кописи означене су ве ли ким слови ма ћи ри ли це, а ужи ком пле ти у фасци кла ма или коверта ма имају подређене ну мерич ке озна ке, чи ја су ту мачења обу хва ћена ин дексом си гли.
Од ред ни це у библиографи ји и ин декси проис ти чу из изворног ори ги нал ног текста, те
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ни имена превођених аутора нису у оп штепри хва ћеном транскрибова ном обли ку (на
који се упу ћу је у именском ин дексу), већ у оном који је за писа ла са ма Десан ка. Име Десан ке Макси мовић ни је бе ле жено у одред ни ци њених ори ги нал них остварења. Ве ли ки
је број песа ма без забе леженог наслова или аутора (биб. јед. 1046–1048, на при мер), које
ће за боље знал це ствара ла штва Десан ке Макси мовић и песни ка које је преводи ла би ти
дра гоцено поље ис тра жи ва ња. За пис на полеђи ни сва ког листа засебна је библиографска це ли на, која је са матич ном једи ни цом повеза на на поменом. Упо требљени ин терпунк цијски зна ци имају карак тер симбола који раздвајају подруч ја и стога стоје са мостал но, кат кад и на почет ку реда, или удвојено (најчешће у при мери ма ка да се први и
послед њи стих за врша вају неким ин терпунк цијским зна ком иза кога следи симбол, као
у једи ни ца ма 2397, 2398, 2405...). Обја шњења у окру глим за гра да ма иза наслова би ла су
у функ ци ји изра де ин декса, неоп ход на чак и он да ка да предста вљају плеона зам (на
при мер у слу чајеви ма од 2911–3008). Сна ла жење у библиографи ји и сачу ва ној гра ђи
олак ша ће ин декси сиг нату ра, аутора, наслова поетских и прозних текстова, почет них
и за вршних сти хова. Дра гоцен пу токаз за ра знород на текстолошка ис тра жи ва ња може
би ти ин декс првих и послед њих сти хова ори ги нал них и преведених песа ма, у коме се
могу наслу ти ти евен ту ал на касни ја одсту па ња обја вљених текстова у од носу на аутографе. Ка ко први том библиографи је обја вљених дела (за период од 1972. годи не) са држи
истород не ин дексе, омогу ћене су све врсте поређења.
У народу који, ка ко својевремено Ми лошу Јевти ћу призна де са ма Десан ка, „нема расних, стал них чи тача“, у коме се сва ки дан чи тају „са мо нови не, нови не и илустрова ни
листови“, њена поези ја ви ше, а проза, можда непра вед но бит но ма ње, би ли су стал но
ра до иш чита ва на народ на песмари ца. Ка да би показатељи о чита ности дела јед ног писца
укљу чи ва ли свеобу хват не ана ли зе о историјском тренут ку, социо-пси холошким категори ја ма, професионал ној струк ту ри, узрасту и степену обра зова ња чи та ла ца, као и
ути цају кул турне среди не, а не често са мо ну мерич ке пара ме тре, који, ма да де лу ју су ви
и ра зложни, могу би ти за мећу ћи, Десан ки не песме би заси гурно годи на ма би ва ле најраспростра њени ја, најзасту пљени ја лек ти ра ши роке чи та лач ке пу бли ке.
Својим за писом на послед њим стра ни ца ма спомен-књи ге Љу бе П. Нена дови ћа Десан ка Макси мовић је, ка ко је са ма рекла, затвори ла „ризни цу успомена“. Сва ка обја вљена књи га или за пис, њен или о њој, па и Библиографија ње не рукописне заоставштине,
отвори ће и чу вати ри зни цу успомена на славну песни ки њу.
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Ру кописна заоставштина Десанке Максимовић
Попис и опис
1.

Као у мају (песма). – 1 л. (21 х 29,7 cm), папир без линија, бели (пожу тела хартија) ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца, без пот писа ; 4 строфе. Први стих:
Као што се већ маја дру гог ; послед њи стих ; а страх у мени све разгара. – А.001.

2.

Смрт војни ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе. Први стих: За смрт
непознатог војни ка. – На полеђи ни хар ти је песма у ру копису. – Наслов прецртан и ру ком убе ле жено: За касне ло. – А.001.

3.

Сеоска гатара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; 4 строфе, 15 сти хова. Први стих: На дла ну
ви диш ве ли ког те треба ; послед њи стих: ти најбоље знаш ко би то био. – На полеђи ни: писмо које је Дра ган Кули џан упу тио Десан ки Макси мовић поводом
два десе тогоди шњи це из ла жења Весе ле свеске. – А.001.

4.

Човекова судби на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца. Први стих: Тешко је човеку који као сам
Бог ; послед њи стих: да би свет спа вао мирно. – На полеђи ни за писа но ру ком:
Ду пли кат; Одбачена песма чи ји је први стих: Тешко је човеку, а послед њи: судби на борца. – Послед њи стих на писан над прецр та ним: „... да би дру ги у сан тонули мирно“. – А.002.

5.

Породи ца богова (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца. Први стих: Ра дуј се, Перу не, ниси инокосан ;
послед њи стих: чи је преда те подасте ти ду ше. – Аутографске ис правке. – А.002.

6.

Анегдо та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Загледа ла се боги њи ца Весна ; послед њи стих: оку људском би ла је неви дљи ва. –
На полеђи ни: бројеви. – Ис правке ру ком аутора. – А.002.

7.

Говор на гробу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; ру копис,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Кад си добро ти да вао
оду шка ; послед њи стих: са чи јом си ту говао ту гом. – На полеђи ни: песма О би љу
лекови том још јед ном. – На крају песме као пи та ње забе ле жено: не?. – А.002.

8.

О би љу лековитом још јед ном (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих:
Ра застремо та ко понекад у тра ви ; послед њи стих: ка жу да је отрован. – На полеђи ни: песма Говор на гробу. – Без аутографских ис правки. – А.002.

9.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, лати ни ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: На дла ну ис пру женом ;
послед њи стих: боље је пјеши це. – На полеђи ни: песма Говор на гробу. – Од песме О би љу лекови том још јед ном одвојена са три звезди це. – А.002.
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10.

Песма без наслова (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 76 сти хова. Први стих: За
време ле та авион се понекад тресе ; послед њи стих: и нуде нам сок, бомбоне. –
На полеђи ни: Деч ја; Из лет у Мајорку (ру ком за писа но). – А.002.

11.

Снежна визи ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа. Први стих: Два људска стабла мла да ;
послед њи стих: па хуље на њих са небеса па да. – На полеђи ни: рачун на коме је руком забележено За За гу. – На песми ру ком за писа но: Би ло у књизи. – А.002.

12.

Жи вот борца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Тешко
је човеку који као сам бог ; послед њи стих: да би свет спа вао мирно. – Аутографске ис правке. Постоје још две вари јан те исте песме, писа не ма ши ном, ћи ри лицом, на каро па пи ру, у који ма је први стих исти, а послед њи се раз ли ку је. У једном гласи: да би народ мирно могао да спа ва, а у дру гом: да би домови на могла
мирно да спа ва. – А.002.

13.

Лисна злат на ки ша (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Прегршти ма пљу шти на земљу лист ; послед њи стих: и бес помоћан слепац
трн. – На полеђи ни: прецр та ни за писник. – А.002.

14.

Полуотворена књига (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; хемијска
оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 28 сти хова. Први стих: Оставих полуотворену књигу ; послед њи стих: Лепа, проклета књига. – Постоји још један при мерак ове песме, писан машином, ћири лицом, без исправки. – А.002.

15.

Чека ли нас негде Ноје (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 38 сти хова. Први стих:
Бе жи мо ; послед њи стих: неки Ноје. – Ру ком ис под наслова ку ца ног ма ши ном
поновљен наслов. Прецр та на прва строфа од осам сти хова. Први прецр та ни
стих гласи: Ра ке те земљу опасу ју, а послед њи стих те строфе је: првих људи и маму та. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.002.

16.

Позивни ца на вечеру (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 25 сти хова. Први
стих: Пози вам на вечеру ; послед њи стих: играти низ ли ва де и њи ве. – Ис под задржа ног наслова ма ши ном уписан наслов који је прецр тан, а гласи: Позив на вечеру. – А.002.

17.

Решет ка на зи ду (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Решет ка на зи ду, ваљда венти латор ; послед њи стих: Стра ва, као у пусти њи му кла. –
А.002.

18.

Забора вљене речи (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Забора вљених речи ми је жао ; послед њи стих: претворити је у нову новцату. – На
полеђини: прецртани извештај о фотографија ма. – Аутографске исправке. – А.002.

19.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 1 строфа, 5 сти хова. Први стих:
Не дао ти Бог ; послед њи стих: и обла ке неи маре. – На полеђи ни: Пази ; Не дао ти
Бог (ру ком за писа но). – А.002.
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20.

Не можеш ме прона ћи (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 36 сти хова. Први
стих: Чека ћу ; послед њи стих: срешћеш ме на којој од ста ни ца. – На полеђи ни:
Чека ћу (ру ком за писа но). – Аутографске ис правке. – А.002.

21.

Тобож за децу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Поче се на гло хватати мрак ; послед њи стих: који је упа лио у стра ху од
мра ка. – На полеђи ни: ку ца ни текст. – Аутографске ис правке. – А.003.

22.

Пећински сликар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 14 сти хова. Први стих: Пећински
сликар за врши изданке рога ; послед њи стих: са којим разговарам и ходам. – А.003.

23.

Ју тро после бдења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 1 строфа, 13 сти хова. Први
стих: Дивно ли је ова ко у лет њи дан ; послед њи стих: који ма још не слу тим порекла. – На полеђи ни: Да се дора ди (ру ком за писа но). – А.003.

24.

Зимски празник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Тебе
из сећања неизгнаног ничим ; последњи стих: казаћеш песму коју за живота не каза. –
Аутографске исправке. Отку цани наслов је прецртан и наново уписан ру ком. Испод
от ку ца ног је још један наслов убе ле жен ру ком: Гуслару из Бран кови не. – А.003.

25.

Сунце и смрт (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Седи мо на сунцу и говори мо о смрти ; послед њи стих: на праг довести. – Постоји још јед на варијанта ове песме, писа на ма ши ном, ћи ри ли цом, која има 20 сти хова. Почет ни стих
гласи: Седи мо на сун цу, а послед њи стих се не раз ли ку је. – А.003.

26.

За ла зак у пла ни ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први
стих: Уђи у небо ; послед њи стих: па ће ноћ све прола зе да за гра ди. – А.003.

27.

Фата морга на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Би ло је чудесно ; послед њи
стих: и постоји и не постоји. – На полеђи ни: писмо. – Аутографске ис правке.
Прецр та на два сти ха. Постоји још један при мерак ове песме. – А.003.

28.

Зимски пра зник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Тебе из сећа ња неизг на ног ни чим ; послед њи стих: на јед ној од прошлошћу за веја них ста за. – А. 003.

29.

Маслач ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Пољска црквена ти ши на ;
послед њи стих: све тач ке ореоле са че ла. – На полеђи ни: писмо Слобода на Ћеткови ћа Де сан ки Макси мовић поводом поди за ња спомени ка на Ка ди њачи, од
4. 6. 1979. годи не. – А.003.

30.

Пролећ на се та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 19 сти хова. Први стих:
Држим у ру ци бусен јагорчевине ; послед њи стих: као уз мртво дете. – Мање аутографске исправке. – А.003.
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31.

Треба са хра ни ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Са храни ли смо толи ка дра га створења ; послед њи стих: и затвори ти се у одаје чисте
свести. – А.003.

32.

Бран ку Ћопи ћу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Трогла ва црна мисао ; послед њи стих: Нека им је пу това ње ла ко. – На полеђи ни:
рачун. – А.004.

33.

Там ни ви лајет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Око
мене у возу пет нових ли ца ; послед њи стих: а ни на јед ном се не од мара. – На
полеђи ни: извештај, а ис под прецр та на реч Поли ти ка. – А.004.

34.

Кри лати нов чи ћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Лебди око мене све са ми ду кат ; послед њи стих: ка квога инсек та. – А.004.

35.

Кри лати нов чи ћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Ника да крај воде ; послед њи стих: сребрно криоце ка квога инсек та. – На полеђини: програм Са веза пиони ра. – А.004.

36.

Древне речи (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ка за ти да нас неко речи же љена ; послед њи стих: да леких забора вљених речи
ду ша. – А.004.

37.

Стари шу мар (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Прола зи човек шу мом, ко по парку ; послед њи стих: са мо што му очи не засу зе
старе. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.004.

38.

Љу бав 20. века (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Девојчи ца те јед на из потаје гледа ; послед њи стих: као он да кад ми је јабу ку
дао. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.004.

39.

Новинске речи (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Омрзле су све ту
дозлабога ; послед њи стих: слу шати зре ли ну дру штвених разговора. – На полеђи ни: песма Речи. – А.004.

40.

Речи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Чим чу јем лепу реч, си нем ;
послед њи стих: звездару кад звезде па дају ни че. – На полеђи ни: песма Новинске речи. – На ис тој стра ни је и вари јан та ове песме писа на ру ком, којој се послед њи стих раз ли ку је и гласи: су ха земља на (...). – А.004.

41.

И још би могла десити нам се љубав: Добриши Цесарићу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Могла би се деси ти изнена да ; послед њи стих: нечекана смрт нам се деси. – А.004.
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42.

Ка ко ко (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ка ко ко,
али ја знам језик нему шти ; послед њи стих: ослу шку је пти цу и ти ши не ту гу. –
А.004.

43.

Ду шо неспокојна (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ду шо неспокојна ; послед њи стих: Да ли ти је та мо ви ше сун ца да но?. – На полеђи ни: Ода Jea nu
Jauresu Дан при је, писа на ма ши ном, лати ни цом. – Са стра не песме ру кописна белешка: Ово не иде. – Постоји још један при мерак ове песме, чији је први стих исти,
а послед њи се раз ли ку је и гласи: ослу шку је ли те ко та мо са ус хи ћењем?. – А.004.

44.

Бу хара : спомени ци и људи (пу топис). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ако
смо у Та шкен ту упозна ли ви ше згра да него људи. – На полеђи ни: Бу хара (ру ком
за писа но). – А.005.

45.

Са марканд (пу топис). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца: Из авиона према Са маркан ду ви ди се пусти ња избра зда на сме тови ма… – Постоји варијан та овог текста на чи јој полеђи ни пи ше: Са марканд, дру га верзи ја (писан
ма ши ном, ћи ри ли цом), чи ја прва речени ца гласи: На пу това њу по Узбекиста ну
из главног гра да Та шкен та упу ти ли смо се према Са маркан ду. – А.005.

46.

Бајкал и његова кћи Ангара (пу топис). – 4 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Да
ли ко може веровати да у Сиби ру има ви ше од ми лион језера. – Постоји и дру га
верзи ја овог пу тописа са прецр та ним прет ход ним насловом, а уместо њега: Бајкал, Братск, Иркутск. – У тексту ма ње ис правке ру ком. – А.005.

47.

Се ти се смрти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Лак ше је од ломи ти ру ком кремен ; послед њи стих: али се ти се смрти. – А.006.

48.

Спратови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Ду боко у тра ви
нему шти су зау зе ти ; послед њи стих: небеса остају пуста и ведра. – А.006.

49.

Соко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Сред њевековни
соко ; послед њи стих: и бе ла. – А.006.

50.

Ју тро шу ми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе. Први стих: Саби рам проплан ком, печурке млеч њаче ; послед њи стих: као да сам узе та под најам. – А.006.

51.

Деве ти вал (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе. Први стих: Ју ри ша са пучи не ју гом узора не ; послед њи стих: од ву че ме на пу чи ну. – А.006.

52.

Први снег (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе. Први стих: Ви ри мо узбуђени кроз ок но ; послед њи стих: са сребрним мла дости зву ком. – Ма ње ис правке ру ком. – А.006.
673

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Александра Вранеш ________

САДРЖАЈ

53.

Ви хор ту ђи нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Од некуд, изда лека,
разбојнич ки ; послед њи стих: ки чи ца горка. – А.006.

54.

Бу ђење тра ве (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца. Први стих: Посматра ла сам ка ко се буди трава ; послед њи стих: ма лене ју тарње се те. На полеђи ни: ку цан текст. – А.006.

55.

Болесник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Болесник спа ва ; последњи стих: као пра мен обла ка. – А.006.

56.

Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Да не бих могла на земљу да се
вратим ; послед њи стих: све до зоре. – А.006.

57.

Ба лет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Два при ви ђења ; послед њи
стих: Час се тла, час небеса ти чу. – А.006.

58.

Бегу нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Поче се на гло хватати
мрак ; послед њи стих: који је упа лио у стра ху од мра ка. – Наслов Бегу нац забеле жен ру ком пошто је прецр тан наслов ку цан ма ши ном Тобож за децу. – А.006.

59.

Тајна снова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих:
Исте ноћи, истог сата ; послед њи стих: не могу да диг ну гла ва. – На полеђи ни:
песма И ја постојим. – Име песни ки ње изнад наслова. – А.006.

60.

Кад жена воли (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Зау век је оти шла од
ку ће ; послед њи стих: гла ве у ша ке за гњу рене. – А.006.

61.

Послед ње коначи ште (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Месече, чим
за брда утоне дан ; послед њи стих: и оста ће за на век. – А.006.

62.

Лопов и ка зна (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Неми ли це кра де
зра ке сун чеве, ; послед њи стих: не опра шта ни глад ну. – А.006.

63.

Да ме боље познате (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа. Први стих: Волим више него се у
јулу ; послед њи стих: кад му се ма ло ко на да. – На полеђини: наслов ру ком. – А.006.

64.

Ту жба ли ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Овуда је ла не у мају пролази ла ; послед њи стих: Да ли нас већ чека? – На тексту ис правке ру ком. – А.006.

65.

Заборав (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Бу ји це забора ва ; последњи стих: неко плаче. – А.006.

66.

Месец (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Месец те у стопу гони ; последњи стих: доносе те до мога пра га. – А.006.
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67.

Бу нован сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Сви мојега рода ; последњи стих: са две са мо убоге ру ке. – А.006.

68.

Болесник у грозни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Као стре ле слећу
га вра ни ; послед њи стих: сте жу ми грло као љу те ом че. – На тексту ис правке руком. – А.006.

69.

Жена и ли па (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Као ли па за зи му ; послед њи стих: жена као ли па годи не чека. – А.006.

70.

Копач бу нара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Копач бу нара и ја
сва ког да на ; послед њи стих: тра жећи себе са му. – А.006.

71.

Трогоди шњи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Би ла јед ном зи ма
враж је љу та ; послед њи стих: можда и дан да њи. – А.006.

72.

Бу ђење вође (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Роди се му шко
де те ; послед њи стих: омра зе и вул ка не. – А.006.

73.

Разговор са Косовом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Ни ко, Косово,
не опла ка ; послед њи стих: Нека ти је судби на ла ка. – Послед њих шест сти хова
је прецр та но. – А.006.1.

74.

Ла зар над Косовом (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: У ру ка ма носи
сру бљену гла ву ; послед њи стих: небом изнад Косова броди. – А.006.1.

75.

Под земљом вас је ви ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Под земљом
вас је ви ше ; послед њи стих: свеће па ле. – А.006.1.

76.

Кроз шу му мржње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа. Први стих: Кроз шу му мржње ;
послед њи стих: где бе ли ца роди пшени ца. – А.006.1.

77.

Затра вљен гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: На гробу мом ни че
тра ва, ; послед њи стих: које тра ву на њему пасе. – А.006.1.

78.

Затра вљено гробље (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Пут ни че, ту не
тра жи гробље ; послед њи стих: ни ждребад, ни јаг ње, ни овце. – На полеђи ни:
илустрова на песма Ди мић Предра га. – А.006.1.

79.

Са времена тајна вечера (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Два наестори ца њих са времених апостола ; послед њи стих: или печених шева и јастога. –
А.006.1.
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80.

Сети се кат кад смрти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Лак ше је од ломити ру ком кремен ; послед њи стих: али се ти се кат кад смр ти. – Постоји још један
при мерак ове песме. – А.006.1.

81.

Људи ноћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Не ви де се, а чу јеш бат кора ка ; послед њи стих: Чу јеш кора ке, а не ви диш их из мра ка. – А.006.1.

82.

Са хра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Рекла сам ти вративши се
са са хра не: ; послед њи стих: Обра зи су ти вечерас врло бледи. – На полеђи ни:
ку цан текст. – А.006.1.

83.

Нестрпљи ва лепо ти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца. Први стих: Вози ла сам се аутобусом
ју че ; послед њи стих: кри ви ла што због њега некуд касни. – А.006.1.

84.

Дедовска кућа у пролеће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Преда мном
на облак наслоњена ; послед њи стих: у сен ци ове прастаре бу кве. – А.006.2.

85.

Срећ но вам сећа ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Срећ но вам сећање ма би ло; послед њи стих: на де тињства да не. – А.006.2.

86.

Просја ци пред црквом (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Ју трење у
цркви одавно траје ; послед њи стих: да се разговоре. – Ру ком дописа но: Просјаци. – А.006.2.

87.

Сеоско гробље (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: На гробље бран ковинско на кон много да на ; послед њи стих: Свештени ци поје. Поп ци ту жно зри чу. –
А.006.2.

88.

У давном за ви чају (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Је ли ово нека шу ма
дру га ; послед њи стих: ка да ни кога свога нема овде. – А.006.2.

89.

Пси из де тињства (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Јесте ли слу ша ли
некад у де тињству ; послед њи стих: глас верне Би не да се ја вља мени. – А.006.2.

90.

Кровови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Црвени шатори у гра ну
шљи ва ; послед њи стих: поче ло пола ко да сти ша ва. – А.006.2.

91.

За ви чај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ва лови то пространство све до
гора модрих ; послед њи стих: Мој за ви чај много шта у мени од гоне та. – Последњи стих на писан ру ком. – А.006.2.

92.

Дедовски требник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: На сточи ћу троножном, хромом ; послед њи стих: док и њега време не од несе. – А.006.2.
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93.

Опрости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Опрости честа пу това ња ;
послед њи стих: да и твоје годи не ле те. – А.006.2.

94.

Посве та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Као што на колени ма иду
на ходоча шће ; послед њи стих: изнад висинских осун ча них појата. – А.006.2.

95.

Веру јем земљи на реч (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Веру јем земљи
на реч ; послед њи стих: от ка ко је за дата. – А.006.2.

96.

Водена гора (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Ју риша
са пу чи не ; послед њи стих: од ву коше ме на пу чи ну. – За пис Ра де Ми ла каре на песми: Има вари јан ту која се зове Деве ти вал. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.3.

97.

Ле то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Ли кари са да свуд у
све ту ; послед њи стих: Обу зе ла поља злат на грозни ца. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.3.

98.

Децембарски дан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Земља
сребрнасто бе ла ; послед њи стих: на бистру зени цу вре ла. – Ис правке ру ком
аутора. – А.006.3.

99.

Зна мо се (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Знамо се биљко тропрста ; послед њи стих: а ан ђео негде певу шио пола ко. – А.006.3.

100.

Боје (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 31 стих. Први стих: Боје, бла ги
ви дари и ме леми ; послед њи стих: жељна сам тебе до бола. – Ис правке ру ком
аутора. – Над наслов ру ком ис писан у за гра ди: Боје. – А.006.3.

101.

Мириси (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 17 сти хова. Први стих: Продре
ли, земљо, кроз твоје поре ; послед њи стих: може ли да се упам ти, да ли може?. –
На полеђи ни: ку цан текст. – А.006.3.

102.

Грли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Одевене у помрчину ; послед њи стих: на узгла вље стреса. – На полеђи ни: песма Песник Здравка
Шкори ћа и цр теж Ка ће Ста нојковић. – А.006.3.

103.

На ли ва ди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Господе, колико вас има ; послед њи стих: то де тешце љу би часте косе. – Ис правке ру ком аутора. – Наслов На ли ва ди уписан ру ком. Ра ни ји от ку ца ни наслов гласио: Цвеће. –
А.006.3.

104.

Јули на Са ви (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ловац, оклопљен у огањ, ба ца ; послед њи стих: нека ми пламти негде изнад хум ке. – А.006.3.
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105.

Небеско злато (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Ви који
већ у поноћ спа вате ; послед њи стих: пу не ноћи. – Ис правке ру ком аутора. –
А.006.3.

106.

Делфи ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: На чу ну сам ;
послед њи стих: као зе лени мра мор се чи ни. – Ис правке ру ком аутора. – Наслов
на писан ру ком. – А.006.3.

107.

Сун це и копачи (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Шест је сати ; послед њи стих: и њи ва је већ би ла окопа на. – На полеђи ни:
наслов песме на писан ру ком. Ис правке ру ком аутора. – А.006.3.

108.

Са пут ни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Колски пут ши рок просеца поље ; послед њи стих: да поново наста ве ску па. – А.006.3.

109.

Чудо творац у воћ ња ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Чудо творче, ; послед њи стих: вас крсни је!. – На полеђи ни: прецр та на песма Жигоса ни. – А.006.3.

110.

Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Чим
се априлски ја ви лист ; послед њи стих: и прому кли га вран. – А.006.3.

111.

Пру жи дла не (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Јесен, а дрво
још има листа ; послед њи стих: опече. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.3.

112.

Иње на дрвећу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ду ше
зи ме, крај себе те слу тим, ; послед њи стих: у њему се смести. – Ис правке ру ком
аутора. – А.006.3.

113.

Сто срда ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Пу за ви ца зе лених срда ца ;
послед њи стих: столове, орма не, бал кон. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.3.

114.

Пре дату ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Земља пре
дату ма ; послед њи стих: зба ци ла са себе леда груду. – Ис правке ру ком аутора. –
А.006.3.

115.

Цвет на ду ша (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Умро је цвет у ча ши ; послед њи стих: и ду шом у човеку. – А.006.3.

116.

Јед на ду ша ме инспи ри ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Јед на ду ша ме инспи ри ше ; послед њи стих: као у пла нинску там ну
јару гу. – Постоји још један при мерак ове песме у коме су строфе преглед но одвојене. – А.006.3.
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117.

Твој часовник уна пред иде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих:
Дра ги мој да леки при јате љу ; послед њи стих: на за пад погледати. – Ис правке
ру ком аутора. – Наслов на писан ру ком. Ра ни ји от ку ца ни наслов, који је прецртан црвеном хемијском оловком, је гласио: Игра жму ре. – А.006.4.

118.

Зимски пра зник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Тебе из сећа ња неизг на ног ни чим ; послед њи стих: у доба глу хо да се поја виш.
Ис правке ру ком аутора. – На полеђи ни исти наслов уписан ру ком. – А.006.4.

119.

Слут ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Неће се просла вљати овај празник ; послед њи стих: која просла ву мора да спречи. – На полеђи ни: песма Путник, која је прецр та на. – Ис правке ру ком аутора. – Наслов за писан ру ком. –
А.006.4.

120.

Пут ник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Био је ту пре пу них пола
века ; послед њи стих: траје са мо ка мен и пу чи на доле. – На полеђи ни: песма
Слут ња. – Песма је прецр та на. – А.006.4.

121.

Успомене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: На ула зу те
ули це стра жаре ; послед њи стих: И куда сад да кренем. – А.006.4.

122.

Песни кова колевка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Оти мају се поези је демони ; послед њи стих: она ће му можда остати у слу ху. – А.006.4.

123.

Моги ле времена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Не морамо умре ти да се раста немо ; послед њи стих: у времена тресет. – А.006.4.

124.

Брзојав давно одсут ном (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први
стих: Ма гле и обла ка океа ни ; послед њи стих: без мене би ва ла ка. – А.006.4.

125.

Са моћа (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Од
ју тра ходам ; послед њи стих: отсад па довека. – А.006.4.

126.

Рас кршће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Сти госмо у
шу му непознату ; послед њи стих: све куда води ста за незна на. – А.006.4.

127.

Уза луд (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: На столу све што
воли очеки ва ни ; послед њи стих: су зом што по тече. – А.006.4.

128.

Још си онај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Још си онај
прошао ; послед њи стих: и још си онај – свачи ји и ни чи ји. – На полеђи ни: текст
Молба чи таоцу, о раз лози ма за писа ње ха и ку поези је (писан на ма ши ни, латини цом и прецр тан). – Ис правке ру ком аутора. – А.006.4.
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129.

Послед њи саста нак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих:
Као што се тек пра зни ком ; послед њи стих: Ра зи ђемо се као после са хра на. –
А.006.4.

130.

И би ло ти просто (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Бла гословен за то што постојиш ; послед њи стих: и бла гословен за то што
постојиш. – А.006.4.

131.

Зимска успа ван ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Ла ку ноћ, ма ли шани, сви ма ; послед њи стих: Ла ку ноћ, ма ли ша ни, сви ма. – На полеђи ни: наслов
ру ком Ла ку ноћ. – Ис правке ру ком аутора. – Ис под наслова Зимска успа ван ка
за писан наслов Ла ку ноћ. – А.006.4.

132.

Епи таф (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Кад
си добро ти да вао оду шку, ; послед њи стих: оних с чи јом си ту говао ту гом. –
А.006.4.

133.

За пис о деци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Ка да би
деца за грли ла трње, ; послед њи стих: и часом се затворио. – На полеђи ни: песма
Дођи Ири не Трифу нов. – Наслов за писан ру ком, лати ни цом. – А.006.4.

134.

Му зеј у Освен ћи му (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први
стих: Жи ва и после пет ле та и зи ма ; послед њи стих: а прах де те та већ на ве тру
почи ва. – А.006.4.

135.

Трогоди шњи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Би ла јед ном зи ма враж је љу та ; послед њи стих: можда и дан да њи. – Два
послед ња сти ха дру ге строфе су прецр та на. – А.006.4.

136.

Пре кор (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Уместо да ме погла диш по коси ; послед њи стих: за гонет ности дра гог ка мења. –
А.006.4.

137.

Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих:
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту, ; послед њи стих: његове очи у пла мењаче блеску?. –
На полеђи ни: за писа но ру ком Мла ди. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.4.

138.

Као хи пик (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих: Као
хи пик из Флауер Пауер кла на ; послед њи стих: и сун чева сјаја. – На полеђи ни:
уписан знак пи та ња. – А.006.5.

139.

Лу там парком (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
На дре од некуд ту га, срце цепа ; послед њи стих: а не знају за што. – Ис правке руком аутора. – А.006.5.
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140.

Необич на мисао (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Кроз
стабло ове мисли ; послед њи стих: да од збрке у ду ши начи ни склад. – Ис правке
ру ком аутора. – А.006.5.

141.

Још је стра шни је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Стра шно је зау век за ћи у та му ; послед њи стих: почи ње та ма. – Ис правке
ру ком аутора. – А.006.5.

142.

Усов бола (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Пао је усов
бола ; послед њи стих: ожи вео. – Ис правке ру ком аутора. – Наслов Усов бола написан ру ком. Ра ни ји от ку ца ни наслов је Усов ду ше. – А.006.5.

143.

Недоу ми це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни јa бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Можда у свеми ру ; послед њи стих: Можда нас жа ле, можда нам се све те. – А.006.5.

144.

Старење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: На писа ла сам
се, начи та ла ; послед њи стих: на сав глас се ра дова ла. – На полеђи ни: ру ком записан наслов. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.5.

145.

Варљи ве све тлости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Мисли, леп ти ри це ноћ не, ; послед њи стих: и зато се ску пљају ва ша јата. –
А.006.5.

146.

Ју трос сте ми неоп ход ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Ви на кнаде за жи вот проху ја ли ; послед њи стих: ју трос сте ми неоп ход ни. – А.006.5.

147.

Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ди же се из
ма гле ру ка ; послед њи стих: уве ле дла нове ру ке. – А.006.5.

148.

При вид (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Две
леп ти ри це лак ше ; послед њи стих: кад настаје ноћи и да на смена. – А.006.5.

149.

Мисао понорни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Управо поверу јем ; послед њи стих: и судбинске помрчи не и заседе. – Ис правке ру ком
аутора. – А 006.5.

150.

У мре жи сећа ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Као у ча ши воде, гру мен соли ; послед њи стих: а као да нешто тешко слутим. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.5.

151.

Новембарска слут ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Кроз
шу мовит и вла жан до ; послед њи стих: и би ва ће с да на у дан све већи. – Ис правке
ру ком аутора. – Реч Новембарска додата ру ком уз наслову. – А.006.5.
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152.

Не дам (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не дам,
свим би ћем не дам ; послед њи стих: да се с ду шом играм жму ре. – На полеђи ни:
наслов ру ком за писан. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.5.

153.

Зли пред знак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Стра шна ли пред зна ка, ; послед њи стих: без боје ијед ног цве та. – На полеђи ни:
наслов за писан ру ком, као и реч Па зи. – Ис правке ру ком аутора. – А.006.5.

154.

Кошмар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 22 сти ха. Први стих: У бол ници јед ног ју тра ;
послед њи стих: а ти си ми љеница поезије бога. – Исправке ру ком аутора. – А.006.5.

155.

Пау чи на снова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Песник као паук опрезно, ; послед њи стих: ни листак и росе кап. – Ис правке руком аутора. – А.006.5.

156.

Послед ња чароли ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 10 сти хова. Први
стих: Иза чеоне кости ; послед њи стих: нека послед ња чароли ја. – А.006.5.

157.

Песни кова биографи ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова.
Први стих: Тач ну биографи ју песни кову ; послед њи стих: временом и земљом
буде затрпа но. – А.006.5.

158.

Неми ран сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Вр тим се
укруг скоро бесловесна ; послед њи стих: Будим се, срце упла шено лу па. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – А.006.5.

159.

Старе ду ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 17 сти хова. Први стих: Старе
ду ше при вид но ћу те ; послед њи стих: њи хову жа лост за жи во том. – Постоји још
јед на вари јан та ове песме, са ис правка ма ру ком аутора. На њеној полеђи ни је
за писа но: Пред крај. – А.006.5.

160.

Најед ном сам пролећем опи јена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 стихова. Први стих: Најед ном сам пролећем опи јена ; послед њи стих: на дола зи мелоди ја пли ма. – А.006.5.

161.

Препла шена пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Мисао
ми ноћас мења пра вац, ; послед њи стих: и ту оча мам. – А.006.5.

162.

Људско срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Са свега
че ти ри одаје, ; послед њи стих: ле лу ја вим брвном ду ха?. – А.006.5.

163.

Деве ти спрат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Жи вим на неколи ко спратова ; послед њи стих: као пут ник са морске па лу бе. –
Ис правка у наслову. – А.006.5.
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164.

Ноћ у пла ни ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Пробудим се у ноћи сам ; послед њи стих: коли ко и свемир цео. – На истом
листу пара лел на верзи ја (двосту бач но), чи ји је први стих исти, а послед њи гласи: ми лионе столећа (4 строфе, 22 сти ха). – Још један при мерак дру ге верзи је. –
А.006.5.

165.

Чуд новато (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Чуд новато, ;
послед њи стих: буде тешко и грко. – А.006.5.

166.

Таоци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Добро јутро у сун ча ној изма гли ци ; послед њи стих: децембар иде са сто ти ну секи ра. –
А.006.6.

167.

Ју тро у Кремљу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Прођох
кроз Кремаљ ра но ; послед њи стих: од стварнога још стварни је. – На полеђи ни:
наслов за писан ру ком. – А.006.6.

168.

Пра знич ни ме теж (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Бројим на црква ма вас крсле ку поле, ; послед њи стих: вазнесење кри шом. – А.006.6.

169.

Кремаљски му зеј (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Као
звери што из ка веза ; послед њи стих: на пау чи ни. – А.006.6.

170.

Брзојав давно отсут ном (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 11 сти хова.
Први стих: Ма гле и обла ка океа ни ; послед њи стих: без мене би ва ла ка. – Строфе спојене полу кру жном цр том. – А.006.6.

171.

Ви зи је изнад Кремља (песма). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 122 сти ха. Први стих: Сва
од успомена и злата ; послед њи стих: Па ли по Москви све тиљке. – На полеђи ни:
извештај. – А.006.6.

172.

Зови на сви ра ла (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 36 сти хова. Први стих: Проговори ла зови на сви ра ла ; послед њи стих: ла га но се сти ша ва и пла ви. – На полеђи ни: писмо Ран ка Па влови ћа Десан ки Макси мовић од 16. 3. 1992. (лати ни ца,
ру ком писа но), којим моли за при логе за Ра дозна ли глас. – А.006.6.

173.

Рођење вође (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Роди се мушко де те, ; послед њи стих: омра зе и вул ка не. – Ма ње ис правке ру ком аутора. –
А.006.6.

174.

Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Високо брдо, на њему
алеја ; послед њи стих: или просто ска мењена бајка давна. – На полеђи ни: писмо
Алексан дре Томић и Бран ка Копу нови ћа од 25. 11. 1988. у име недељног илустрова ног листа Фронт. – За писа но ру ком аутора: Сан; Па зи; У почет ку. – А.006.6.
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175.

Црква у пла мену (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 44 сти ха. Први стих: Неколи ко пу та му ња пре тећи си ну ; послед њи стих: и гоми ла пра ха. – На полеђи ни:
прецр тан акт и ру ком аутора за писа но: Пре почет ка Црква у пла мену. – А.006.6.

176.

Ви кулов, Сергеии
Они неће рећи (циклус Природа-Мати) (поема) / прев. Десанка Максимовић. – 11 л.
(29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа. Први стих: Три ризнице у природе ; последњи стих: живота цела. –
На полеђини: Три ризнице, поема (записано ру ком Д. М. на полеђини дру ге стране). – Делови поеме означени римским и арапским бројеви ма. – А.007.

177.

Поповски, Гли гор
Богомилски поход (приповетка) / прев. Десанка Макси мовић. – 7 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. – А.007.

178.

Ку па ло, Јан ко
А ко то иде? (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа.
Први стих: А ко иде ту кроз мочвар и шу мом ; послед њи стих: – Човеком бит. – Песма сачу вана у четири при мерка. На два при мерка исправке ру ком аутора. – А.007.

179.

Несаница (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сова несани це за нечим ноћас тра га. ; послед њи стих: застаје крај јед не исте ра не. – А.008.

180.

Промрзла ли ва да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Го тово је. Пролеће неће ; послед њи стих: Ко зна – можда и два. – Исправке ру ком аутора. – Постоје још два при мерка ове песме. – А.008.

181.

Човеколи ка биљка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Често се ра ђа њу
својих сти хова чудим ; послед њи стих: и снег ће на па дати по гра на ма. – Измењен
једа наести стих и ру ком, ћи ри ли цом, дописа но: у крви у мозга ви ју га ма. Ис под
забе ле жено: Преписати. – А.008.

182.

Бу ђење тра ве (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Посматра ла сам ка ко
се буди тра ва ; послед њи стих: на њој ју тарње ма глене се те. – Ис правке ру ком
аутора. – А.008.

183.

Гром (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Грме ло
је сву ноћ па удари гром ; послед њи стих: за гледо се у модри простор. – А.008.

184.

Ди вље пат ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Около Балтик, че ти нар, брда гра ни та ; послед њи стих: у да љи ну, у тајну жуд ња их зове. – На
полеђи ни: извештај. – А.008.

185.

Ствара лач ка страст (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ис црпе се руд ник
угља, ; послед њи стих: и у сну, у њега хи та. – А.008.
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186.

Ки шобра ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Па да пролећна ки ши ца ра на. ; послед њи стих: жи во ти људски трају кра ће. – Ис правке ру ком
аутора. – А.008.

187.

Сам сам цит (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Човек иде шу мом по сувом сме ту. ; послед њи стих: И шта ће он сад на земљи, сам сам цит. – На полеђини: наслов ру ком за писан. – Сачу ва на још два при мерка ове песме. – А.008.

188.

Па добран ци (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 строфе. Први стих:
Изнад сва кодневних зем них ствари ; послед њи стих: али ја не дока зу јем ко сам
и шта сам. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.008.

189.

Непоновљив сан (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Усних те међу древним богови ма, ; послед њи стих: Да ми је сан овај ви дети још јед ном?. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.008.

190.

Ни је за децу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Волела се два ветра с две
пла ни не ; послед њи стих: два ве тра са две да леке пла ни не. – Ма ње ис правке руком аутора. – А.008.

191.

За љу бљени враг (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: За ку ца ма лени враг на врата бога, ; послед њи стих: и неста де зау век у пакла бес крају. – На полеђи ни: наслов ру ком за писан. – А.008.

192.

Пред фреском (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Краљ ти, песме ка жу,
поразда ва бла го ; послед њи стих: и су ка ла жи це ву не и костре ти. – А.008.

193.

Звона (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Све ју тро
боговет но грли це грчу, ; послед њи стих: и повера ва мом очара ном ду ху. – А.008.

194.

Неса ни ца (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сова
неса ни це за нечим ноћас тра га. ; послед њи стих: застаје украј јед не исте ра не. –
Ис правке ру ком аутора. – А.008.

195.

Са временик пра дедова (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Ако је да се ги не, ; послед њи стих: ги нућу, ма би ла и туђа. – Ис правке
ру ком аутора – А.008.

196.

Доведи пти цу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Бли жи се већ и под не, ;
послед њи стих: љу бав ће јој би ти крлет ка. – А.008.

197.

Раз ру шена црква (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Разру шена црква
после рата, ; послед њи стих: уђу да се згреју цркви иза врата. – А.008.
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198.

Му зич ки кон церат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; хемијска
оловка, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Љу ба вљу овде ноћас је свак ра њен ; послед њи стих: свак је пун твог пркоса и твог очаја. – Исправке
ру ком аутора. – Постоји и један при мерак писан ма ши ном, ћи ри ли цом. – А.008.

199.

Грешни ан ђео (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 6 сти хова. Први стих: Мла ди ан ђео
би же лео ; послед њи стих: љу ба ви ста ње ома ђи ја но. – А.008.

200.

У славу бола (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Коме да се за хва лим ;
послед њи стих: као у земљи коси. – Постоји вари јанта ове песме (31 стих), писа на
ћири лицом, чији је почетни стих исти, а завршни гласи: Бол блискога човека. – А.009.

201.

Барска пру га (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Сећам се као да је би ло ла не ; послед њи стих: мисли мо на дедове ку ти је ду ванске. –
На полеђи ни: за пис ру ком Песме старе. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.009.

202.

Устанак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: На пред крећу предања и леген де, ; послед њи стих: врати ти у своје хум ке. – А.009.

203.

Зми ја (песма). – 1 л. ( 21 х 15 ), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Испод су хога от коса ; послед њи стих:
сун це си ја. – На полеђи ни ру ком за писа но: Могу ћи наслови: Црква у пла мену,
Вол шебна земља, Небеска коњи ца, Сме тови годи не, Пролећ на вртогла ви ца, Послед ње коначи ште, Ту ђи на смр ти, Послед ња чароли ја, Кап крви, Људи ноћи,
Послед њи плод, Сан, Зови на сви ра ла, Високи лет?. – А.009.

204.

Са времена естрад на песма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 22 сти ха. Први стих: Закрчене су земља и васиона. ; послед њи стих: на нашу планету цела ми лијарда. – А.009.

205.

Молба и моли тва (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Молим вас, земаљске власти, што затвори ше ; послед њи стих: он те у врући ци чека. – Песма писа на
преко програ ма неког ску па. – А.009.

206.

И би ло ти просто (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Бла гословен за то што постојиш ; послед њи стих: и бла гословен што постојиш. –
На полеђи ни: рачун. – Ис правке ру ком аутора. – А.009.

207.

Успа ван ка цвећу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Спавајте, ; послед њи стих: да мој те жак сан у ваш не уђе. – На полеђи ни: позив за
сед ни цу Ју гословенско-норвешког дру штва. – А.009.

208.

Међа ши успомена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Милова ну Кавги на сеоском гробљу ; послед њи стих: којим му је ру ка ми риса ла. –
Ис правке ру ком аутора. – Прецр та на дру га реч у наслову и за писа но: сећа њу, а
ис под наслов Кавга. – Постоје још два при мерка ове песме, без измена у наслову,
али са ис правка ма у тексту. – А.010.
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209.

Чурга (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Најду хови ти ји
наш сусед из засеока ; послед њи стих: или вру ћа лепи ња са медом. – Постоји
још један при мерак ове песме са ма њим ис правка ма ру ком аутора. – А.010.

210.

Чи ча Јан ко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Усред де тињства стоји чи ча Јан ко ; послед њи стих: и на пржену ка ву за ми ри ше соба. – Постоје још два при мерка са ис правка ма ру ком аутора. – А.010.

211.

Ми рис копри ва (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 19 сти хова. Први
стих: Пи јем жед но мир копри ва ; послед њи стих: копри ви на сун цем за греја на
сока. – А.010.

212.

И још би могла десити нам се љубав : Добриши Цесарићу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Могла би се деси ти изнена да ; послед њи стих: смрт
нам се деси. – Исправке ру ком аутора у послед њој строфи. – Постоје још три примерка ове песме са ис правка ма ру ком аутора. – А.010.

213.

Јереван (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Неки на дах ну ти
архи тек та, ; послед њи стих: као коме та. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.010.

214.

Арарат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Као хајдук у заседи ;
послед њи стих: поново обна жи. – А.010.

215.

Заточени ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ума кох из сами це ноћи ; послед њи стих: где и усред да на понеко спа ва. – А.010.

216.

Бојазан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Позовем
ли у поноћ кога, ; помислим то са мо је буду ћи слик. – А.010.

217.

Кра љевић и просјак (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Кра љеви ћу, пусти да проходам ; послед њи стих: Кра љеви ћу, у земљи пасти ра за лу тај. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – А.010.

218.

Пролећ ни сли кови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе. Први стих: Тек
што се роди први стих, ; послед њи стих: једва одолевам нестрпљи вом сли ку. –
Послед ња строфа је прецр та на. – А.010.

219.

Ис ку шење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Упорно корачам ру бом
безда на ; послед њи стих: у понор окомит. – А.010.

220.

Мраз (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: Слу шам
мраз пуц ке та ; послед њи стих: и у мени. – А.010.
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221.

Трешње нерот ки ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Као
да сте оста ле неудате, ; послед њи стих: ви са мо цве тате, цве тате. – Ис правке руком аутора у првој строфи. – А.010.

222.

Хоћу да проверим (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Хоћу
да проверим ; послед њи стих: да сте пред мет нечи јег разговора. – Ис правке руком аутора. – А.011.

223.

Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Од многих
ју тара ; послед њи стих: на говештајем плача. – Наслов је прецр тан и ни је на ново
за писан. – А.011.

224.

Кремаљске ку поле (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Гледа у сну
мр тва цари ца ; послед њи стих: над црква ма се зби вају чуда. – Ис под наслова
Кремаљске ку поле за писан и два пу та под ву чен наслов Ку поле и обла ци. – Испод
за писа на песма Цркве у Кремљу. – А.011.

225.

Цркве у Кремљу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Процве та ле цркве ни зом пу поља ка ; послед њи стих: у злато пре твори ло се. – За писа на на
истом листу ис под песме Кремаљске ку поле. – А.011.

226.

Заблуде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Веру јем у оно што ни је. –
Поред наслова Заблуде додата реч векова, али ни је под ву чена, као прет ход ни
наслов. Сти хови писа ни у ра зним правци ма, те се не може поу зда но за кљу чи ти
који је послед њи стих. – А.011.

227.

Косово (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Добро би то би ло ; последњи стих: и под зем нога. – Реч Косово за писа на је са стра не песме и вероват но је
наслов. – А.011.

228.

Анегдо та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
За гле да ла се боги њи ца Ве сна ; по след њи стих: оку људ ском би ла је не ви дљива. – На по ле ђи ни: на слов ру ком за пи сан. – Ма ње ис прав ке ру ком ауто ра. –
А.011.

229.

Песни ков мозак (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Мо зак пе сни ка чуде сна је спра ва. ; послед њи стих: забора вљена се ћа ња
за звоне. – На полеђи ни: извештај о продатим при мерци ма пе тог изда ња књи ге
Пти ца на чесми и за пис ру ком Уз соне те. – А.011.

230.

Песник и Све товид (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Песни че, љу бим че Све тови да, ; послед њи стих: они су под истом звездом
рођени. – На полеђи ни: за пис ру ком Три соне та за соне те Анегдо та, Песни ков
мозак, Песник и Све товид. – А.011.
688

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

САДРЖАЈ

231.

Сум ња ли ца ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Ви што
мрзи те и сум њате ; послед њи стих: ми рис домовинских зора. – А.011.

232.

Недељна проповед (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Иза
сва кога оста не ; послед њи стих: најбол ни ји твој лик. – Ис под ове песме за писа на
песма Снег на гробу. – А.012.

233.

Снег на гробу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Први пут
снег на ва шем гробу – ; послед њи стих: од мене вас је ју трос скри ла. – На писа на
је ис под песме Недељна проповед. – А.012.

234.

Изгу бљени стих (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Изгубих стих у тра ви ; послед њи стих: нећу га се се тит ви ше. – Постоји још један
при мерак ове песме са доста ис правки ру ком аутора. – А.012.

235.

Ју тро (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Куц ну
пти ца кљу ном ; послед њи стих: рудокопе жара. – А.012.

236.

Вевери ца у Врњач ком парку (песма). – 1 л. (29,7 х 21), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: У дедовском
забра ну би ло је це ло племе. ; послед њи стих: као ус пркос око човека се ломе. –
На полеђи ни: ру ком за писа но Вевери ца. – Ис правке ру ком аутора. – А.012.

237.

У злату јесени (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У парку чи је ли шће на гло вене, ; послед њи стих: Кад да љи не буду хлад не, љу бичасте. – А.012.

238.

Лисни крематориј (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ску пљају су хо лишће широм парка, ; послед њи стих: у коме су пролетос гаји ле птиће. – На полеђи ни: наслов за писан ру ком. – Ма ње исправке ру ком аутора. – А.012.

239.

Пау ци (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Човек,
вероват но песник, ше та, ; послед њи стих: Стрепе над њим песник и гора. – На
полеђи ни: наслов за писан ру ком. – А.012.

240.

Са мокри ти ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Гу гут ка у
гори ; послед њи стих: човек трошне снова катедра ле. – На полеђи ни: за писа но
ру ком Дан посе та?, рђа во преку ца на Кли нич ка смрт, Ха лу ци на ци ја слу ха, Копач
бу нара, Ети ке те за ви но. – Ис правке ру ком аутора. Поред наслова забе ле жено:
попра ви ти?. – А.012.

241.

Осу ђена мисао (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Мисао
на стоцу од црна ка мена, ; послед њи стих: да неис ка за на у свемир не иде. – Послед њи стих на писан ру ком уместо прецр та ног от ку ца ног сти ха: да не по тоне у
понорни це воде. – А.012.
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242.

Нови, Ли ли
Ка пља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и маши ном. Први стих: За ћу та ли о крај међе у ку ту, ; послед њи стих: и оста та ко до
да на шњи дан. – Ма ње ис правке ру ком преводиоца. – А.013.

243.

Шкерл, Ада
Све тиљка крај пу та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Знам добро да немам ни какве лепоте, ; послед њи стих: и хлад ном плоч ни ку раси пам своју ту гу. – А.013.

244.

Ус крс у још недогра ђеном хра му (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; 53 сти ха. Први стих: Ус крс у још недогра ђеном хра му ; послед њи стих:
стоји у ду ши Срба. – На полеђи ни: писмо председ ни ка Мати це исе љени ка Србије Ми ли ћа Бу гарчи ћа о осни ва њу За ду жби не ствара ла штва Срба у све ту. – А.013.

245.

Ве тар на морској оба ли (песма). – 1 л. (21 х 29,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова.
Први стих: Це лог да на се од ве тра кри јем, ; послед њи стих: да на па кости. – На
полеђи ни: попис песа ма за збирку. – А.013.

246.

Грача ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Грача ни це, кад бар не би би ла од ка мена, ; послед њи стих: кад би се могла на небеса
вазне ти. – А.013.

247.

Кремаљски му зеј (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Све од
успомена и од злата ; послед њи стих: цара да јој пру жи ру ку. – А.013.

248.

Песни ково ви ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ко сун це воли ;
послед њи стих: од за датих му ра на. – Фо токопи ја. – А.013.

249.

При жељки ва ње (песма). – 4 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бели ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 57 сти хова. Први стих: Свак ће
имати све са мо своје ; послед њи стих: ли му зи не и терет не ка мионе. – Па пир из
свеске. – А.013.

250.

Опрости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Опрости честа пу това ња, ; послед њи стих: да и твоје годи не ле те. – У дну стра не пи ше: Удружи ти с дру ге две о мајци. – А.014.

251.

Ус крсло сећа ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 17 сти хова. Први
стих: Под огром ном плочом времену, ; послед њи стих: и поново седе на престо. –
А.014.

252.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Опасни ји сам
мртав, него жив ; послед њи стих: Бојте се ми риса би ља што ни че из гробова. – На
полеђи ни позивни ца Амбаса де НР Бу гарске; за писа ни сти хови: Бојте се ви ше
сун ца које прости ре сен ке / него сун ца у зени ту. – А.014.
690

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

САДРЖАЈ

253.

Децембров брат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа, црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Децембар на врата ку ца, ; послед њи стих: обесит покоји грозд. – А.014.

254.

Срећ но вам сећа ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Срећ но вам сећа ње ; послед њи стих: на де тињства да не. – Постоји још једна вари јан та ове песме (11 сти хова), али без дру ге строфе. – А.014.

255.

Спратови (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: Ду боко у тра ви
нему шти су зау зе ти ; послед њи стих: сред овог неду жног све та. – Са стра не записа но: Па зи. – Ис правке ру ком аутора. – А.014.

256.

Женик и невеста (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Женик
и невеста, два дводома цве та, ; послед њи стих: женик и невеста. – На полеђи ни
за писа но; Па зи; Женик и невеста. – Ис правке ру ком аутором. – Постоји још један при мерак ове песме. – А.014.

257.

Зи ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Води ћу вас да гледате ; послед њи стих: Зи ма је уви ла ку ће у па перје бе ло. – Са стра не пи ше: Па зи. –
А.014.

258.

На и ван оп ти ми зам (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Небо
ноћу процве та ; послед њи стих: градски ску чен ви дик. – На полеђи ни: наслов
за писан ру ком, као и реч: нова. – А.014.

259.

Пред фреском (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Краљ ти, песме ка жу, поразда ва бла го ; послед њи стих: и су ка ла жи це ву не
и костре ти. – Постоји још један при мерак са ма њим ис правка ма ру ком аутора. –
А.014.

260.

Болесни ан ђе ли (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Успа вљу ју мона хи ње ; послед њи стих: њи хове су зе. – На полеђи ни: наслов
ру ком. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.014.

261.

Борба очи ју (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Боре
се о превласт очи двоје ; послед њи стих: срце јед но или дру го. – Ма ње ис правке
ру ком аутора. – А.014.

262.

Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Спа вам. Мисли ми
се домогле слободе. ; послед њи стих: од лу ке васионске по мене. – Ма ње ис правке
ру ком аутора. – А.014.

263.

Зени це са икона (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца, без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Зени це,
зени це с икона ; послед њи стих: са древних икона. – А.014.
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264.

Ју трос сте ми неоп ход ни (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први
стих: Ви на кна де за жи вот проху ја ли, ; послед њи стих: ју трос сте ми неоп ходни. – А.014.

265.

Са хра на (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Рекла сам вративши се са са хра не: ; послед њи стих: Обра зи су ти вечерас врло бледи. – А.014.

266.

Затра вљено гробље (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: На
гробу моме ни че тра ва, ; послед њи стих: које на њему пасе. – Ис правке ру ком
аутора. – А.014.

267.

Лопов и ка зна (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Немили це кра дем зра ке сун чеве ; послед њи стих: не опра шта ми глад ну. – А.014.

268.

Врати ће се се ли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Врати ће се се ли це, де те, ; послед њи стих: дру га деца пла кати. – А.014.

269.

Упла шено чобан че (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Боже, са неба ме гледа ; послед њи стих: реч них та ласа поворка. – На полеђи ни: ру ком за писа но: за де цу сти хови. – Прва реч у наслову дописа на ру ком,
а дру га писа ћом ма ши ном. – А.014.

270.

Промрзла ли ва да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Го тово
је. Пролећа неће ; послед њи стих: можда и два. – А.014.

271.

Пре жа ли ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Пре жа ли ли смо толика дра га створења ; послед њи стих: што их ласте донесу кад доле те. – Са стра не
за писа но: Го тово. – Ис правке ру ком аутора. – А.014.

272.

Не дај се Тара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Не дај Тара, та ко ти бога, ; послед њи стих: сми ре као воду Дри не. – А.014.

273.

Уса мљеник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Са му је на проплан ку
стари цер ; послед њи стих: што још жи ви, јоште шу ми и листа. – Постоји још један при мерак ове песме на чи јој полеђи ни пи ше: Уса мљеник; А он један свега. –
А.014.

274.

Нисам кра љи ца при роде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ду га од
росе ис преда боје ; послед њи стих: Кра љи ца нисам ни би ћа, ни ствари. – А.014.

275.

Ис ку шење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Упорно корачам ру бом безда на ; послед њи стих: у понор окомит. – На полеђи ни: куцан текст. – Ис правке ру ком аутора. – Осми стих прецр тан. – А.015.
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276.

Ин ку батор (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пописа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Из
недра мајке пра во у ин ку батор ; послед њи стих: ни на небу ни на земљи кула. –
Ис правке ру ком аутора. – А.015.

277.

Оду ми ра ње (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Прореде се часи же ља, часи сећа ња ; послед њи стих: забора ви мо ли ца њи на. – На
полеђи ни: програм језич ко-књи жевне триби не у библио теци „Пе тар Кочић“. –
Прецр та на послед ња три сти ха. – А.015.

278.

Се лидба ду ша (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих:
Чи ја ду ша је ушла ; послед њи стих: песни кови сти хови недопева ни. – На полеђи ни за писа но ру ком: За мла де, доврши ти; Се лидба ду ша, да бог може се обогати ти (све прецр та но). – Ис правке ру ком аутора. – А.015.

279.

Пролећ на вртогла ви ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 23 сти ха. Први
стих: Ви де ла сам у шу ми ју че ; послед њи стих: и просто га је пресли ка ла шу ма. –
На полеђини: финансијски извештај. – Изоста вљена пета строфа, која почиње стихом: Пти це све ју тро чу мом крстаре, а за врша ва се сти хом: мра ви за ви ру ју иза
оку ка. – Постоје још два при мерка ове песме, од којих је један вари јанта. – А.015.

280.

Болесник у грозни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Као стре ле слећу га вра ни ; послед њи стих: сте жу ми грло као љу те ом че. –
На полеђи ни: фи нансијски извештај. – А.015.

281.

Недоу ми це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Можда у свемиру ; послед њи стих: Можда нас жа ле, можда нам се свете. – На полеђи ни: позив на
сед ни цу, пот писао Ми рослав Пан тић. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.015.

282.

Успомене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: На ула зу те
ули це стра жаре ; послед њи стих: и куда сад да кренем. – На полеђи ни: песме
При ви ђење и Прола зе годи не Весне Пет ковић. – А.015.

283.

Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Спа вам ;
послед њи стих: по мене од лу ке судбинске. – На полеђи ни: извештај са сед ни це
СА НУ. – А.015.

284.

Ве жба ње воље (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Де те том прола зећи поред ће тенал ве ; послед њи стих: чу ти један глас. –
На полеђи ни за писа но ру ком: Вежба ње воље, за децу. – Исправке ру ком аутора. –
Са стра не песме пи ше: не. – А.015.

285.

Болесник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 19 сти хова. Први стих: Болесник спа ва ; послед њи стих: као пра мен обла ка. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.015.
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На мртвој стра жи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих:
Стоји војник на стра жи сам сам цит ; послед њи стих: и шта он војник на земљи
тра жи. – На полеђи ни: песма Проби рач, а при дну стра не: Пази добро, На мртвој
стра жи. – Ис под песме прецр та на бе лешка: Мислим да је преку ца но. – А.015.

287.

Проби рач (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Женио се шумски пе тао, ;
послед њи стих: ко да зна. – На полеђи ни: песма На мр твој стра жи. – Ис правке
ру ком аутора. – Послед њи сти хови ис пра вљени ру ком и гласе: Нека те је стид и
срам / би рај сам!. – А.015.

288.

За лу тах (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих: За лу тах
у град нека кав ; послед њи стих: тајном застр ти. – Сед ми стих прецр тан. – А.015.

289.

Страх (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: У детињству
сам се боја ла ; послед њи стих: а страх све у мени разара. – На полеђини: позив Душа на Ка на зи ра на сед ни цу СА НУ 2. 12. 1986. – Ис правке ру ком аутора. – А.015.

290.

Мла ди песни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Бла гословени за то што постоји те ; послед њи стих: и бла гословени за то што постојите. – А.015.

291.

Зимска подок ница (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 22 сти ха. Први стих:
Девојка тоне у први сан поноћни ; послед њи стих: усред зимске фебруарске ноћи. –
Ис правке ру ком аутора. – Прецртан 20. стих и ру ком за писа но: засени јој и ду шу
и очи. – Ис под бе лешка: Преку цати. – А.015.

292.

Уза луд но (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: На столу све
што воли очеки ва ни, ; послед њи стих: су зом по тече. – На полеђи ни наслов руком: Уза луд. – Прецр та на песма Мајчин пра зник На де Ра ду новић. – Ис правке
ру ком аутора. Осми стих прецр тан. – А.015.

293.

И ду ге бледе (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Ди за ла се ду га
изнад вр та ; послед њи стих: та ну шна ле лу ја ва. – На полеђи ни: списак песа ма:
Цвет је проговорио, Недоу ми це, Зло, На опора ви ли шту, Ве тар ме воли, Зна мо
се. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – А.015.

294.

Ђурђевдански ура нак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 9 сти хова. Први
стих: За касних ју че ; послед њи стих: до иду ћег Ђурђевда на. – Ис правке ру ком
аутора. – А.015.

295.

Ра дуј се болу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ти што имаш свету што рећи ; послед њи стих: Теби који желиш свету што рећи. –
На полеђи ни: ку ца ни текст. – Наслов уписан ру ком пошто је прецр тан наслов
ис писан ма ши ном: Ти што имаш све ту што рећи. – А.015.
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Заспах уз књи гу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црвена, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Вртим
се у круг као бесловесна ; послед њи стих: Будим се, срце упла шено лу та. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – А.015.

297.

Играју се две ду ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Играју се две ду ше љу ба ви ; послед њи стих: и крену ти јед на лево – дру га десно. –
На полеђи ни: тех нич ки пројекат. – Ма ње исправке ру ком аутора. – А.015.

298.

Успомене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: На ула зу те
ули це стра жаре ; послед њи стих: И куда сад да кренем. – На полеђи ни: за писа но
ру ком: Успомене, Па зи. – А.015.

299.

Кад жена воли (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Зау век је оти шла од ку ће ; послед њи стих: гла ве у ша ке за гњу рене. – На
полеђи ни: за писа но ру ком: Кад жена воли. – Наслов за писан и ма ши ном и руком. – А.015.

300.

Ви хор ту ђи нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Од некуд изда лека разбојнич ки ; послед њи стих: ки чи ца горка. – На полеђи ни: песма
Априлска утак ми ца. – А.015.

301.

Априлска утак ми ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих:
Април зове на утак ми цу ; послед њи стих: (нечи так). – На полеђи ни: песма Вихор ту ђи нац. – А.015.

302.

Деве ти вал (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: Ју ри ша
са пу чи не ју гом узора не ; послед њи стих: од ву коше ме на пу чи ну. – Ис правке
ру ком аутора. – А.017.

303.

Недоу ми це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Можда ће неко
после тисуће годи на ; послед њи стих: Можда нас жа ле, можда нам се све те. –
А.017.

304.

Песни ково писмо у му зеју (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир, без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 9 сти хова.
Први стих: Ово писмо некад је стаја ло ; послед њи стих: сасвим слу чајно, без наума. – А.017.

305.

Цртеж (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Су ве
кру шке сред леди не ; послед њи стих: ве три на нека где о врат ни це лу па. – Прецр та на дру га (од ра ни јих пет) строфа од шест сти хова. – А.017.

306.

Послед ња чароли ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 10 сти хова. Први
стих: Иза чеоне кости ; послед њи стих: нека послед ња чароли ја. – На полеђи ни:
писмо Ми лора да Ђу ри ћа у име СКЗ од 25. 4. 1991. – А.017.
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307.

Небеска коњи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Ноћ. Спа вају гра не, гнезда, ; послед њи стих: разба цу јућ копља модра. –
Ис правке ру ком аутора. – А.017.

308.

Деве ти спрат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Жи ви на неколи ко спратова ; послед њи стих: и њи хових су за рони се бисер. –
Ис правке ру ком аутора. – А.017.

309.

Људско срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Са свега
че ти ри одаје ; послед њи стих: ле лу ја вим брвном ду ха. – На полеђи ни: за писан
наслов ру ком: Исти на старе ду ше. – А.017.

310.

Срећ но вам сећа ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Срећно вам сећа ње ма би ло ; послед њи стих: на де тињства да не. – На полеђи ни: песма
Ве трић ми је нешто ис при чао Зуље Да ки. – А.017.

311.

Породица богова (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Радуј
се, Перу не, ниси инокосан, ; послед њи стих: чије преда те подастрети ду ше. – А.017.

312.

Деца (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца. Први стих: Ма ма, не треба прати прозоре ; послед њи стих:
ми ри ше косу одојче та. – Лист из свеске. – А.017.

313.

Прва сећа ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Сам
си, ; послед њи стих: при чају пре жи ве ле му ке. – Наслов за писан ру ком, лати ницом. – А.018.

314.

Чуд новато (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Чуд новато, ; послед њи стих: буде тешко и грко. – А.018.

315.

Школски над зорник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 9 сти хова. Први
стих: Школски над зорник ; послед њи стих: прона ла зак се збуде. – Ис правке руком аутора. – А.018.

316.

Грлице (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Одевене у помрчи ну ; послед њи стих: детету цвеће на узгла вље стреса. – На полеђини: ку цан текст. – А.018.

317.

Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Спавам. Мисли ми се домогле слободе ; послед њи стих: од лу ке судбинске по мене. – На полеђини: ку цан текст
и ру ком у углу за писа но: Сан. – Са стра не ру ком дописа на че ти ри сти ха. – А.019.

318.

Усов бола (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 10 сти хова. Први стих: Пао је бола усов ;
послед њи стих: под земље грудом. – На полеђи ни: ку цан текст. – Са стра не бе лешка: Погледај, допу ни. – А.019.
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У мре жи сећа ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Као у ча ши воде грумен соли ; послед њи стих: Сећам се, а као да нешто тешко слу тим. – На полеђи ни:
песма Та ко ми тебе од Фа хруди на. – А.019.

320.

Пау чи на сти хова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Песник као паук опрезно ; послед њи стих: храстов лист и ки ше слап. – На
полеђи ни ру ком за писан наслов: Пау чи на сти хова. – А.019.

321.

Препла шена пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Мисао ми ноћас мења пра вац ; послед њи стих: и ту оча мам. – На полеђи ни: ку цан
текст. – А.019.

322.

Људско срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Са свега
че ти ри одаје ; послед њи стих: ле лу ја вим брвном ду ха?. – На полеђи ни: песме
Ру ке ве тра и Па хуљи це снега Весне Пет ковић. – А.019.

323.

Послед ња чароли ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први
стих: Иза чеоне кости ; нека послед ња чароли ја. – На полеђи ни: позив Дра госла ва Ни ки тови ћа на просла ву Ра дио Београ да од 10. 10. 1989. и ру ком за писано: Послед ња чароли ја, најбоља верзи ја. – А.019.

324.

Смрзну та пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 17 сти хова. Први
стих: Па ла је с јед не гра не смрзну та пти ца ; послед њи стих: постају ду боки модри кла ден ци. – На полеђи ни: песма Да ми је брзо. – Са стра не за писа но: Ва жно.
Па зи. Ви де ти да ни је обја вљено у књи зи. – А.019.

325.

Да ми је брзо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Да ми је да
као земља брзо ; послед њи стих: још се не хвата скра ма. – На полеђи ни: песма
Смрзну та пти ца. – А.019.

326.

И ду ге бледе (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Изнад вр та ди за ла се ду га ; послед њи стих та ну шна ле лу ја ва. – На полеђи ни: куцан текст. – А.019.

327.

Право на патњу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 14 сти хова. Први стих: И због чега
патим ; послед њи стих: ни на патњу нема права. – На полеђини: ку цан текст. – А.019.

328.

Зени це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Зени це, зени це ;
послед њи стих: са древних икона. – На полеђи ни: програм из ложбе. – А.019.

329.

Ду шо неспокојна (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Ду шо неспокојна ; послед њи стих: ослу шку је ли те ко та мо са ус хи ћењем. – На полеђини: ру ком за писа но: За нову књи гу. Ду шо неспокојна. Па зи. – Постоји још један
при мерак ове песме са ру ком за писа ним насловом на полеђи ни. – А.019.
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330.

Соко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Сред њевековни соко ; послед њи стих: и бе ла. – На полеђи ни: ру ком за писа но: Соко,
преписати. – Ис правке ру ком аутора. – А.019.

331.

Утеха (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Нека жи ви својим жи вотом ; послед њи стих: љу бав ће ва ша трајати. – Ис правке ру ком аутора. – Б.002.

332.

Ћук (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Као полуде ли пророк, ћук ; послед њи стих: од слепог чула ћу ка. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.

333.

Се ли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 10 сти хова. Први стих: Кроз
ноћ и вла гу ; послед њи стих: и не знам шта. – Б.004.

334.

Ја пти це раз у мем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Не
знам ка ко дру ги ; послед њи стих: чу ју ди вље гуске. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

335.

Слу шајте (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Слу шајте понекад у шу ми птичји цвркут ; послед њи стих: Слу шајте понекад у шу ми птич ји цвркут!. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Б.004.

336.

Вра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 33 сти ха. Први стих: У шу ми
јед ном с пролећа ; послед њи стих: тајну пролећ ну њену. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.004.

337.

Непозната пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 26 сти хова. Први стих:
Јесенас у забра ну ; послед њи стих: сви ђају исте ствари. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.004.

338.

Птице на чесми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина,
боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 23 сти ха. Први стих: Дивно ли је изненада ;
послед њи стих: и њино чеврљање. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

339.

Мр тва пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У полу мрач ној соби ци лу гара ; послед њи стих: пти ца, као звезда сребрна у своду. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

340.

Под небом од жи це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Са свих мора, свих небеса и све това ; послед њи стих: на окол на бледа дрве та. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

341.

Пара да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: У ма ломе
бач ком гра ду ; послед њи стих: бе ле, бе ле, као локва њи. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.004.
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342.

Ба лет у сеоском двори шту (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 36 сти хова. Први стих: Изи ђу прво иза сена ; послед њи стих: оста не пра зно игра ли ште
зворно. Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

343.

То ни је за пти це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 24 сти ха. Први стих:
Писа ле су неке нови не из Ри ма, ; послед њи стих: а ропство баш ни је за пти це. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

344.

Дозлабога (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 27 сти хова. Први стих: Стоји кока босонога ; последњи стих: препаде се. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.004.

345.

Ју тарње облачење пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова.
Први стих: У бу ковом се проплан ку облаче грли це си ве ; послед њи стих: по гра њу
птич јих кошуљи ца има. – Б.004.

346.

Грабљи ви це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 7 сти хова. Први стих: Бол
који ми срцем кру жи ; послед њи стих: очајно ли це. – На полеђи ни: песма Те треби. Ру ком уписан и наслов Пти це. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.005.

347.

Тетреби (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 7 сти хова. Први стих: Волети треба ;
послед њи стих: многа се онесвести. – Постоје још три примерка ове песме. – Б.005.

348.

Грли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Одевене у помрчини ; послед њи стих: на узгла вље стреса. – Б.005.

349.

Грабљи ви це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Бол
који ми срцем кру жи ; послед њи стих: очајно ли це. – Постоје још три при мерка
ове песме. – Б.005.

350.

Шљу ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири лица ; без потписа ; 12 сти хова. Први стих: Слична запосленој жени ;
послед њи стих: Убога дома ћи ца шљу ка!. – На полеђи ни: песма Са моу би ца. – Записа на на истом листу изнад песме Ка ћи перка. – Постоји још један при мерак са
послед њим сти хом: убога шљу ка!. – Б.005.

351.

Ка ћи перка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Пти чи ца нека, не
знам јој имена, ; послед њи стих: Ни ка ко ћу ба да је слу ша. – На полеђи ни: песма
Са моу би ца. – За писа на ис под песме Шљу ка. – Б.005.

352.

Самоубица (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро папир, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 17 сти хова. Први стих: Жена напра ви план ; последњи стих: једна танка влас. – На полеђини: песме Шљу ка и Каћиперка. – Исправке ру ком аутора. – Црном хемијском оловком дописа но 12 сти хова. – Б.005.

353.

Мочвара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: За пљуску је сјај ; послед њи стих: бе лих кри ла слап. На полеђи ни: рачун. – Б.006.
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354.

Голу би (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Неде ља. ; послед њи
стих: Зар могу умре ти и божанства? – На полеђи ни: рачун. – На ис тој стра ни је
и песма Грли це. – Постоје још три при мерка ове песме. – Б.006.

355.

Грли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Грли це грчу ; последњи стих: цвеће ми рисно на узгла вље стреса. – На истој стра ни је и песма Голу би. –
Постоје још три при мерка ове песме. – Б.006.

356.

Барске пти це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Су ха барска трска. ; послед њи стих: у бару се одроне ка пље. – На истој страни је и песма Са мо један мла дић. – Б.006.

357.

Са мо један мла дић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 сти хова. Први стих: Са мо
један мла дић седећи крај језера ; послед њи стих: мој лик. – На ис тој стра ни је и
песма Барске пти це. – Б.006.

358.

Бол грабљи ви ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих:
Болови ; послед њи стих: очајно ли це. – На ис тој стра ни је и песма Дога ђај под
небом – Б.006.

359.

Дога ђај под небом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Јед ном
сам присуствова ла ; послед њи стих: међу јастреби ма помоћи. – На ис тој стра ни
је и песма Бол грабљи ви ца. – Б.006.

360.

Зми ја у бу нару (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Можда
је зми ја ; послед њи стих: земља ки њо хва ла. – На полеђи ни: за писан ру ком наслов песме. – Б.006.

361.

Те треб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Воле ти
треба ; послед њи стих: многа се онесвести. – Б.006.

362.

Жу на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Куда прође жу на ;
послед њи стих: мла да лач ке прва ту га. – На полеђи ни: део рецен зи је. – Б.006.

363.

Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Чим
се априлски ја ви лист ; послед њи стих: и прому кли га вран. – На полеђи ни: део
извештаја. Са стра не за писан знак пи та ња црвеном оловком. – Постоји још један
при мерак од две строфе. – Б.006.

364.

Косови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Јесу ли то сви ци? ; послед њи стих: њи хових копа ља и јата га на?. – На полеђи ни: део извештаја. – Постоје још два при мерка ове песме, од којих се дру ги за врша ва сти хом: или копа ља
и јата га на. – Б.006.
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365.

Де тлић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 19 сти хова. Први стих: Дан усија но све тао. ; послед њи стих: још не вреба мене. – На полеђи ни: песма Можда ће
ова ко би ти. – Б.006.

366.

Можда ће ова ко би ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа, 22 сти ха. Први стих: Све
пусто ; послед њи стих: У небеси ма ти ња сун ца мају шна жи шка. – На полеђи ни:
песма Де тлић. – Ис правке ру ком аутора. – Б.006.

367.

Шева (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Увис узлеће шева ; послед њи стих: од овде вољених људи. – На полеђи ни: извештај. – Постоје још три при мерка ове песме. – Б.006.

368.

Сови не очи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Зна ли ко
та кве дра гуље рет ке ; послед њи стих: као очи сове. – На полеђи ни: писмо Ду шана Попова у име Мати це српске. – Постоје још три при мерка ове песме. – Б.006.

369.

Црвен даћ (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 19 сти хова. Први стих: На
проплан ку црвен даћ сам, ; послед њи стих: жу ри црвен даћ у олтар. – На полеђини: песма Старински буду ћи епи таф. – Постоји још један при мерак ове песме са
три строфе. – Б.006.

370.

Старински будући епитаф (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова.
Први стих: Кад си доброти да вао оду шку ; послед њи стих: доброчинста ва твојих
низу ду гом. – На полеђини: песма Црвендаћ. – Једна строфа дописана руком. – Б.006.

371.

Васиона дечје собе (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Изабра ла
је да оде са овог света ; послед њи стих: за њу два најлеп ша на свету сти ха. – На полеђи ни: за писа но ру ком: Змај. – Б.002.

372.

Зло (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 сти хова. Први стих: Ти хо, ; последњи стих: да не чу је зло!. – На полеђи ни: ру ком за писа но: Цвет је проговорио, Недоу ми це. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.002.

373.

Болесни ан ђе ли (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Болесне, ан ђе ле ; послед њи стих: њи хове су зе. – Б.002.

374.

Заборав (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ан ђе ли
забора ва ; послед њи стих: На земљи са мо још понеки плачу. – Постоји још један
при мерак са ис правка ма ру ком аутора. – Б.002.

375.

Горка уте ха (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не
жа ли те што сте под земљом ; послед њи стих: умре некој пат њи на ру ка ма. – На
полеђи ни: ру ком за писа но: Родољу бље, Горка уте ха. – Ма ње ис правке ру ком
аутора. У дну знак пи та ња. – Б.002.
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376.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Проговори ла крај по тока зова ; послед њи стих: ла га но се сти ша ва и пла ви. – Б.002.

377.

Бегу нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 2 строфе, 18 сти хова. Први стих: Можда се
нагло почео хватати мрак ; послед њи стих: који је ужегао у стра ху од мрака. –
Прет ход ни прецртани наслов, написан машином, гласио је: Тобож за децу. – Б.002.

378.

Кроз шу му мржње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Кроз
шу му мржње ; послед њи стих: где бе ли ца роди пшени ца. – Б.002.

379.

Дру ги пут на земљи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Други пут сам на земљи ; послед њи стих: и прозори јој тајном застр ти. – На полеђини: ку цан текст. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.002.

380.

Грли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Одевене у помрчину ; послед њи стих: на узгла вље стреса. – На полеђи ни: ку цан текст. – Наслов
преу зет са полеђи не листа. – Са стра не пи ше: При рода. – Б.002.

381.

Поче так песме (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), кар тон, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: С вас ће ски ну ти
ма глене убра даче ; послед њи стих: не чу је се гнев небеске олу је. – На полеђи ни:
програм КНУ. – Б.002.

382.

Свеци без домова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Свеци
на ши ; послед њи стих: Све ти Лу ка. – Б.002.

383.

Свет ци без домова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Светци на ши на земљи оста ше без дома ; послед њи стих: без црка ва и ма насти ра. –
На полеђи ни: песма Одјек Илоне Бери. – Б.002.

384.

Ра дуј се болу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ти што
имаш свету што рећи ; послед њи стих: теби који имаш свету што рећи. – Б.002.

385.

За гонет но дрво (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 сти хова. Први
стих: У чврстом за грљају брда ; послед њи стих: бар док буде мога века. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Б.002.

386.

Цртеж (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих: Са ма су ва крушка сред леди не, ; послед њи стих: ветри на нека где с врат ни це лу па. – Прецрта не
две строфе, укуп но 6 сти хова. – Б.002.

387.

На опора ви ли шту (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 30 сти хова. Први
стих: Око кру ни це цве та ; послед њи стих: са неба врео злат ник. – На полеђи ни:
ру ком за писа но: Мла ди. – Б.002.
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388.

Послед њи саста нак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Као што се тек пра зни ком ; послед њи стих: Ра зи ђемо се као после
са хра не. – На полеђи ни: наслов за писан ру ком. – Б.002.

389.

Водени дух (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Поја ви се на
мору водени дух, ; послед њи стих: јер постаја ло је све свеча ни је и све ти ше. –
Ис правке ру ком аутора. – Прва строфа прецр та на. – Б.002.

390.

Још си онај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Још си онај,
онај прошао ; послед њи стих: и још си свачи ји и ни чи ји. – На полеђи ни: наслов
за писан ру ком и бе лешка: Сусрет кога неће би ти. – Б.002.

391.

Иње на дрвећу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ду ше
зи ме, крај себе те слу тим, ; послед њи стих: у њему се смести. – На полеђи ни:
уписан знак пи та ња. – Б.002.

392.

Пру жи длане (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Јесен, а
дрво још има листа. ; послед њи стих: опече. – Исправке ру ком аутора. – Б.002.

393.

У мре жи сећа ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Као у
ча ши воде гру мен соли ; послед њи стих: а као да нешто тешко слу тим. – Ис правке ру ком аутора. – Б.002.

394.

Људско срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Са свега че ти ри
одаје, ; послед њи стих: брвном ду ха. – Б.002.

395.

Сун це (песма). 1 – л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Најсјајни ја је сун це ви ју га ; послед њи стих:
несрећ ног опи је срећа ши ром. – На полеђи ни: ру ком за писа но: Сун це, неуспела. – Ис под песме бе лешка: Недовршено, мисли тек наба ца не. – Б.002.

396.

Ледено агрегат но ста ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: На прозору ледено гра ње. ; послед њи стих: ода кле сам на земљу сти гла. – Б.002.

397.

Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Сам
си. ; послед њи стих: сад забора вљене му ке. – Ис правке ру ком аутора. Два послед ња сти ха. – Б.002.

398.

Празнич ни метеж (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Бројим
на црква ма вас крсле ку поле, ; послед њи стих: пра зну ју кри шом старци / и ан ђели / вас крсле. – На полеђи ни: наслов за писан ру ком, лати ни цом. – Постоји још
један при мерак са послед њим сти хом: вазнесене кри шом. – Б.003.

399.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни цом ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: И ноћас све тле ку поле ; послед њи стих: па ли по Москви све тиљке. – Б.003.
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400.

Кремаљски му зеј (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Као
звери што из ка веза ; послед њи стих: на пау чи ни. – Б.003.

401.

Таоци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Добро јутро у сун ча ној изма гли ци ; послед њи стих: децембар иде са сто ти ну секи ра. –
Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.003.

402.

Ју тро у шу ми (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Са ку пљам
проплан ком печурке млеч њаче ; послед њи стих: као да сам узе та под најам. –
Постоји још један при мерак у коме послед њи стих гласи: као лу та ли ца торбар. –
Б.003.

403.

Спратови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели (пожу тела харти ја) ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих:
Дубоко у тра ви нему шти су заузети ; послед њи стих: небеса остају пуста и ведра. –
Постоји још један при мерак на коме пи ше: Ово. Па зи. Ново за књи гу. – Б.003.

404.

Старе ду ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 28 сти хова. Први стих: Старе ду ше
при вид но ћу те ; послед њи стих: њи хову жа лост за жи во том. – На полеђи ни: несређен ру копис исте песме. – Са стра не ру кописна бе лешка: При крају, па зи; уз
песме мајци; уз песме о мајци. – Прецр та но 11 сти хова. – Б.003.

405.

Мисао понорни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих:
Упра во поверу јем ; послед њи стих: у судбинске помрчи не и заседе. – Б.003.

406.

Там ни ви лајет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Око мене
у возу пет нових ли ца ; послед њи стих: а на ни јед номе се не од мори. – На полеђи ни: ку цан текст. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.003

407.

Књи га жи во та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Чи там
жи во тописе науч ни ка ; послед њи стих: буду ћу или бившу. – Ис правке ру ком
аутора. – Б.003.

408.

Свеци без домова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 37 сти хова. Први стих: Свеци нам оста доше ; послед њи стих: на земљи без домова. – Писа но обостра но. –
Б.003.

409.

Пам ти ћу све (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Памти ћу –
та ко ми ; послед њи стих: грмља ви не и грома. – На полеђи ни: вари јан та песме
Свеци без домова, у којој је почет ни стих: На ши свеци оста ше, а послед њи:
оста доше без домова. Укуп но 14 сти хова. – Б.003.

410.

Свеци без домова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Свеци
нам оста ше без домова ; послед њи стих: нема где да сврати тобожње госте. – На
полеђи ни: за писа но ру ком: Поче так, па зи. – Б.003.
704

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

САДРЖАЈ

411.

Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Ди же се из
ма гле ру ка ; послед њи стих: држао те уза се. – На полеђи ни: још јед на вари јан та
ове песме, чи ји послед њи стих гласи: уве ле дла нове ру ке. Са стра не убе ле жен
знак пи та ња и под ву чена реч не. – Б.003.

412.

Песни кова биографи ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Верну биографи ју песни кову ; послед њи стих: временом и земљом буде затрпано. – На полеђи ни ру ком за писа но: Мла ди. – Ис правке ру ком аутора. – Б.003.

413.

Преплашена птица (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Мисао ми
ноћас мења пра вац ; послед њи стих: и ту оча мам. – На полеђини ру ком записано:
Зимски поданици. – Исправке ру ком аутора. Прецртано шест сти хова. – Б.003.

414.

Препла шена пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих:
Мисао ми и ноћас пра вац мења ; послед њи стих: и ту оча мам. – Б.003.

415.

Дан ра жи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: И ништа ново доно ; послед њи стих: на жи це се ло. – На полеђи ни: информа ци ја о
ак ци ји от ку па књи га и уна пређењу ра да библио тека. – Б.004.

416.

Опроштајна песма ветру (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа
машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Ветре мој, ветре скита лице, збогом! ; послед њи стих: боље мој кров промини. – Б.004.

417.

Дан вра на ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Кад
ласте ши шају „Вол ге“ стра не ; послед њи стих: проводи у „Вол ги“ да не. – Б.004.

418.

Гатара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Не треба гледати у длан. ; послед њи стих: значе раста нак и ту гу. – Б.004

419.

Смрт га вра на(песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Послед њи
је дан ; послед њи стих: да га вран уђе кроз њих. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Б.004.

420.

Птич ја са хра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Густо зби јени га вра ни, ; послед њи стих: покопан. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Б.004.

421.

Земља јесмо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 20 сти хова. Први стих: И ви
поле тарци меки као ду ша ; послед њи стих: оста ће тајна. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.004.

422.

Уобра жени ћу ран (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Стари ћу ран кау че ; послед њи стих: у шу ми де тли ћа. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.
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423.

Де тлић (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; без пот пи са ; 13 сти хо ва. Пр ви стих: Тук-тук-тук! ; послед њи стих: где је осин кут. – Постоји још један при мерак ове песме. –
Б.004.

424.

Препе ли ца и пастир (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих:
Препе ли цу пастир ; послед њи стих: Пућ-пу ри! Пућ-пу ри!. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.

425.

Кос и нос (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 27 сти хова. Први стих: Хвалио се кос ; послед њи стих: свој ма лени нос. – Ма ње ис правке ру ком аутора. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

426.

Птич ја нова годи на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 строфа, 22 сти ха. Први
стих: Годи на ће нова, а сени це Сен ке, ; послед њи стих: под њи ховом јел ком. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

427.

Гра ђење гнезда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 36 сти хова. Први
стих: На ша гнезда ла ка ; послед њи стих: на гра не љуљајке. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.

428.

Ли ји на јел ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 23 сти ха. Први стих:
Пра ви ли ја јел ку ; послед њи стих: та мо имам жи та у врећи. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.

429.

Оборено гнездо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих: О, птицо горска, не цви ли, ; послед њи стих: убоге људске тра гове. – Постоји још један
при мерак ове песме. – Б.004.

430.

Грли ца (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Грче грлица пред вечер у мркој гори ; послед њи стих: смрт је ту жни ми рис вења. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Б.004.

431.

Смрзну та песма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 17 сти хова. Први
стих: Па ла је с гра не смрзну та пти ца ; послед њи стих: постају ду боки модри
кла ден ци. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.004.

432.

Га вра ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: По
ста зи све тлој ; послед њи стих: за плови ли у студен зимског неба?. – Постоји још
један при мерак ове песме. – Б.004.

433.

Ра ђа ње песме (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 сти хова. Први стих: Ти хо хвата
се реч о реч ; послед њи стих: што до ду ше води. – На ис тој стра ни песма Дрозд
пи ја нац. – Б.006.
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434.

Дрозд пи ја нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих:
Зри ви ноград, ; послед њи стих: сун це обасја ва ви ноград. – На ис тој стра ни песма Ра ђа ње песме. – Б.006.

435.

Са вет пси хи јатра (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 20 сти хова. Први
стих: Иди час пре у ону посе ту ; послед њи стих: као између туђи на ће порасти. –
На полеђи ни: песма Сла ви це Ву јић. – Б.006.

436.

Смрт ћу ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Селска ти ши на
без ијед ног зву ка. ; послед њи стих: кад не чу је ни ко. – На полеђи ни песма Слави це Ву јић. – Б.006.

437.

Смрт ћу ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Сеоска тиши на без зву ка. ; послед њи стих: и смр ти хлад ноћи. – Постоје још два при мерка
ове песме. – Б.006.

438.

Царић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Кад пад не су тон ;
послед њи стих: а косу био сли чан по слу ху. – На полеђи ни: песма Сла ви це Вујић. – Б.006.

439.

Ној (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Охо-хој ; послед њи
стих: утонуо у свет свој. – На полеђи ни: песма Сла ви це Ву јић. – Б.006.

440.

Лабуд (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Утекло сун це,
врео дан ; послед њи стих: Кли зи језером лабуд тих. – Б.006.

441.

Бисерке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Кокоши, кокоши бисерке, ; послед њи стих: ноћ нога свога сна. – Б.006.

442.

Сајам пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Боже што
се шарени ; послед њи стих: птич је сит ну ри је. – На полеђи ни: песма Зи ма мошковскаја. – Б.006.

443.

Смрт га вра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Послед њи
је дан ; послед њи стих: да кроз њих уђе га вран. – Б.006.

444.

Женидба те треба (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Жени
се те треб зва ни Гне тао ; послед њи стих: би рај сам!. – Постоји још један при мерак на коме је ру ком дописа но још осам сти хова. – Б.006.

445.

Пла мењача (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих:
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту ; послед њи стих: његове очи, у пла мењаче блеску!. –
Б.007.
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446.

Ју тарње облачење пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова. Први стих: У бу ковом се проплан ку облаче грли це си ве, ; послед њи стих: по
гра њу птич јих кошуљи ца има. – Б.007.

447.

Лабуд (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Утекло сун це,
врео дан, ; послед њи стих: кли зи језером лабуд тих. – Б.008.

448.

Се ли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 10 сти хова. Први стих: Кроз
ноћ и вла гу ; послед њи стих: и не знаш шта. – Б.008.

449.

Ној (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих : Охо-хој ; последњи стих: утонуо у свет свој. – Изоста вљена 4 сти ха. – Постоје још два при мерка
ове песме од 20 и 22 сти ха. – Б.008.

450.

Царић (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Кад пад не су тон, ;
послед њи стих: и косу био сли чан по слу ху. – Постоји још један при мерак ове
песме од 15 сти хова. – Б.008.

451.

Мочвара (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: За пљуску је сјај ;
послед њи стих: бе лих кри ла слап. – Постоје још три при мерка ове песме. – Б.008.

452.

Де тлић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Дан
уси ја но све тао ; послед њи стих: још не вреба мене. – На полеђи ни: текст Д. М. о
посла ни ца ма. – Постоје још три при мерка ове песме. – Б.008.

453.

Барске пи ти це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Су ха
барска трска, ; послед њи стих: у бару се одроне ка пље. – Постоји још један примерак ове песме. – Б.008.

454.

Поново ћук (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Сви спавају мр твим сном ; послед њи стих: са људи ма да и ти јау чеш. – На истом је па пиру и песма Дрозд пи ја нац. – Постоји још један при мерак ове песма са
послед њим сти хом: да и ти јау чеш. – Б.008.

455.

Дрозд пи ја нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Ослабио
је сеп тембар ; послед њи стих: Ви ногра дар чу ва ви ноград. – На истом је па пи ру
и песма Поново ћук. – Б.008.

456.

Дрозд пи ја нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Зри виноград ; послед њи стих: спа ва крај чоко та. – Б.008.

457.

Смрт ћу ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Сеоска ти ши на
без зву ка ; послед њи стих: и смр ти хлад ноћи. – Б.008.
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458.

Изненађење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 31 стих. Први стих: Изгуби ли се једном би ли ;
послед њи стих: скри ле се иза кочака. – Постоје још две варијанте ове песме. – Б.009.

459.

Глас секи ре у шу ми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Најед ном зачух секи ра дрво ру би ; послед њи стих: огром нога као обла кова ру на. –
Постоје још два при мерка ове песме. – Б.009.

460.

Бела врана (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 26 сти хова. Први стих: Нека врана
самохрана ; последњи стих: сеничине. – Постоје још два примерка ове песме. – Б.009.

461.

Проби рач (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Женио се шумски петао ; послед њи стих: ко да зна. – Постоје још два при мерка ове песме, која је
вари јан та песме Женидба те треба. – Б.009.

462.

Птице космонау ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 15 сти хова. Први стих:
Крећемо на месец ; послед њи стих: пољи ма, река ма и пти ца ма. – Постоје још два
при мерка ове песме. – Б.009.

463.

Колибри (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Јесу ли оно цве тови ; послед њи
стих: ни у ка вез ста ви ти. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.009.

464.

Сред њевековни соко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих:
Сред њевековни соко ; послед њи стих: послу жи грло и око. – Б.009.

465.

Редак гост (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Дола зи нам
гост ; послед њи стих: цвећем, песмом и ра дошћу. – Постоје још два при мерка
ове песме. – Б.009.

466.

Школска обја ва (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Полетарци који још не знају ; послед њи стих: су тра почи ње наста ва. – Постоји још
два при мерка ове књи ге. – Б.009.

467.

Дога ђај у небеси ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 21 стих. Први стих:
На небу чуд них чуда има ; послед њи стих: ви ну ше се у виси не победоносно. –
Постоје још два при мерка ове песме. – Б.009.

468.

Пас за ви ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: У двори шту
се створио јед ног да на пас ; послед њи стих: имају с васионом везе. – На полеђини: од ломак из пу тописа о Та шкен ту. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још
један при мерак ове песме без ис правки. – Б.010.

469.

Цвет но чудо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 22 сти ха. Први стих: Као
из убоге колибе слам не ; послед њи стих: из под земља ал хеми чари. – Б.010.
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470.

Ста зе ни чу и зати ру се (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Између два при јате ља ; послед њи стих: оста ла је за њом тек при гушена ту га. – Б.010.

471.

Три (че ти ри) науч на апокрифа : У ста кленој ба шти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 10 сти хова. Први стих: Ку пац на гло отвори врата ; послед њи стих: коме
тан ке зе лене прсте. – На полеђи ни: за писа но ру ком: Три (прецр та но) Че ти ри
науч на апокрифа о цвећу. Ду пли кати. – На ис тој стра ни са песмом Ду ша цве та. –
Постоје још два при мерка ове песме. – Б.010.

472.

Три (четири) научна апокрифа : Ду ша цвета (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 стихова. Први стих: Од ју тра ра на ; послед њи стих: це лог да на, до у са мо вече. – На
полеђи ни: ру ком за писа но: Три (прецрта но) Че ти ри науч на апокрифа о цвећу. –
На ис тој стра ни са песмом У ста кленој ба шти. – Први стих прет ход но гласио:
Већ два да на. – Постоје још два при мерка ове песме. На јед ном је за писа но: нема
краја, а један има 17 сти хова, са послед њим сти хом: а ти остао неза хва лан и хладан. – Б.010.

473.

Три (че ти ри) науч на апокрифа : Науч но саслу ша ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Цвет сум њив на ли ва ди ухва ћен ; послед њи стих:
па да у несвест. – На полеђи ни: позив Дру штва Ју госла ви ја–Фран цуска. Ру ком
за писа но: Ду пли кати. Че ти ри апокрифа о цвећу. – Б.010

474.

Три (четири) научна апокрифа : Цвет и људи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Муж и жена се сва ђају ; послед њи стих: упла шен цвет
гу ши плачем. – На истом је листу са наставком песме Ду ша цве та. – Б.010.

475.

Кра љевић и просјак (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 87 сти хова. Први стих: Кра љеви ћу пусти да проходам ; послед њи стих: Кра љеви ћу, у земљу пасти ра за лу тај. –
Б.010.

476.

Ети ке та за ви но (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први
стих: Ово ви но је можда још из За карпатја ; послед њи стих: сун ца тајне и богова
снове. – Б.010.

477.

Копач бу нара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 19 сти хова. Први стих:
Копач бу нара и ја сва ког да на ; послед њи стих: тра жећ себе са му. – Б.010.

478.

Ју тро после бдења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Дивно ли је ова ко у лет њи дан ; послед њи стих: који ма још не слу тиш порекла. –
Б.010.

479.

Промрзла ли ва да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Готово је. Пролеће неће. ; послед њи стих: можда и два. – Б.010.
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480.

Термоме тар крви : Рођеним после мене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 стихова. Први стих: Од нуле степени, гра дус по гра дус ; послед њи стих: у снега бео
мрак. – Ис правке ру ком аутора. – Б.010.

481.

Од исте твари (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први
стих: Два три иста елемен та ; послед њи стих: доћи до ми шљења истовет на. – На
полеђи ни за писа но ру ком: ду пли кат Од исте твари. – Б.010.

482.

Разма жени фи кус (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први
стих: Жено, куда опет оде! ; послед њи стих: ка да осе ти да је вољен. – На полеђини: прецр та на песма Мај. – Б.010.

483.

Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих:
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту ; послед њи стих: његове очи у пла мењаче блеску. – На
полеђи ни за писа но ру ком: Ду пли кат Пла мењаче. – Б.010.

484.

Ба карна ру жа (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
За це ло су овде у земљи ; послед њи стих: бла го кра дено или стечено му ком. – На
полеђи ни за писа но ру ком: ду пли кат Ба карне ру же. – Б.010.

485.

Земља, све тлост и реч (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих:
Веру јем у земљу ; послед њи стих: и све око њега роди ло се. – На полеђи ни: руком за писан наслов. – Б.010.

486.

Науч ни апокриф (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Веру јем
у религију апостола ; послед њи стих: имам везе. – На полеђини: ауторски уговор. –
Постоје још три при мерка ове песме, два са 16 и један са 15 сти хова. – Б.010.

487.

Цвет ни старач ки дом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 28 сти хова. Први
стих: У новембарском опустелу врту ; послед њи стих: летети, ми лети, корачати. –
На полеђи ни за писа но ру ком: Ду пли кат. Цвет ни старач ки дом. – Ис правке руком аутора. – Ру ком дописа но шест послед њих сти хова. – Постоји још један примерак ове песме, непот пун. – Б.010.

488.

Треба са хранити (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Са храни ли смо
толика драга створења ; послед њи стих: и затворити се у одаје чисте свести. – Б.010.

489.

На мерник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 26 сти хова. Први стих: Намерник ба ну уса мљени ку човеку ; послед њи стих: и оти шао да ље. – Ис правке руком аутора. – Два послед ња сти ха додата ру ком. – Б.010.

490.

Успа ван ка у цвећу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 19 сти хова. Први стих: Спа вајте, ;
послед њи стих: да мој те жак сан у ваш не уђе. – На полеђи ни: ру ком за писан наслов. – Б.010.
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491.

Човек, ствар и цвет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Жена
поку ша ва човеку да угоди ; послед њи стих: што око ње зраче. – На полеђи ни: песма Сун чева сарад ни ца. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Б.010.

492.

Сун чева сарад ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Већ други дан сун це се не ја вља ; послед њи стих: пут ни ка кога не слу жи лепо време. –
На полеђи ни: песма Човек, ствар и цвет. – Б.010.

493.

Дрвена црква (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих:
Сле те ла од некуд у шу му покрај Осла ; послед њи стих: да ни је ни ка ква учи нио
гре ха. – На полеђи ни: песма Човек, ствар и цвет (дру ги при мерак). – Б.010.

494.

Над разби јеном сакси јом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први
стих: Као Ха млет над лоба њом ; послед њи стих: својих можда них ви ју га. – На
полеђи ни: за писан наслов ру ком. – Б.010.

495.

Име ле (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 17 сти хова. Први стих: Чета дечака ; последњи стих: ду ши у бун ке ре. – На поле ђи ни ру ком за писа но: Ду пли кат. Име ле. –
Ис правке ру ком аутора. – Б.010.

496.

Маслачци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Пољска црквена тишина ; послед њи стих: светачке ореоле са чела. – Постоји још један при мерак. – Б.010.

497.

Сен ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Сен ке се језером нагло ши ре ; послед њи стих: и забора ва густе па хуље. – На полеђи ни: песма Размажени фи кус. – На истој стра ни, али за писа на у су прот ном правцу је песма Ки шни
облак. – Б.010.

498.

Ки шни облак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Облак се
шепу рио ; послед њи стих: ко у земљу да је пропао. – На истом листу са песмом
Сен ке. – Б.010.

499.

Фата морга на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Би ло је
чудесно ; послед њи стих: и постоји и не постоји. – Б.010.

500.

Над разби јеном сакси јом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих:
Као Ха млет над лоба њом ; послед њи стих: можда них ви ју га. – Ис правке ру ком
аутора. Постоје још че ти ри при мерка ове песме. На полеђи ни јед ног од њих је
песма Бдење. – Б.010.

501.

Бдење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Спа вати ноћас би ло би стид но ;
послед њи стих: светла повесма. – На полеђини: песма Над разбијеном саксијом. –
Б.010.
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502.

Ти си на мору (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ница ; без пот писа ; 33 сти ха. Први стих: Ти си ноћас на мору. Гласа ; послед њи
стих: која не уме да пресу ши. – На полеђи ни: песма Тени Бориса Ду брови на,
пот пис аутора, дати ра на 20. 12. 1975. – Б.010.

503.

Ах матова, Ана
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано писа ћом
машином ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ти овај весели отпразнуј датум ; послед њи стих: за грејан од некуд светлошћу на глом. – Песма дати ра на 1939. – Б.010.

504.

Бар то, А.
Гост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Отац је допу товао ; послед њи стих:
Јеси ли гост или тата?. – Б.010.

505.

Бар то, А.
Деди на уну ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 8 строфа. Први стих: Иде ју тром у школу ; послед њи стих: расте
бес посли чарка. – Б.010.

506.

Бар то, А.
Љу ба зни посту пак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 39 сти хова. Први стих: Би ло је у ле то ; последњи стих: а за што не зна сам. – Б.010.

507.

Ах матова, Ана
Четрдесета година (1–5) : 1. (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Епохи на шој на дан погреба ; послед њи стих:
та кав је сад та мо мир пот пун. – (Обја вљен је Зогови ћев превод, али, по М. Сибинови ћу, овај се раз ли ку је.). – Б.010.

508.

Ах матова, Ана
Четрдесета година (1–5) : 4. (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ја сам бар неса ни ца ма зна ла ; послед њи стих: за навек проху ја лих да на. – (Обја вљен је Зогови ћев превод, али, по М. Сиби нови ћу,
овај се раз ли ку је.). – Б.010.

509.

Ах матова, Ана
Четрдесета година (1–5) : 5. (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Али вас сад преду пређу јем ; послед њи стих: у сан ма
кога човека. – (Обја вљен је Зогови ћев превод, али, по М. Сиби нови ћу, овај се
раз ли ку је.). – Б.010.

510.

Ле то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Сли кари са да
свуд у све ту ; послед њи стих: обу зе ла те ла злат на грозни ца. – На полеђи ни: белешка ру ком: из књи ге Сајам речи и прецр та на песма Будим речи. – Б.010.
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511.

Будим ре чи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Будим
ре чи ; послед њи стих: ни цве та ла ли па. – На полеђи ни: песма Ле то. – Б.010.

512.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Ви који
већ у поноћ спа вате ; послед њи стих: пу не ку ће. – Ис правке ру ком аутора. – Још
седам сти хова је прецр та но. – Б.010.

513.

Да ли је бити песник (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), папир без линија, бели ; хемијска
оловка, боја исписа плава, ћирилица ; без потписа ; 9 стихова. Први стих: Да ли је бити
песник ; послед њи стих: бити вол шебан упа љач. – На полеђи ни: песма Децембарски дан. – Исправке ру ком аутора. Испод песме запис у загради: објављено. – Б.010.

514.

Децембарски дан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Земља сребрнасто бе ла ; послед њи стих: на би ру зени цу вре ла. – На полеђи ни: песма Да ли је би ти песник. – Б.010.

515.

Цвет је проговорио (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 24 сти ха. Први
стих: Проговорио је најед ном цвет ; послед њи стих: а ја га једва разу мем. – Исправке ру ком аутора. – Б.010.

516.

Ста неску, Ни ки та
Призивање ду ха (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано руком ; 3 строфе, 27 сти хова. Први стих: Ћу тимо као кад се призивају дуси ; последњи стих: остани
ово вече с нама. – На полеђини: ру ком Д. М. записано: Станеску. Призивање ду ха.
Никита Станеску. У врху стране запис: „Ови сти хови су ми драги јер ми је драго сећање на ово вече. Желим просто да их ви имате“. – Исправке ру ком Д. М. – Б.010.

517.

Де ти ња же ља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 26 сти хова. Први стих:
Би ла нека девој чи ца ; послед њи стих: двори ште нерас премљено. – Б.010.

518.

Помен боли јевским мату ран ти ма : Брату Дра гољу бу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 26 сти хова. Први стих: Као жбу ње под снегом, дуж алеје, ; послед њи
стих: а ми им не идемо већ сва ког да на. – На полеђи ни списак песа ма: Зимски
пра зник, Новембарски, Помен боли јевским мату ран ти ма, Ус крснуће, Побед ников, Не так ну ти гроб, Затра вљени гроб. – Б.010.

519.

Препирка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Ве ли
вевери ца ; послед њи стих: да ора хе ове једем. – На полеђи ни ру ком за писа но:
препи ши. – Ис правке ру ком аутора. – Б.010.

520.

Јогу ни це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Рек нем ју тру:
добро ју тро, ; послед њи стих: не могу кривца да на ђу. – Б.010.

521.

Де ти ња же ља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 26 сти хова. – На полеђи ни ру ком за писа но: за децу. – Б.010.
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522.

Час биологи је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Ово ни је
фокус покус ; послед њи стих: не сме да се оду зме ни дође. – Б.010.

523.

Демен тјев, Ан дреј
Крај гроба Н. Н. Пу шки нове (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Овде је са храњена Ланскаја ; послед њи стих: уда љи ла, помрачена ли ца. – На полеђи ни за писано ру ком Д. М. црвеном хемијском: Ан дреј Демен тјев. – Ис правке ру ком Д. М.
црвеном и пла вом хемијском. – Б.011.

524.

Пра шкевич, Гена диј
Ју гословенским мла дим песни ци ма из Сиби ра са поштова њем (песма) / прев.
Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ја не
изми шљам сти хове – ; послед њи стих: уби ће те кад-тад. – Б.011.1.

525.

Пра шкевич, Гена диј
Седам поклона према Ти хом океа ну (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 5 строфа, 27 сти хова. Први стих: Постоји за лив. Зове се Добар Поче так. ; послед њи стих: они који то заслу жу ју. – У врху стра не бе лешка о
писцу. – Б.011.1.

526.

Пра шкевич, Гена диј
Оба ле ју жног Иту ру па (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: А море је опет оста ви ло богатства ; послед њи стих:
шум ном пеном. – Б.011.1.

527.

Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова : Ми ли Доро тејевој (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. –
1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Жао ми је што нисте ви де ли океа на ;
послед њи стих: мојих стопа. – Б.011.1.

528.

Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Сплео сам мре же да га ухватим, сплео
их вешто и зло ; послед њи стих: и ја остајем један, сам у њу за пле тен. – На полеђи ни: ру ком Д. М. за писа но име аутора. – Б.011.1.

529.

Пра шкевич, Гена диј
Посве та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: За то што нам је овај жи вот ус пео ;
послед њи стих: ру ке и речи. – Песма је дати ра на: Охотско море 1969. – Б.011.1.

530.

Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
13 сти хова. Први стих: Хоћу да те волим ка ко сам волео ју тро и море ; послед њи
стих: непоновљи ва. – Б.011.1.
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531.

Пра шкевич, Гена диј
Ази ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 36 сти хова.
Први стих: Блесак. Клису ре. Сен ке у клису ри. Блесак. ; послед њи стих: Звезда
која води. – Б.011.1.

532.

Пра шкевич, Гена диј
Ма гла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Као у воду бе лешке пропа ле ; послед њи стих:
ни шта жи во. – Дати ра но: Ду нав, 1967. – Б.011.1.

533.

Пра шкевич, Гена диј
Рт жеља (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 1 строфа, 18 сти хова. Први стих: Не дохватит те, не та ћи те се ; послед њи стих: страна стена. – Б.011.1.

534.

Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: Ди му ватре ве тар не да ми ра ; послед њи стих:
па перје. – Ис под песме за писа но: Тајна, 1967. – Б.011.1.

535.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 4. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 22 сти ха. Први стих: Три ри зни це су у Природе: ; послед њи стих: као под мермерне сту бове хра ма. – Б.012.

536.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 5. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 14 сти хова. Први стих: Ти си – човек, ; послед њи стих: кру ном При роде. – Б.012.

537.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 9. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 13 сти хова. Први стих: Гледају ћи оно ; послед њи стих: Та ко је ва зда!. – Б.012.

538.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 12. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна,
ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих: Речи ца текла посред поља, ;
послед њи стих: и домогли су се ци ља. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.012.

539.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 14. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих: Ка ква чудеса са њају
реке ; послед њи стих: као лопатом. – Б.012.

540.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 16. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
716

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

САДРЖАЈ

црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих: Шу ма је најви ша на
све ту тра ва ; послед њи стих: као ти наспрам мене. – Б.012.
541.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 17. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 14 сти хова. Први стих: Шу ма је за тебе,
знам, ; послед њи стих: отворена ши ром. – Б.012.

542.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 25. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих: Иза шао сам у поља. ;
послед њи стих: на нео дру гу. – Б.012.

543.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 26. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 13 сти хова. Први стих: Од блеска рам пи ;
послед њи стих: и изгу бивши, рони мо су зе. – Б.012.

544.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 27. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 16 сти хова. Први стих: И ево нас на Месецу
најзад, ; послед њи стих: своју пла не ту. – Б.012.

545.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати: 28. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 13 сти хова. Први стих: Земља... ; послед њи
стих: или да га најзад пре твори у прах. – Б.012.

546.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 29. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 14 сти хова. Први стих: Говорим: ; последњи стих: у пу ној мери. – Б.012.

547.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 30. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих: Кад не бих знао ; послед њи стих: ка ко те сад, Руси јо, волим. – Б.012.

548.

Ви кулов, Сергеј Васи левич
Она неће рећи : из ци клуса При рода-мати : 31. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 10 сти хова. Први стих: Ка да бих знао са мо ;
послед њи стих: жи во та це ла. – Б.012.

549.

Фи ли пич, Фран це
Све је друк чи је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Сун це ни је сун це, ; послед њи стих: за
себе, не за те. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.013.
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550.

Фи ли пич, Фран це
Песма о ма ми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Ма ма ис пру жи ру ку, ; послед њи стих:
звезду, сун це, срећу поде ли. – Б.013.

551.

Фи ли пич, Фран це
Месецу је крај (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 13 сти хова. Први стих: Дечачић је појео месец, ; послед њи стих:
Зар то ико може да зна. – На полеђи ни: за писа но ру ком: За децу, Фран це Фи липич. – Б.013.

552.

Фи ли пич, Фран це
Згода са снегом (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца, пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 41 стих. Први стих: Зауста ви ли су се мли нови ; послед њи
стих: у обла ци ма. – На поле ђи ни: за писа но ру ком: Фран це Фи ли пич, пре води. – Б.013.

553.

Кра кар, Лојзе
Три патуљка : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 102 сти ха. Први стих: Палчић отац, палчи ца мати ; послед њи
стих: ис пу нио им Мраз же ље. – Б.014.

554.

Кра кар, Лојзе
Три патуљка : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 83 сти ха. Први стих: Ша ша, први палчић брат, ; послед њи стих:
нека му ја ви за то. – Б.014.

555.

Кра кар, Лојзе
Три патуљка : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пот писа но писа ћом ма шином ; 93 сти ха. Први стих: А знате ли палчи ћа патуљка ; послед њи стих: ни је био
трећи син. – Б.014.

556.

Кра кар, Лојзе
Три патуљка : 4. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 5 л. (29,7 х 21cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа на ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 142 сти ха. Први стих: Тих је погреб оцу био, ; послед њи стих:
ова књи га без греша ка... – Б.014.

557.

Кра кар, Лојзе
Три патуљка : 5. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 18 сти хова. Први стих: Чујте са звони ка ку ца ; послед њи
стих: бим, бом, бим. – Б.014.

558.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [1] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ми смо корача ли ; послед њи стих: са мо би ћа бесмрт но
рођена. – Свих девет песа ма Жа нин Фукс је на три листа. – Б.015.
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559.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [2] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 сти хова. Први стих: Дан је пи јан од ка пи, ; послед њи стих: ти једи ни једеш
мирно. – Б.015.

560.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [3] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
11 сти хова. Први стих: Ни ка да не сре те ; послед њи стих: и пут пред на ма. –
Б.015.

561.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [4] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Између неба и мора ; послед њи стих: непреса хле у својој
веч ности. – Б.015.

562.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [5] (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 11 сти хова. Први стих: Опет сам прона шла море ; послед њи стих: олу је. –
Б.015.

563.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [6] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
18 сти хова. Први стих: Љу ба ви која ми ; послед њи стих: објасни за што. – Б.015.

564.

Фукс, Жа нин
На да су трашњице: [7] (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 стиха. Први стих: Овде лежи Човек ; послед њи стих: за бар јед ном срећом. – Б.015.

565.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [8] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Поново свет угледати мла дим ; послед њи стих: ка ко је добро то. – Б.015.

566.

Фукс, Жа нин
На да су тра шњи це: [9] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
16 сти хова. Први стих: Ни ка да ни кад ; послед њи стих: Све та неће нестати. –
Б.015.

567.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Хор шумских звона ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 28 сти хова. Први стих: Ми смо звон ца, ; послед њи стих: Сен. – Б.016.

568.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Шетао крај Тибра Рафаел (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано ру ком ; 16 сти хова. Први стих: Ше тао крај Тибра Рафаел, ; послед њи стих: –
Ма дона!. – Б.016.
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569.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Пре ну се зрачак ; послед њи стих: засве тлу ца зрачак. –
Б.016.

570.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: На пио се доброга ви на ; послед њи стих: же ле зни дан. –
Б.016.

571.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пастеле : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Сви ра ле су флау те ; послед њи стих: та мо где сун це па да. – Б.016.

572.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 4. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Покријте ме, ; послед њи стих: неду жна. – Б.016.

573.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
За све ћу рећи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 37 сти хова. Први стих: За све ћу рећи, за све преболе ти, ; послед њи
стих: да ли сам први или не. – Б.016.

574.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Ве тар с Укра и не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
25 сти хова. Први стих: Ни кога ја не волим та ко ; послед њи стих: земљу своју волим ја ко. – Б.016.

575.

Ти чи на, Па вло Гри горјевич
За пад (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова.
Први стих: Нећу отрпе ти, осврну ћу се – ; послед њи стих: тај час!. – Ис правке
ру ком Д. М. – Б.016.

576.

Вегри, Са ша
Не зови ме (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 16 сти хова. Први стих: јер гледам сун це ; послед њи стих: опи јене сун цем. –
Б.017.

577.

Вегри, Са ша
Моје те ло (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 27 сти хова. Први стих: весе ла је кућа ; послед њи стих: моје куће. – Б.017.

578.

Вегри, Са ша
Ко зна (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 20 сти хова. Први стих: из којих да љи на ; послед њи стих: и сад те чекам. –
Б.017.
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579.

Вегри, Са ша
Та ко си бли зу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: и та ко си леп; ; послед њи стих: мла дости и лепо те. – Б.017.

580.

Вегри, Са ша
Дечак и старац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 15 cm) ; па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 22 сти ха. Први стих: стоје на мосту. ; послед њи стих: пролећног сун ца. – Б.017.

581.

Вегри, Са ша
Луду јем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 11 сти хова. Први стих: Љу бим: ; послед њи стих: Луду јем!. – На ис тој
стра ни са песмом Плачем. – Б.017.

582.

Вегри, Са ша
Плачем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 19 сти хова. Први стих: Би ће ки ше за це ло, ; послед њи стих: На пољу
си пи. – На ис тој стра ни са песмом Луду јем. – Б.017.

583.

Вегри, Са ша
Да ље бих пошла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: На меку мла дост ; послед њи стих: немирни ју лу ку. – На истом листу са песмом Има ла бих дом. – Б.017.

584.

Вегри, Са ша
Има ла бих дом (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 19 сти хова. Први стих: О дому са њам, ; послед њи стих: био би
жи вот!. – На истом листу са песмом Да ље бих пошла. – Б.017.

585.

Вегри, Са ша
Волим своје ћу та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: Не волим речи ; послед њи стих: ћута ње мога ја да. – На истом листу са песмом Дечак и старац, која је за пра во дру ги
при мерак. – Б.017.

586.

Вегри, Са ша
Ла нац да на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 36 сти хова. Први стих: Сва ки дан је ; послед њи стих: и нећеш ме моћи роди ти. – На истом листу са песмом Да ље бих пошла (дру ги при мерак), прецр та ном црвеном хемијском оловком. – Б.017.

587.

Кра кар, Лојзе
Терци не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 36 сти хова. Први стих: ка ко је зачудо сив и та ман, о ка ко ; послед њи
стих: да ми вратиш сун це, срећу и мла дост!. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.017.
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588.

Кра кар, Лојзе
Крај фебруара (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 19 сти хова. Први стих: Још сунце није упа ли ло свеће ; последњи стих: О, тешко оном ко је сам на свету. – Иста песма на дру гој страни има проду жетак: О тешко
оном ко је сам на свету / нек се пона да опет: дође и прође све. (18 сти хова). – Б.017.

589.

Кра кар, Лојзе
О, свети Ми хаи ло та мо доле под селом (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: О, све ти Ми ха и ло та мо
доле под се лом ; послед њи стих: О, све ти Ми ха и ло та мо доле под се лом. – Б.017.

590.

Кра кар, Лојзе
Песни ково дрво у логору смр ти : Сред фа шистич ког логора Бу хен валд расло је
сна жно старо дрво под којим је некад писао Гете. (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: Међ косту ри ма ду ше ја да пу не ; послед њи стих: на умору раја па ла у очај. – Ис правке
ру ком Д. М. – Б.017.

591.

Кра кар, Лојзе
Ста нич ни ресторан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 36 сти хова. Први стих: Ту послед ња је ста ни ца Љу бља не, ;
послед њи стих: жи вота точак смрт но уморне. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.017.

592.

Кра кар, Лојзе
У смрт рачу новође Пе тра Пер то та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: Да нас послед њи пут
од ла зи из ку ће ; послед њи стих: пра ви Словенац од гла ве па до ногу. – Б.017.

593.

Кра кар, Лојзе
Крик (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 12 сти хова. Први стих: За плео сам се тим својим снови ма, ; послед њи стих:
би ће ми можда пропаст. – Б.017.

594.

Кра кар, Лојзе
Хва ла, дра га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: На дну там ни це жи вео сам ду го, ; последњи стих: Имају среће срца ти ха, препроста. – Б.017.

595.

Кра кар, Лојзе
Под не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 40 сти хова. Први стих: Отворих прозор и од злата ; послед њи стих:
од зва ња моје под не. – Б.017.

596.

Гон чарук, За хар Власович
Ја дрански акваре ли : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом машином ; 16 сти хова. Први стих: Иза стана се сунце попело, ; последњи стих: бе лоснежни лист па пи ра. – Б.019.1.
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597.

Гон чарук, За хар Власович
Ја дрански акваре ли : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: Та нак и оштар, ; послед њи стих: ,,А ко
ће чу вати домови ну?“. – Б.019.1.

598.

Гон чарук, За хар Власович
Ја дрански акваре ли : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Чи ни ло се ; послед њи стих: мора
пла не ту на поји ти. – Б.019.1.

599.

Гон чарук, За хар Власович
Ја дрански акваре ли : 4. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Као чоба нин ста до с појата ; послед њи стих: од гони ста до на пои ло. – Б.019.1.

600.

Рилски, Максим
Де те (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 8 сти хова. Први стих: Већ су јесени прешли ту жни дла ни ; послед њи стих:
као материнске ру ке доди ри. – Поред песме оловком ру ком Д. М. за писа но: да. –
На истом је листу са песмом Јабу ке су са зре ле. – Б.019.2.

601.

Рилски, Максим
Јабу ке су са зре ле (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Јабу ке су са зре ле, јабу ке црвене! ;
послед њи стих: уме се растати ко је умео да воли. – Поред песме оловком ру ком
Д. М. за писа но: не. – На истом је листу са песмом Де те. – Б.019.2.

602.

Рилски, Максим
Ко да копају кром пир (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих. Ка да копају кром пир, изма гли це
су на пра гу, ; послед њи стих: час је да одјек ну веселе свирке свадбене. – Прецртан
пот пис Д. М. – Б.019.2.

603.

Рилски, Максим
На бе лу хељду (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: На бе лу хељду па ле росе, ; послед њи
стих: уда љене песме и у срцу чу ти. – На истом је листу са песмом Де те (још један при мерак), ис под које је от ку ца но: преве ла Десан ка Макси мовић. – Б.019.2.

604.

Диљба зи, Мирварид
Песников гроб (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 32 сти ха. Први стих: Снег је вејао цео дан, ; послед њи стих: и сву ноћ. – Б.020.1.

605.

Диљба зи, Мирварид
Уцве та ла гра на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Ко то та мо стоји неда леко? ; послед њи
стих: све што се у лепо убраја. – Б.020.1.
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606.

Диљба зи, Мирварид
Хте ла бих (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Да ти будем не са мо женом вољеном ; послед њи
стих: ка да се ку ћи поврати из боја. – Б.020.1.

607.

Ку па ла, Јан ко
Ко та мо иде (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: А ко иде ту, кроз мочвар, шу мом том ;
послед њи стих: људ ма се зват. – Б.020.2.

608.

Наров чатив, Сергеј Сергејевич
Шумска љу бав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 37 сти хова. Први стих: Са ма земља им је да ла та пра ва! ; послед њи
стих: са мих ратова. – Ис правке ру ком аутора. – Б.020.3.

609.

Наров чатив, Сергеј Сергејевич
Тих годи на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 стих. Први стих: И пролазио сам зу би ма шкргућућ, ми лио ; последњи стих: којом осве том ра не да ти ле чим?. – Б.020.3.

610.

Наров чатив, Сергеј Сергејевич
Оти шла је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: За љу бав, поштено говорећи, ; послед њи стих:
нека ти се већ сми ри ду ша. – Ис правке ру ком аутора. – Б.020.3.

611.

Еренбург, Иља
Погинула је док се игра ла (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 40 сти хова. Први стих: Поги нула је док се игра ла ; послед њи
стих: крај ми тра љеза га чека. – Б.020.4.

612.

Шах и торбар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 89 сти хова. Први стих: при ђи клу пи ; послед њи стих: ни срећа, ни
љу бав, ни ти част. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Шах и
торбар; Књи жевна реч. – Б.020.5.

613.

Ту ма њан, Ова нес
У јерменским гора ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Наш поноћ ни пут, наш пут не би
лак... ; послед њи стих: зе леним гора ма. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.020.6.

614.

Ту ма њан, Ова нес
Помен (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на, ћи ри ли ца ; пот пи са но писа ћом ма ши ном ; 26 сти хо ва. Пр ви стих: И по пех се по след њи пут, ка ко је
древ ни оби чај, ; по след њи стих: Човек ће још ду го и ду го оста ти људо ждер. –
Б.020.6.
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615.

Ап ха ид зе, Шал ва
Зви ждим и певам (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом
ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Зви жда ло, пева ло срце – пти ца ра на. ; послед њи
стих: укра ло је време... Шта мени оста де?. – Наслов преу зет са коверте. – Б.021.1.

616.

Ап ха ид зе, Шал ва
Дошао сам на свет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1. л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Дошао сам на свет, на дан, ; послед њи
стих: да волим и будем вољен. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Б.021.1.

617.

Ап ха ид зе, Шал ва
Крај ка ми на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Ћу тљи ве зи дове вео сен ки застро, ; послед њи стих: ватра и пепео у коме се угљевље гаси. – Б.021.1.

618.

Ап ха ид зе, Шал ва
Као да је поново (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: Као да је поново час првобит ног хаоса ;
послед њи стих: зар неће пробуди ти љу бав њену поспа ну. – Наслов преу зет са
ковер те. Изнад песме уместо наслова три звезди це. – Б.021.1.

619.

Ап ха ид зе, Шал ва
Зви ждим, певам (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Зви жда ло, пева ло срце – пти ца ра на. ;
послед њи стих: Шта мени оста де?. – Б.021.1.

620.

Ап ха ид зе, Шал ва
Песни ку (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 стиха. Први стих: Тебе ту га и су зе не могу да за гу ше ; послед њи стих: пера песни ка
блистају ко бајоне ти. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.021.1.

621.

Ап ха ид зе, Шал ва
Ја ћу рећи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 стихова. Први стих: Пролеће зазви жда ло – мене зове. ; послед њи стих: Апри ла дах –
ја ћу рећи. – На полеђи ни: песма на руском јези ку. – Б.021.1.

622.

Ап ха ид зе, Шал ва
Лав у ка везу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 33 сти ха. Први стих: Спокојно ле жи он иза гвоздених реше та ка. ; послед њи стих: у свој лепо ти његовој и си ли пра вој. – На полеђи ни: песма на руском јези ку. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.021.1.

623.

Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 26 сти хова. Први стих: Стан јој се наслонио на школске зи дове. ; послед њи стих: воле ти ми рис домовинских њи ва. – Б.021.2.
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624.

Аба шид зе, Ира клиј
Ка пе тан Бу ха ид зе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ја сам Гру зин Бу ха ид зе. Оборен сам ;
послед њи стих: Дервент и Дарјал жи во том за шти те. – Б.021.2.

625.

Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и јаси ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Ужи ва ла је јаси ка у топлом да ну, ; послед њи стих: за лу пио их с нечу веном си лом. – Б.021.2.

626.

Аба шви ли, Арка диј
Деца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 12 сти хова. Први стих: Још је по ве тру чађ проле та ла ; послед њи стих:
стисну тих песни ца и погледа мрач на. – Б.021.3.

627.

Аба шид зе, Ира клиј
Снег пред сва ну ће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Град је спа вао полеђу шке, ; послед њи
стих: и од своје седи не бео. – Б.021.3.

628.

Нонешви ли, Јосиф
Пор трет Ни коло за Ба ра та шви ли (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пи са ћа ма ши на, бо ја ис пи са цр на,
ла ти ни ца ; пот пи са но пи са ћом ма ши ном ; 27 сти хо ва. Пр ви стих: Ње гов
нај зад се на шао пор трет. ; по след њи стих: Ње гов нај зад се на шао пор трет. –
Б.021.4.

629.

Нонешви ли, Јосиф
Пе сма без наслова (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Као зми ја на бе ли ну твојих
груди ; послед њи стих: по му шки на њега љу боморан. – Б.021.4.

630.

Нонешви ли, Јосиф
Својим дру гови ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Мла ди ћи, док траје још ра но јутро ва ше, ; послед њи стих: она воле ти неће ни кога и ни ка да. – Б.021.4.

631.

Нонешви ли, Јосиф
Невероват но (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 18 сти хова. Први стих: Кад смо зајед но у необу хват ном ; послед њи стих: Невероват но. Не да се рећи. – Б.021.4.

632.

Нонешви ли, Јосиф
Платан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Стоји гра нат платан на уса мљеној стени стрмој, ; послед њи стих: сва срца која воле згарају ог њем истим. – Б.021.4.
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633.

Нонешви ли, Јосиф
Сла вуј и ру жа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Сла вуј непрекид но пева у ру жи ну гра њу: ;
послед њи стих: мора, процве тавши, на послет ку и да свене. – Б.021.4.

634.

Нонешви ли, Јосиф
Злобни дух (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Зли ду ше, ко те је прогласио за мог во зача ;
послед њи стих: Тешко оном ког се та кла моја ру ка за води ља. – Б.021.4.

635.

Нонешви ли, Јосиф
Мера не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 36 сти хова. Први стих: Ју ри бес пу ћем као кри лат мој коњиц вра ни ;
послед њи стих: ви хору предај гредом све ми помисли црне!. – Б.021.4

636.

Нонешви ли, Јосиф
Дођи те у Гру зи ју (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: Из воли те ле по! Сва кога ће тре на ; по след њи
стих: у пра знич ном сјају, у ду ге изма гли ци. – Б.021.4.

637.

Нонешви ли, Јосиф
У албум сли карки (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Не сли кај ли кове сва ког пре тка свог ;
послед њи стих: рођени пор трет да оста виш на све ту. – Б.021.4.

638.

Нонешви ли, Јосиф
Сви ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Ноћ је да нас та ко ду га. ; послед њи стих: Да
је слу чајно не за па ле!. – Б.021.4.

639.

Нонешви ли, Јосиф
Мати (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Оста ви ла си ме у ју тру моје мла до сти давне. ; послед њи стих: прох те ти се твоје роди тељ ске не жности, ма ма. – Б.021.4.

640.

Нонешви ли, Јосиф
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: Не знају ћи дрскости ни сна ге
мојих ру ку ; послед њи стих: са северних стра на. – Б.021.4.

641.

Нонешви ли, Јосиф
Пе сма без наслова (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: На проплан ку пу ни ме сец
бле ди, ; послед њи стих: а траје ви но, бе смрт ност, бајке старе. – Б.021.4.
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642.

Гам затов, Расул
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Ки ша иза ока на – о теби мислим, ;
послед њи стих: Кад непреста но о теби сни вам. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Б.022.

643.

Гам затов, Расул
Песма : из поеме Годи на мог рођења (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих: Олу ја и ноћ ду бока, ; послед њи
стих: згреја ћеш га са мо ти. – Б.022.

644.

Гам затов, Расул
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 7 сти хова. Први стих: Мој стари ји брат ; послед њи стих:
што поста дох стари ји од брата свога. – На полеђи ни: ру ком за писа но: Расул
Гам затов. – Б.022.

645.

Руд ни ков, Иван
Вол шебник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Де те котари цу носи, ; послед њи стих: пролеће
уми љато. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.023.

646.

Руд ни ков, Иван
Ма ла спор тист ки ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 22 сти ха. Први стих: Ле ти, ; послед њи стих: поста нем ја!. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Б.023.

647.

Руд ни ков, Иван
Сунце (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
30 сти хова. Први стих: Да ли то ју нак ; послед њи стих: ју ре, – дан их зове. – Б.023.

648.

Руд ни ков, Иван
С бабом крај ог њи шта (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Први стих: Жера ви ца кроз пепео си ви ; послед њи стих:
Не бој ми се. Ја сам с тобом, си не!. – На ис тој стра ни и песма Чуд новато дрвце
(прецр та на). – Б.023.

649.

Руд ни ков, Иван
Без чет ке и ногара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Девојчи ца у блу зи шареној ; последњи стих: море уме сли ке да ствара. – Б.023.

650.

Руд ни ков, Иван
Рибарске мре же (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
30 сти хова. Први стих: У њи ма ди шу же ље и ма шта ња ; послед њи стих: и тешких
од бри га рибарских. – Б.023.
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651.

Руд ни ков, Иван
Телеграм (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 22 сти ха. Први
стих: У прозора ми стакла ; послед њи стих: и снове. – Исправке ру ком Д. М. – Б.023.

652.

Руд ни ков, Иван
Пролећ но ви ђење (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
18 сти хова. Први стих: Ах, моја ви шња сва је у цвет номе везу ; послед њи стих:
док не затрепери у њој стру на сва ка. – Б.023.

653.

Руд ни ков, Иван
Па кет из затвора (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 41 стих.
Први стих: Па кет не носи име, ; послед њи стих: и гледају ме из угла. – Б.023.

654.

Руд ни ков, Иван
На кеју (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 20 сти хова.
Први стих: Море се ши ри, од зва ња, ; послед њи стих: под сун це отаџби не. – Б.023.

655.

Руд ни ков, Иван
Певачева судба (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, без пот писа ; 36 сти хова.
Први стих: Шта сла ву ју оте ; послед њи стих: весни ци шу ма и пролећа. – Шест
сти хова је прецр та но. – Б.023.

656.

Руд ни ков, Иван
Ма ли родољуб (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 40 стихова. Први стих: Поток јеца и плаче ; послед њи стих: у сред горе зе лене. – Б.023.

657.

Се ли шкар, Тоне
Бисер (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 15 л. (21 х 15 cm) па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Прва речени ца: На оба ли си њега мора жи ве ла је удови ца Мара са једин цем си ном Фра њом. ; послед ња речени ца: Племени ту мајку, вернога си на и
ју нач кога војсковођу сва држа ва још и дан да њи сла ви. – На полеђи ни: за писа но
ру ком, ћи ри ли цом: Превод са словенач ког, за Змај. – Б.024.

658.

Гра ди шник, Ја нез
Бру цош комесар фи јока (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 10 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри лица ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Први озбиљни ји сусрет са поли ци јом човека обич но по тресе, особи то ако је млад и неис кусан, ка кав сам ја
та да био. ; послед ња речени ца: Сва троји ца смо се насмеја ла и та да сам знао да
ћу фи јоку за држати и да та квог од говора нећу ви ше чу ти. – На полеђи ни ру ком
за писа но: за Змај. – Б.024.

659.

Ла мар
За ви ја ње над Европом : из збирке За пад ис ток (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (19 х 12 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
љу би часта, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први
стих: И ето опет Варша ва опет трепери ; послед њи стих: за нови жи вот све та. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Б.025.
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660.

Разцвет ни ков, Асен
При ча (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без линија,
бели (пожу тела хартија) ; писа ћа машина, боја исписа љуби часта, ћири лица ; потписано писа ћом машином ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Живот је крва ва при ча ;
послед њи стих: при ча и вапај њен. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.025.

661.

Разцвет ни ков, Асен
Код куће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и маши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ја немам ни јед ног једи ног лепог спомена ; стих: из де тињских да на. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.025.

662.

Разцвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 x 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 57 сти хова. Први стих: Дан се зноји и гори ; послед њи стих:
развеј их у веч ност свуда ко пра ши ну. – Ба ла да се састоји из три песме. – Постоје
још два при мерка ове песме. – Б.025.

663.

Матвејев, Пан те леј
Семафори (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: Ни је ли бекство тај поку шај
ту жан ; послед њи стих: преко рђом покри вених ши на. – Постоје још два примерка ове песме. – Б.025.

664.

Матвејев, Пан те леј
Семафори (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: О, за каснио већ да избег неш ти си ; послед њи стих:
преко рђом покри вених ши на. – Постоји још један при мерак ове песме. – Б.025.

665.

Фурна џи јев, Ни кола
Тра ки ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm); па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Под чистим, злат ним месецем видиш Тра ки ју... ; послед њи стих: и равноме пољу по коме снег па да. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Б.025.

666.

Исајев, Мла ден
Здра ви ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ко нас збра сред Беча – војни ке, поете ; послед њи стих: туп та ће ду го у сру шеној там ни ци срам ној. – Ис правке ру ком
Д. М. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.025.

667.

Исајев, Мла ден
Бечу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писаћа машина, боја исписа плава, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Над Ма ђарском – вечер ду бока, алева, ; последњи стих: модрије него небески свод. – Постоје још два при мерка ове песме. – Б.025.

668.

Ва зов, Иван
Бу гарски језик (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Јези че мојих дедова, све ти ; послед њи
стих: ка зни ћу све оне што те ка љају. – Ис правке ру ком Д. М. – Б.025.
669.

Зи даров, Ка мен
Је лиса ве ти Ба грја ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Први стих: Ова кву те ду ге годи не позна вах, ; послед њи
стих: с јед ним једи ним именом Ба грја на. – Б.025.

670.

Сергеј Сергејевич Нарав чатов (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 редова.
Прва речени ца: Родио се у гра ду Хва линску у саратовској области 1919. годи не. ;
послед ња речени ца: У тој области му је најва жни ја књи га „Ли ри ка Љермон това“. – Постоји још један при мерак овог текста. – Б.026.

671.

Да вид Са мој лов (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 13 редова. Прва речени ца: Да вид Са мој лов при па да покољењу песни ка које је из студентских клу па оти шло на фронт... ; послед ња речени ца: Преводио је оно што је
блиско његовом ви ђењу све та и начи ну писа ња и то са јези ка пољског, чешког и
ма ђарског. – Б.026.

672.

Маргари та Али гер (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, пот писа но ру ком ; 21 ред. Прва речени ца: Маргари та Али гер, совјетска песни ки ња која је ви ше пу та посе ти ла на шу земљу... ;
послед ња реченица: Све се о Маргарити не може укратко рећи (…) и стицати тако
суд о њој. – Б.026.

673.

Шал ва Ап ха ид зе (биографи ја). – 1 л. (11,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 редова. Прва речени ца: Шал ва Ап ха ид зе је један од ве тера на гру зинске совјетске књи жевности. ;
послед ња речени ца: Најистак ну ти ји руски песни ци су га преводи ли, међу њи ма
и Борис Пастернак, Н. Ти хонов и М. Али гер. – Б.026.

674.

Али Ак пер На ли Бабајев (биографија). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 редова. Прва речени ца: Али Ак пер На ли Бабајев при па да новом покољењу узербејџанских песника. ; послед ња речени ца: Сам Наби Бабајев преводио је Пу шки на, Твардовског,
Ту ма ња на и Пе тефи ја. – Постоји још један при мерак овог текста. – Б.026.

675.

Јосиф Нонешви ли (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бели ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 редова. Прва речени ца:
Јосиф Нонешви ли родио се у ис точ ној Гру зи ји, у се лу Ка да на хи. ; послед ња речени ца: Умро је пре неколи ко годи на. – Б.026.

676.

Шал ва Ап ха ид зе (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 редова. Прва речени ца:
Шал ва Ап ха ид зе је један од ветера на гру зинске совјетске књи жевности. ; последња речени ца: Жи ви у Тифлису – Постоје још два при мерка овог текста. – Б.026.

677.

Ира клиј Аба шид зе (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 редова. Прва речени ца: Ираклиј Аба шид зе родио се у за пад ној Гру зи ји у насељу Ха ни, које је да нас град Цулукид зе. ; послед ња речени ца: Најистак ну ти ји руски песни ци су Борис Пастернак,
Н. Ти хонов и М. Али гер. – Постоје још два при мерка овог текста. – Б.026.
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678.

Јосиф Нонешви ли (биографи ја). – 1 л. (15 х 20,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 редова. Прва речени ца:
Јосиф Нонешви ли је родом из источ не Гру зи је, из села Карда на хи. ; послед ња речени ца: Уређу је главни гру зински деч ји лист Ди ла. – Постоји још један при мерак
овог текста. – Б.026.

679.

Рамз Бабад жан (биографија). – 1 л. (19 х 20,5 cm), папир без линија, бели ; писаћа
машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 11 редова. Прва реченица: Рамз
Бабад жан је рођен у Та шкенту 1921. ; послед ња речени ца: За поему „Жи ва вода“
добио је Лењинову награду. – У проду жетку песма означена са три звездице. – Б.026.

680.

Бабад жан, Рамз
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (19 х 20,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
1 строфа, 8 сти хова. Први стих: Од пам ти века нас за луд не уче ; послед њи стих:
два пут песник жи ви. – Б.026.

681.

Ха мид Гуљам (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 редова. Прва речени ца: Хамид Гуљам, узбеч ки песник, жи ви у Та шкен ту ; послед ња речени ца: Ба ла ду „Послед њи мост“ доноси мо овде, као и неколи ко „десе тостиш ја“… – На истом листу
са биографи ја ма Вик тора Крешчи ка, Гена ди ја Пра шкеви ча, Марка Да ви дови ча
Сергејева. – Б.026

682.

Вик тор Кре шчик (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 ре дова. Прва речени ца: Прве збирке песа ма Вик тора Крешчи ка штам па не су у Новосибирску. ;
послед ња ре чени ца: Из ње доноси мо ове песме. – На истом листу са биографија ма Ха ми да Гуља ма, Ге на ди ја Пра шке ви ча, Марка Да ви дови ча Серге је ва. –
Б.026.

683.

Гена диј Пра шкевич (биографи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 редова. Прва речени ца:
Песме Гена ди ја Пра шкеви ча први пут су штам па не 1968. ; послед ња речени ца:
Песме које овде доноси мо ра ђа ле су се на екс педи ци ја ма по Ку рилским острвима. – На истом листу са биографи ја ма Ха ми да Гуља ма, Вик тора Крешчи ка, Марка Да ви дови ча Сергејева. – Б.026.

684.

Марк Да ви дович Серге јев (биогра фи ја). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 ре дова.
Прва ре че ни ца. Марк Да ви дович Серге јев спа да ме ђу нај по зна ти је књи жевни ке Си би ра. ; по след ња ре че ни ца: За па же ни је су књи ге „Хва ла вам људи“. –
На полеђи ни за писа но ру ком: Бе лешке о писци ма Сиби ра. – На истом листу са
биогра фи ја ма Ха ми да Гуља ма, Вик то ра Кре шчи ка, и Ге на ди ја Пра шке ви ча. –
Б.026.

685.

Ба грја на, Је лиса ве та
Је дан бу гарски уз дах (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (34 х 20 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не могу да будем та мо
крај твог ков чега, ; послед њи стих: ти, Ле они де Или ћу Бре жњев!. – На полеђи ни: за писа но ру ком, ћи ри ли цом, пла вом хемијском: Посвећено Бре жњеву. –
Б.027.
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686.

Је лиса ве та Ба грја на (биографи ја). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 43 реда. Прва речени ца: Ве ли ка бу гарска и светска песни ки ња Је лиса ве та Ба грја на сла ви ла крајем
о. г. 90. рођен дан. ; послед ња речени ца: Ба грја на је блиста во ушла у бу гарску
поези ју још првом својом збирком... – Б.027.

687.

Ба грја на, Је лиса ве та
Де те (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 16 сти хова. Први стих: Јед но де те ми узбуђу је мисли ; послед њи стих: жи ва
лепо та. – Б.027.

688.

Ба грја на, Је лиса ве та
Хори зон ти (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: У мла дости је био бес крајан ; послед њи стих:
бесмрт не мисли бес крајне. – Б.027.

689.

Ба грја на, Је лиса ве та
Пре 13. века (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Моје столеће, дај своје светлости све ле, ; послед њи стих: Бу гарска одаје сад хва лу и сла ву. – На полеђи ни:
извештај Ју гословенско-норвешког дру штва. – Б.027.

690.

Ба грја на, Је лиса ве та
Април (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Априлско ок но све од сун ца зрач но, ; послед њи стих: са му
љу бав ја волим просто. – Б.027.

691.

Ба грја на, Је лиса ве та
Невеста (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Диг ни и ти горе очи пола ко ; послед њи стих: и та да ме
узми – усмрти ме. – На полеђи ни: писмо Алека Ву ка ди нови ћа Одбору за за штиту
умет нич ких слобода од 20. 8. 1982. – Б.027.

692.

Ба грја на, Је лиса ве та
Непознат човек (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе. Први стих: За што ме да нас узбуди ; послед њи стих: добродошао у срце ми човече!. – Б.027.

693.

Пенева, Боја на
Трип тих на стогоди шњи цу рођења (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 35 сти хова. Први стих: Би ла је на ша усамљеност ; послед њи стих: жи већеш у мени и ти. – Б.027.

694.

Ба грја на, Је лиса ве та
Између јесени и зи ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Сусрет нам био је с јесени. ; послед њи стих: светлости и ми лоште. – Б.027.
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695.

Ба грја на, Је лиса ве та
Ва ли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Опет сам крај твоје вечи те сти хи је, ; послед њи стих: сан ми се ја вља
у срцу скри вени. – Б.027.

696.

Ба грја на, Је лиса ве та
Књи га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: С болом је пу ниш свим дра гим у би ћу, ; послед њи стих: „Ка кве ли судбе и
за вид ног пу та!“. – Б.027.

697.

Ба грја на, Је лиса ве та
Точак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа,
12 сти хова. Први стих: Вр ти се, вр ти, ту глат ко и пра во ; послед њи стих: а ду го
ћемо, ду го би ти мр тви. – Б.027.

698.

Ба грја на, Је лиса ве та
Те жак час (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Кад на земљу пад не та ма ноћи ; послед њи стих: да те
огреју јед не дра ге очи. – Б.027.

699.

Ба грја на, Је лиса ве та
Вечерња песма (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе,
26 сти хова. Први стих: Рони се, рони броја ни ца ; послед њи стих: жи воте. – Б.027.

700.

Ба грја на, Је лиса ве та
Не знам и знам (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: И још сам с ове стра не ; послед њи стих: на мене ни спомен. – Б.027.

701.

Ба грја на, Је лиса ве та
Сла воспев (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: О на ша бу гарска речи свештена ; послед њи стих: и во веки веков!. – Б.027.

702.

Ба грја на, Је лиса ве та
На дан свођења рачу на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 4 строфе, 24 сти ха. Први стих: Отаџби но мајко ; послед њи стих: оти ћи са
овога све та. – Б.027.

703.

Груден, Дора
Трст (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Блистав и леп си као Ва ви лон ; послед њи стих: споменик
наси ља – „Свети ља победе!“. – Пот пис аутора и преводиоца. – Посвета брату Игу
Грудену. – Б.028.

704.

Груден, Дора
Међу на ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и
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ма шином. Први стих: Ти ха да љина међ на ма, ; послед њи стих: немам, за мишљена,
са ма. – Б.028.
705.

Груден, Иго
Очара ност (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (27,9 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Гледам сва ко ју тро и су тон тај ; послед њи стих:
ти мирно се огледаш у моме сну. – Б.028.

706.

Албрехт, Вера
Јесења песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ма гли це прозирне, ле же пољем мирне, ; послед њи стих: куда је ходи ла уз мене мла дост. – На ис тој стра ни и
песма на словенач ком јези ку. – Б.028.

707.

Албрехт, Вера
Од ломак из писма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: И опет је мај. О коли ко пролећа ; послед њи стих: у жи лав сит ни се за гледа ла цвет. – На засебном листу ова
песма на словенач ком јези ку. – Б.028.

708.

Албрехт, Вера
Пред бу ру (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе. – Б.028.

709.

Албрехт, Вера
Мрак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ве черње сен ке су на земљу па ле ; последњи стих: а оне ме гледају хлад но као лед. – На полеђи ни: песма на словенач ком
јези ку. – Б.028.

710.

Албрехт, Вера
Ти ши на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Превод окру жу је песму. – Б.028.

711.

Албрехт, Вера
Топола (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Под истим нека да пони кле су сводом ; послед њи стих: Додирнуо се пру та сломљени прут. – На полеђи ни за писано ру ком: Песме Вере Албрехт. – Б.028.

712.

Албрехт, Вера
Полет на ноћ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 18 сти хова. Први стих: Кроз прозор ми поглед засто ; послед њи стих:
би ти прах и све и сва. – На полеђи ни: ру ком писан препев песме Топола. – Б.028.

713.

Груден, Иго
Песма без наслова : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но
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писа ћом ма ши ном. Први стих: У ру ци некад држа ли смо свет ; послед њи стих:
воде уз песму наста вљају пут. – На истом па пи ру почи ње још јед на Груденова
песма без наслова. – Б.028.
714.

Груден, Иго
Песма без наслова : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 15 cm)
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Први стих: Све те ноћи без љу ба ви мрак тих ; послед њи
стих: с оне стра не гроба тад чу јем шум. – Б.028.

715.

Груден, Иго
Песма без наслова : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Први стих: Оби ђох на ше са моће крај драг: ; послед њи
стих: ко да гледам с жа ла пла нински мрак. – Б.028.

716.

Груден, Иго
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 8 строфа, 25 сти хова. Први стих: Сам остао сам, вечери јесење касне. ;
послед њи стих: уз њу бих стао и чекао та ко. – Б.028.

717.

На мра зу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 3 строфе, 21 стих. Први стих:
Чу је се пуц ке та ње мра за ; послед њи стих: пуц ке та мраз, пуц ке та. – На полеђи ни
ру ком, ћи ри ли цом: Ду пли кати; На мра зу; За Змај. – В.001.

718.

Мешење хлеба (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први
стих: Жене су ура ни ле пре сун ца и пти ца ; послед њи стих: Жена с пра га пти це
у воћ ња ку слу ша. – В.001.

719.

М. К.
Постоја ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 21 стих.
Први стих: Богови су ти на клоњени по љу ба ви ; послед њи стих: Пожи ви нам
стоти нак ле та, нек утих не ту га кле та. – Ис под наслова посве та: За Десан ку Макси мовић. – Дати ра но: јесени 1990. годи не, Београд. – В.001.

720.

Ку па ла, Јан ко
А ко та мо иде? (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: А ко иде ту, кроз мочвар, шу мом том ;
послед њи стих: прези ра ним оду век, слепим, на глу хим? – Људ ма се зват. – На полеђи ни за писа но ру ком: Јан ко Ку па ла. – В.001.

721.

Три сликарска за датка : Трпеза на води (песма). – 1 л. (29,7 х 19,5 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова.
Први стих: Нацртај, дечаче, ако ти није тешко, ; послед њи стих: најобичнија птичја
игра и сва ђа. – Пресечен па пир. – Песма недовршена у овом при мерку. – В.001.

722.

Пан те лејев, Ди ми тар
Страх (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа,
15 сти хова. Први стих: По ру ка ма ми пу зе ка пи ки ше ; послед њи стих: ка да сав
крвљу ис прскан у рај сту пих. – В.002.
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723.

Пан те лејев, Ди ми тар
Ба ла да о хлебу (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 37 стихова. Први стих: Непреста но веју ве трови прокле ти ; послед њи стих: и да нас ме
пече ко угарак жив. – В.002.

724.

Пан те лејев, Ди ми тар
Ба ла да о јед ном улич ном углу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
потписа ; 24 сти ха. Први стих: Сусрели смо се под ромором кише ; послед њи стих:
ни што се смешим, с ким водим разговоре. – В.002.

725.

Пен чева, Стан ка
Хороскоп (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 42 сти ха.
Први стих: И рекоше ми ; послед њи стих: као че лик. – В.003.

726.

Пен чева, Стан ка
Глас звона (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 51 стих.
Први стих: Постоји леген да коју много волим ; послед њи стих: звона глас. –
В.003.

727.

Пет кова, Ва ња
Пред осе ћа ње (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
23 сти ха. Први стих: Хте ла бих да заспим преко ноћи, ; послед њи стих: срешћу
те из нена да. – В.004.

728.

Левстик, Фран
Цвељко (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, жу ти ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано писа ћом машином ; 14 сти хова. Први стих: Цвељко ; послед њи стих: сагну ти се све до тла. – В.005.

729.

Левстик, Фран
Посек (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 8 сти хова. Први стих: Ми смо ју трос кла ли, ; послед њи стих: њи ме месо
за ли те. – В.005.

730.

Левстик, Фран
Сени чи на жа лопојка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Пред школом где се сти че нау ка ;
послед њи стих: у срцу гаји мисли зле. – В.005.

731.

Жу пан чич, Отон
Лен ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Први стих: Лен ка из шет ње ; послед њи стих: је ди ме са мо!. – В.006.

732.

Жу пан чич, Отон
Успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Шта син ку да ло сан ка, ; послед њи стих: Ни на, на на,
на на, ни на. – В.006.
737

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Александра Вранеш ________

САДРЖАЈ

733.

Прсти (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
12 сти хова. Први стих: Први си нак – па лац ; послед њи стих: треба га држати. –
В.007.

734.

Чернејева, Ани ца
Незгода (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Ма ми це, ви диш незгоду ; послед њи стих: извади ће га ван!. – В.007.

735.

Јен ко, Си мон
Корак у жи вот (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Сун це трепери ; послед њи стих: Чун
ми води те. – В.008.

736.

Груден, Дора
Веје (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Па хуљи це се гоне ; послед њи стих: Снешка ис под на ше стреје. – В.008.

737.

Груден, Иго
Јожа има ку ћи цу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Јожа има кући цу, ; послед њи
стих: к њему да се часте. – В.008.

738.

Урба нова, Јарми на
Ру мене јабу ке (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 30 сти хова. Први стих: А кад ми брат пође у горе где
се ту ку, ; послед њи стих: и при чу о оцу слу шају од мене. – В.009.

739.

Фран ко, Иван
Дека дент (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Зар ја дека дент? То је новост за мене! ; послед њи
стих: И ка кав сам он да, довра га, дека дент!. – В.010.

740.

Благо теби (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 30 сти хова. Први стих: Благо теби, Густа ве, ;
послед њи стих: и да леких океана. – На полеђини записано црвеним фломастером:
Бла го теби (ћи ри ли цом), а пла вом хемијском, лати ни цом: Крклецу. – В.001.

741.

За слу гу Јернеја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 25 сти хова. Први стих: Тра жим
поми ловање ; послед њи стих: ма не би ло ни бога ни демона. – Постоје још три примерка ове песме, од којих је један ис писан ћи ри ли цом и два лати ни цом. – В.001.

742.

За чобан ку која се по оцу не зове (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе,
27 сти хова. Први стих: За де те коме се отац не зна, ; послед њи стих: помајке себарке крсно име. – В.001.
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743.

За човека који је погу био перга мен те (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
42 сти ха. Први стих: Тра жим поми лова ње ; послед њи стих: у старо гвожђе. –
Постоје још три при мерка ове песме, писа на лати ни цом, са ис правка ма ауторовом ру ком. – В.001.

744.

На морској оба ли (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Осећам
кроз сан ка ко се меша ; послед њи стих: мрач на и уза луд на. – Постоји још један
при мерак ове песме, у чи јем дну масти лом пи ше: Ри јека. – В.001.

745.

Мај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Најлеп ши је дан у мају ; послед њи стих: да зау зму ред. – На полеђи ни: песма Магла. – В.001.

746.

Ма гла (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Ма гла је је уљу шка ла
ка мена те ла ; послед њи стих: ма ње од неба би лионе пу та. – В.001.

747.

Српска ку ћа (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Пут ће ти пока зи вати песмом сла вуј, ; послед њи стих: као у домови ни – да ти не
набрајам. – На полеђи ни: песма без наслова, која почи ње сти хом: Плови пу чином брод, мају шни кон ти нент. – В.001.

748.

Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Плови пу чи ном брод, мају шни кон ти нент ; послед њи стих: а коме бих увек прашта ла ми лосрд но. – На полеђи ни: песма Српска ку ћа. – В.001.

749.

Преступ на годи на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе, 24 сти ха.
Први стих: Подари ла годи на седам десет шеста ; послед њи стих: један прет пролећ ни цео дан. – Постоје још два при мерка ове песме без ис правки. – В.001.

750.

Пешак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Пошао дечак с ју га
Норвешке ; послед њи стих: би ло му је два десет годи на. – Постоје још три примерка ове песме, од којих је један ћи ри ли цом, а два лати ни цом. – В.001.

751.

Ђаци добротвори (песма). – 1 л. (29,5 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 34 сти ха. Први стих: Вире кроз
прозор ђа ци ; послед њи стих: на че лу са две дру гари це: / Тове и Кари Мјел де. –
Постоји још један при мерак ове песме латиницом на рачу нарској хартији. – В.001.

752.

Бе ле ноћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: При чао унуку чуд не ствари ; послед њи стих: кад треба у школу послати ђа ке. Постоји још
један при мерак ове песме, чи ји послед њи стих гласи: кад морају за школу буди ти
ђа ке. – В.001.

753.

Здра ви ца Норвешкој (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: Попе ла
си се уз лестве упоред ни ка ; послед њи стих: као у час из ласка из хаоса. – В.001.
739

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Александра Вранеш ________

САДРЖАЈ

754.

Ју тро на Кварнеру (песма). – 1 л. (20,7 х 14,6 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Са
сунцем су изрони ле на оба лу ; послед њи стих: јед ну, да буде наша, пробуди. – В.001.

755.

Са мо онај ко је ду го пловио (песма). – 1 л. (20,7 х 14,6 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 10 сти хова.
Први стих: Сва та бе ла на пу чи ни једра ; послед њи стих: што тече у жи ла ма пучи не. – В.001.

756.

Жене (песма). – 1 л. (20,7 х 14,6), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Жене у недри ма
имају море ; послед њи стих: пре тварају у млеко. – В.001.

757.

Жеђ (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Све чвршће зате же
уз ло жеђи ; послед њи стих: са мо да се разве же жеђи ом ча. – В.001.

758.

Крва ви крст (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Огром но ка мено ве ли чанство ; послед њи стих: у грлу су зу и горчи ну. – В.001.

759.

Цар играча ка (при повет ка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Ишао пут ник ноћу, кад угледа да се да леко преко поља ми че ома лена ку ћа
као да се воза на точ кови ма. ; послед ња речени ца: Мени је са мо то јед ном поверио, али ме је молио да не одам тајну, па не смем да вам је ка жем. – В.001.

760.

Раста нак пар ти зан ке с де те том (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 34 стиха. Први стих: Отвори пола ко де ти њу собу, ; послед њи стих: у име де ти ње – мора
да се надјача. – В.001.

761.

Изгу бљени гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком ; 41 стих. Први стих: Твој
гроб не зна мо где је и зато нам се чи ни свуда ; послед њи стих: и ва зду ха чести ца
сва ка. – В.001.

762.

Господе усуде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Господе
Усуде, ; послед њи стих: не знајућ за мене. – В.001.

763.

Перун (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 21 стих: Први стих: Перун се потајно ору жа ; послед њи стих:
докле год ко / неправед но у кога / не чарне. – Исправке ру ком аутора. – В.001.

764.

Пожар на Биокову (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 15 сти хова. Први стих:
Гори шу ма на Биокову ; послед њи стих: обла ци пожар угаси ли. – В.001.

765.

Так ми чење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 сти ха. Први стих: Утрку ју се
зри кавци ; послед њи стих: кри ло се и пати ло тајно. – В.001.

766.

Просја ци (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Човек
га не заоби ђе у лу ку, ; послед њи стих: да бих дожи вео бар часак среће. – В.001
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767.

Има и та квих (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Не заоби ђо просја ка у лу ку ; послед њи стих: Дели около себе ма ло среће. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – В.001.

768.

Бит ка неба и ка мена (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Шта је на ше људско попри ште ; послед њи стих: не могу му ње да гроб
отворе све та. – Ис правке ру ком аутора. – В.001.

769.

Врати ће се се ли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Врати ће се се ли це, де те, ; послед њи стих: дру га деца пла кати. – В.001.

770.

Косачи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Косачи ца си ђе с дру ма међу би ље, ; послед њи стих: као терет је ру ка ма носи. – В.001.

771.

Непознат гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 7 сти хова. Први стих: Да сам
овде ; послед њи стих: које на њему тра ву пасе. – В.001.

772.

Ме так бола (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих. Први стих: Као ме так у
груди војни ка ; послед њи стих: поред коморе и прет коморе. – Ис правке ру ком
аутора. – В.001.

773.

Ру же се пора ђају (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих:
Ру же се пора ђају први пут. ; послед њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – В.001

774.

Ру же се рас цве та вају (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Као у
породи ље; послед њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – В.001.

775.

Час земљописа (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 28 сти хова. Први стих:
Стаја ло је нас три десет ма ли ша на ; послед њи стих: и блиста негде да леко тра ка
воде. – В.001.

776.

У бу ни лу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ви дим гробље неко
ка ко се све ти, ; послед њи стих: као из гроба затр тог му прабајка. – В.001.

777.

Шта ли те спре чи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први
стих: И ниси и јеси песма ; послед њи стих: да поста нем песма. – В.001.

778.

Жи вот (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ево
опет жи вљења мога река ; послед њи стих: сен ком тећи док се не сли је у море. –
В.001.

779.

Мај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Ја сам мај сун чев вратар ; послед њи стих: стег његов ис так нем. – В.001.
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780.

При ви ди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе. Први стих: За цело су заум ног
порекла ; послед њи стих: кад настаје да на и ноћи смена. – Веће ис правке ру ком
аутора. – В.001.

781.

При вид (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Две леп тири це лак ше ; послед њи стих: кад си стена. – В.001.

782.

Ха лу ци на ци ја слу ха (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Опет
вечерас ; послед њи стих: и та ма. – В.001.

783.

О обореној цркви (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 19 сти хова. Први
стих: Ко на војсци обори цркву ; послед њи стих: у набу ја ле воде мут не. – В.001.

784.

Уми ра ње срца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 29 сти хова. Први стих: Спусти гла ву где је
моје срце би ло ; послед њи стих: ода кле су мр тве изне ли. – В.001.

785.

У зимски дан (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Це лога је
да на снег ла га но па до ; послед њи стих: па хуљи ца веје, а ти седиш сам. – В.001.

786.

За на ивне (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: За оне који ма
се чи ни ; послед њи стих: тра жим поми лова ње. – В.001.

787.

За седам глад них годи на (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: За
седам послед њих годи на зи ме, ; послед њи стих: поми лова ња. – В.001.

788.

За смртомрсце (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Тра жим помилова ње ; послед њи стих: ша љу на роби ју која веч но траје. – В.001.

789.

За јерес (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Бла гора зу мева ње молим ; послед њи стих: и јере тич но. – В.001.

790.

Ду ша (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ни кад
се ду ша на ша не пока за на га ; послед њи стих: кад је у њој би ла љу бав, кад ра дост,
кад злоба. – В.001.

791.

Осе ма ђиони чари (при повет ка). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Деца су
сти гла тет ки у село уочи са ме косидбе. ; послед ња речени ца: Тет ка му ни је ни шта
од говори ла, него је још брже по тера ла кола. – В.001.

792.

Пет ка нова, Магда
Река Це ти на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 33 сти ха. Први стих: Као за љу бљене жене ду ша ; послед њи стих: она мо
куда же лим. – В.001.
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793.

Пролеће робова (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 66 сти хова. Први стих: У та ми
бри га и невоља ; послед њи стих: ватрено вас у бој кли че. – В.001.

794.

Пан те лејев, Ди ми тар
Дан без жеља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли нија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Под стре хом изнад сед мога спрата, ; послед њи стих: и тај
дан проху ја ше ми без же ља. – В.002.

795.

Пан те лејев, Ди ми тар
Косач се враћа са косидбе (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Без ика квог зву ка звона вечер па де, ; послед њи стих:
и као пти ца заспа у свом креве ту. – В.002.

796.

Пан те лејев, Ди ми тар
Ждра ли (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 45 сти хова.
Први стих: Над Тра ки јом се спу шта ра на јесен ; послед њи стих: О, горди ждралови, срећан вам пут. – В.002.

797.

Пан те лејев, Ди ми тар
Зимска са моћа (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли нија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 26 сти хова. Први стих: Ра но те уљу шка су тон, још пре та ме ; послед њи стих: њу прослављати ни кад ни је доста. – В.002.

798.

Пан те лејев, Ди ми тар
Пи ја ни ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Нек ме неста не у мра ку преиспод њем ; послед њи стих:
та мо где ни кад ни је би ло ку ће. – Ис правке ру ком аутора. – В.002.

799.

Пан те лејев, Ди ми тар
Враћање из прадомовине (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: После лу та ња тегобна и пуста ; послед њи стих: превремене јесени пра мен бео. – В.002.

800.

Пан те лејев, Ди ми тар
Аутобуска ста ни ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
24 сти ха. Први стих: Стојим гневан, расрђен и злобан ; послед њи стих: кад ду го
чекам аутобус из се ла. – В.002.

801.

Пан те лејев, Ди ми тар
Моја сестра – је ла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
24 сти ха. Први стих: Ти и ја смо у исти дан рођени, ; послед њи стих: да засви рају
на харфи ми од тра ве. – В.002.

802.

Пан те лејев, Ди ми тар
Му зи ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 32 сти ха.
743

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Александра Вранеш ________

САДРЖАЈ

Први стих: Дан пролећ ни, дан топао, дан ко ста кло ; послед њи стих: ту ђин ни
ду шман не знају да схвате. – В.002.
803.

Пан те лејев, Ди ми тар
Поподневни од мор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
16 сти хова. Први стих: Беху петори ца. Три десетих годи на. ; послед њи стих: Хрчу
гласно као пет локомо ти ва. – В. 002.

804.

Пан те лејев, Ди ми тар
Неис пла ћени дуг (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
31 стих. Први стих: Има ми ну та – ноћи су их обич но пу не ; послед њи стих: као
ша пат, као ла хор, као одјек. – В.002.

805.

Фран ко, Иван
Песнику (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (17 х 24 cm), папир без линија,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Песни че, као бож ја пшени ца буди, ; послед њи стих: буди
њен клас, ољу ша и стабло ла ко. – В.010.

806.

Фран ко, Иван
Заробљени ви тез (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ћу тећи седим уз ок но там ни це. ; послед њи стих: си ћу, и везир здерати са ли ца. – В.010.

807.

Фран ко, Иван
Јесење сун це (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ;
17 сти хова. Први стих: Ја сун це јесени волим, кад ; послед њи стих: и потсмеси ма
и сум ње речи ма? – В.010.

808.

Фран ко, Иван
Уве ло ли шће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: За што лепоти це волим те толи ко, ; последњи стих: и бе жим од тебе, гу шим бол ду боку. – В.010.

809.

Фран ко, Иван
6 (сонет) / прев. Десанка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе, 14 стихова. Први стих: Да кле, ти си једи на моја љу бав пра ва, ; послед њи стих: ја, лепоти це, тебе волим та ко. – В.010.

810.

Фран ко, Иван
Пролећне песме : 4 (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (17 х 24 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано руком ; 3 строфе, 12 сти хова. По ливадама је сунце већ снова ; послед њи стих: егзеку тор у село по
данак крено. – Спојено са још два листа, на који ма су шеста и десета песма. – В.010.

811.

Фран ко, Иван
Пролећ не песме : 6 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 16 сти хова. Први стих: Разви јај се, ти ду бра во, ; послед њи стих: користи
има!. – Спојено са још два листа, на који ма су че тврта и десе та песма. – В.010.
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812.

Фран ко, Иван
Пролећне песме : 10 (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ;
4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Пролеће, доста је зи ме строге! ; послед њи стих:
носи мај млад. – Спојено са још два листа, на којима су четврта и шеста песма. – В.010.

813.

Фран ко, Иван
Ка менолом ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (17 х 24 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 11 строфа, 55 сти хова. Први стих: Ви део сам ди ван сан. Ис пред мене ; послед њи стих: кости ма на шим доћи ће срећа за све. – Постоје још два при мерка
ове песме, од којих је један вари јан та. – В.010.

814.

Фран ко, Иван
Ка менолом ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ;
11 строфа, 55 сти хова. Први стих: Ви део сам ди ван сан. Као да се прaдам ном
ши ри ; послед њи стих: А срећа ових доћи ће тек преко на ших кости ју. – Постоје
још два при мерка ове песме, од којих је један вари јан та. – В.010.

815.

Фран ко, Иван
Хим на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (17 х 24 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе,
40 сти хова. Први стих: Дух вечни револу ционару ; последњи стих: дан што сија огња
жаром. – На полеђи ни: Име аутора Ива на Фран ка за писа но на полеђи ни. – В.010.

816.

Без наслова /Ма ша Ха ла мова/ (биографи ја). – 1 л. (15 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти (ис крза на хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без потписа ; 27 редова. Прва речени ца: Има ма ло жена у светској ли терату ри које су
овековечи ле своје име као песни ки ње. ; послед ња речени ца: И људи ли терарног
укуса вра ћа ће се често к њој ти ме пре ка да буду позна ли да ли ри ка ти па Ма ше
Ха ла мове је рет ка и не може да се ими ти ра. – В.010.

817.

Без наслова (белешка). – 1 л. (24 х 17 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Да нас су ми ове песме најбли же. Можда су тра не бих… – В.011.

818.

Људско срце (песма). – 1 л. (30 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ма ма, да ли
би ми могла рећи ; послед њи стих: из сва кога ће црвена крв потећи. – В.011.

819.

Заблуда (песма). – 1 л. позивни ца, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћири ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Кад се воли ; послед њи стих: по
њој као пустој шу ми ноћу. – На полеђи ни за писа но: Шева. – В.011.

820.

Хлебарево ви ђење (песма). – 1 л. (30 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Један у
војсци што о кру ху бри не ; послед њи стих: у ру ка ма копља ни ка се сјаји. – В.011.

821.

Волос (песма). – 2 л. (29,7 x 21 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва,
ћи ри лица ; без потписа ; 37 сти хова. Први стих: Јече на земљи рањеници, ; последњи стих: ни чоба на. – В.001.

822.

Дола зак поклисара (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Седи
краљ у разговору, ; послед њи стих: у ћу кова при чи. – В.011.
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823.

Глас преда ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 37 сти хова. Први стих: Наоколо,
са сва ке стра не, ; послед њи стих: шу ме и поља, све до двора. – В.011.

824.

Ноћ (песма). – 1 л. (32 х 22 cm), па пир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 23 сти ха. Први стих: У кра љевим земља ма затeчe
освајача ; послед њи стих: опет у коју туђу гору дође. – На полeђини: за писа но:
Ноћ, послед ња верзи ја ово. – Ис правке ру ком аутора. – Кру пан ру копис. – В.011.

825.

Срећ ни деда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 3 строфе, 21 стих. Први
стих: Има деда пу но уну чи ћа. ; послед њи стих: Сви се на позив ја ве. – Са ви јено
зајед но са песмом Фести вал у Стру ги. – В.011.

826.

Фести вал у Стру ги (песма). – 2 л. (29,5 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих:
Један по један поод ла зи ли су сви. ; послед њи стих: ни да лека. – На полеђи ни записа но: Шта ли те спречи. – В.001.

827.

Нерис, Са ломеја
С јесени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 сти ха.
Први стих: Процвао врес. Јесен сти же из гора. ; послед њи стих: Ка ко те воли мо
пребе ла сестри це бора. – На полеђи ни: за писа на че ти ри сти ха. Први: Моли ћемо
бу ру, немој би ти љу та. Послед њи: ви, ве три, ди жи те пра ши ну по се лу. – В.001.

828.

Мора на (песма). – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Кроз жа лости во цви љење поп ца ;
послед њи стих: и кра љеве ра њене копља ни ке. – В.011.

829.

Међу планетама (песма). – 1 л. (12 х 16 cm), позивница, бели ; фломастер, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 9 сти хова. Први стих: Високо негде између плане та ; послед њи стих: из оазе своје. – Дати ра на позивни ца: 20. 10. 1975. – В.011.

830.

За Мари је Магда лене (песма). – 2 л. (29,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Цару Ду ша не ;
послед њи стих: За Мари је Магда лене све ти. – В.011.

831.

Ру ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Тешка, пу на коштаних ожи ља ка ; послед њи стих: као у гроб. – В.011.

832.

Србија се буди (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; хемијска оловка,
боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 36 сти хова. Први стих: Ноћ се хвата. ; послед њи стих: намењу је се слободи. – На полеђини записано: Србија се буди. – В.011.

833.

Тајна (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја исписа
браон, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Не бих бих могла без тајне. ; послед њи стих: али у дворе не дам. – На полеђи ни за писа но: песме за књи гу;
ду пли кат; и три сти ха: Ва ма који та кође не може те / без тајне – сестре љу ба ви /
сестре злочи на и гре ха. – В.011.

834.

Кра дљивци пролећа (песма). – 4 л. (10 х 21 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: У ве ли ком расад нику пролећа ; послед њи стих: кра ђу не бра ни. – На полеђи ни за писа но: Са ша Ха џи
Тан чић; Гра ди на. – В.011.
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835.

Цвет но чудо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја
ис писа црвена, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Као из убоге колибе слам не ; послед њи стих: под зем ни ал хеми чари. – На полеђи ни: за писа но:
Треба преку цати; Цвет но чудо (пла вим фломастером). – В.011.

836.

Без наслова (део песме) (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 сти хова. Први стих:
Од здра вља, од жи вота ; послед њи стих: народ мисли поносан и хајдуч ки. – В.011.

837.

Ни је за децу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Воле ла се два ве тра, с две пла ни не ; послед њи стих: два ве тра са две ве ли ке плани не. – На полеђи ни за писан наслов: Ни је за децу и прецр тан. Црвеном хемијском оловком забе ле жено још: Ове су већ ушле међу соне те, можда ће те воле ти
да их имате у ру копису. Изнад песме за писа но: Има ће дру ги па мет ни ји наслов. –
В.011.

838.

Дон Ки хот (песма). – 1 л. (12 х 16 cm), позивни ца, бе ли ; фломастер, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 сти хова. Први стих: Ка ко која ју тра сва ну ; послед њи стих: по зид. – На полеђи ни: позивни ца за отвара ње Му зеја Иве Ан дри ћа
10. 10. 1976. – В.011.

839.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Фебруар! Укрштање чудеса – ; послед њи стих: целим жаром
усне моје. – Песма обележена бројем 2. – На истом листу са песмом Април 1942. –
Ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

840.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Април 1942. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих.
Први стих: Сви репа је зи ма би ла, ; послед њи стих: да ни је рата. На полеђи ни се
на ла зи песма Расула Гам затова. – Песма обе ле жена бројем 23. – На истом листу
са песмом без наслова. – В.013.

841.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 122) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Има сли кар непод ми тљив, ; послед њи
стих: до смр ти лепо та пра ва. – Песма обја вљена на 114. стра ни књи ге За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у
сти хови ма 7 и 8, 10–12, 15–19. – В.013.

842.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 121) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (10 х 17 cm), позивни ца, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 стихова. Први стих: Срце људско све си у модри ца ма, ; послед њи стих: гле ка ко је
топло на сун цу, у хла ду. – На полеђи ни: позивни ца дати ра на за 14. 10. 1985. – Има
раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у трећем сти ху. – В.013.

843.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 7) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Сви та ња, за ласци – а увек ти. ; послед њи стих: уни шти ћу
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тебе, рате!. – На истом листу на коме почи ње и песма бр. 37. – Песма обја вљена у
збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.
844.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 37) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
21 стих. Први стих: Чи та сад не жно, сад гневно, сад глу хо. ; послед њи стих: написати тач но, не пропустит реда. – Песма обја вљена на стр. 39 збирке За ка жи ми
саста нак на овом свету. Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у сти ховима 10, 14, 18, 20–21. – В.013.

845.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 60) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; ћи ри ли ца, писа ћа ма ши на, боја ис писа црна ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: За тебе сам нула гола, ; послед њи стих: волим те ус хи ћено, жарко. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у шестом сти ху. –
В.013.

846.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 94) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 сти хова. Први стих: Једи но се десио поглед два ока, ; послед њи стих: вр та подмосковског и погледа у ходу. – Песма обја вљена на стр. 91 у збирци За ка жи ми
саста нак на овом све ту. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у шестом
сти ху. – В.013.

847.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: А на та ван чик сам усуди се, ; послед њи стих: највољени ји сведок си детињства. – Сачу ва на још јед на вари јанта ове песме, од строфа са
по че ти ри сти ха. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у сти хови ма 2,
12 и 19. – В.013.

848.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 131) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Кад на и ђе беда, мој је наук стари, ; послед њи стих: од
искони је, и су ђена ми је. – Песма обја вљена на стр. 121 збирке За ка жи ми састанак на овом све ту. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јанту у сти хови ма 2,
4, 6, 8. – В.013.

849.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 11) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не љу ти се на реч ми без ду ше ; послед њи стих:
од јед не са мо на тебе мисли. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у
сти хови ма 8 и 9. – В.013.

850.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 76) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Црвен одблесак ви дим па да ; послед њи стих: сту паш
пору мене лим па шња ком. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту у стихови ма 8 и 10. – В.013.
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851.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (бр. 8) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Воли мо на њој сва ку ствар и створа ; послед њи
стих: док поново тра гом не процве та мо. – В.013.

852.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Су тра је дан твога рођења ; послед њи стих: ко смо у
овом ди вљем врењу?. – Постоје раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту у трећем сти ху. – В.013.

853.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; 16 сти хова. Први стих:
Ду ге године танка чеках ; послед њи стих: обра дуј ме, пригрли!. – Разлике у од носу
на обја вљену вари јан ту у једа наестом, три наестом и шеснаестом сти ху. – В.013.

854.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ка ко на оба ли
овој жи ве ти ; послед њи стих: од жи во та са греј. – Има раз ли ка у од носу на објављену вари јан ту. – В.013.

855.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 стихова. Први стих: Крај твоје хум ке веч ни неспокој ; послед њи стих: при тиску је
ме пат ње ка мени слој. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту. – В.013.

856.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ту мараш шумом не слу тећ да си ту ; послед њи стих: воде међу собом тајне разговоре. – Има
раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту. – В.013.

857.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Вас век чекам да
реч си не, ; послед њи стих: испред ћу та ња хум ке. – Песма ни је обја вљена у збирци
За ка жи ми саста нак на овом све ту, у којој су обја вљени оста ли препеви. – В.013.

858.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 стихова. Први стих: Узео си ми све тлост и ва здух ; послед њи стих: очаја ње без краја
и без кон ца. – Нема раз ли ка у од носу на вари јан ту обја вљену на стр. 75 књи ге
За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

859.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Да леко дрво (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Од жеге ва здух непокре тан ; послед њи стих: али је
ду бок корен. – Нема раз ли ка у од носу на песму обја вљену на стр. 79 збирке За кажи ми саста нак на овом све ту. – В.013.
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860.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 сти хова. Први стих: Говоре, свуда судба нас чека, ; послед њи стих: на коме мени нећеш
доја хати. – Има разлика у од носу на варијанту обја вљену на стр. 19 збирке Зака жи
ми саста нак на овом све ту. – В.013.

861.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: Воли ме. Ја сам та ма неу тешна ; послед њи стих: јер ја сам та ма, а ти светлост
са мо. – Нема раз ли ка у од носу на песму обја вљену у збирци За ка жи ми саста нак
на овом све ту на стр. 18. – В.013.

862.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Мисли ла сам, мржња је пла мен шум ни ; послед њи стих: ви ше ја.
Идем, идем, а не уми рем. – Песма је обја вљена на стр. 20 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

863.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 48 стихова. Први стих: За ка жи ми саста нак ; послед њи стих: За ка жи ми сусрет. Чу јеш
ли мој глас!. – Песма је обја вљена на стр. 47–48 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

864.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Бајчи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе,
14 сти хова. Први стих: Горе је дремљи ва бу ка ; послед њи стих: дремаж на да мном
ни же. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом свету. – В.013.

865.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Нат пис на књизи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1. л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Речи леже пра зне и не ди шу, ; послед њи стих: и несвесне ру жноће своје. – Песма је обја вљена на стр. 120 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

866.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 стихова. Први стих: Давно не веру јем над зем ном простору ; послед њи стих: и земља је бес крајни жи вот ду ги. – Песма је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – Има раз ли ка у обја вљеној вари јан ти. – В.013.

867.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Ски ца за пор трет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца, руски ;
без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Жи виш као мирни ца прекрасна ;
послед њи стих: добра не чи нећи, а ни зла. – Песма обја вљена на стр. 119 збирке
За ка жи ми саста нак на овом свету. – Нема разли ка у од носу на обја вљену вари јанту. – В.013.
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868.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ми ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 стихова. Први стих: Нас ра ђају ћи дан ; послед њи стих: не би би ло, да ни је та ме. –
Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

869.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21,5 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Знам да ми се нећеш врати ти, ; послед њи стих: и тад
ме тек – са му оста ви. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

870.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ни Ах матове крот кост ; послед њи стих: ка ко плаче
њези на се та. – Песма је обја вљена на стр. 108 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – Постоје бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту, у којој је
изоста вљена дру га строфа. – В.013.

871.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Оси роте ла ми је ду ша убога ; послед њи стих: он се забора вио. –
Песма је обја вљена на стр. 102. збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – Нема
раз ли ка. – В.013.

872.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Јед на је у све ту бла годат ; послед њи стих: и непреста но жи вотворна. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.

873.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Ка да на неба пла во море ; послед њи стих: да будем
твоја мати. – Песма је обја вљена на стр. 25–26 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

874.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ве тар за ви ја, зви жди много ; послед њи стих: ви ше ништа. – Песма је обја вљена на стр. 24 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.

875.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Јесење шу ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: Боже, све се оде ло у све тло, ; послед њи стих: неустра ши ва би ти
та ко. – Песма је обја вљена на стр. 32 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
Бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту. – В.013.
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876.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 стихова. Први стих: Се ти се шта си ми узео све ; послед њи стих: и кад ме тек са му
оста ви. – В.013.

877.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: При рода мла дости нас гони ; послед њи стих: не жности препу на сил не. – В.013.

878.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 стихова. Први стих: Ако ћу озбиљно, овај час ; послед њи стих: уоста лом, при ча ћемо још о том. – Песма је обја вљена на стр. 81 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

879.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Погледај – два дрвета расту ; послед њи стих: ни сти дети се не зна. – Песма је обја вљена на стр. 124 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

880.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Неза посленост да корим чак ; послед њи стих: не зачух слич не речи. – Песма је обја вљена на стр. 107 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

881.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Шта да ка жем. Остао је кратак рок, ; послед њи стих:
ватра која бук ти у ноћи мра зној. – Песма је обја вљена на стр. 105 збирке За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – Постоје бит не раз ли ке у од носу на обја вљену варијан ту. – В.013.

882.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Пренеш ли се, усним ли – рат, стал но рат ; послед њи
стих: а у њој горче. – Сачу ва не су са мо две строфе ове песме, која је обја вљена
на стр. 27 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – Постоје бит не раз ли ке. –
В.013.

883.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Оти ћи, оти ћи, оти ћи, ; послед њи стих: помисли – тебе нема
већ. – Песма је обја вљена на стр. 93 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.
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884.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Не очаја вај ни ка да ; послед њи стих: пред врати ма скрови тих
чароли ја. – Песма је обја вљена на стр. 92 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – Има раз ли ка у од носу на обја вљену вари јан ту. – В.013.

885.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 7 сти хова.
Први стих: Ја мрзим смрт ; послед њи стих: за њега треба ло би и дан и ноћ да молим. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

886.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 стихова. Први стих: Разбио по ток ују тру ; послед њи стих: и ра дост прореко. – Песма је обја вљена на стр. 144 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

887.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: И најед ном ни че неки на пев мут ни ; послед њи стих:
он греши, сли кови ма се не зна број. – В.013.

888.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Боже, ка ко му њеви то ле то, ; послед њи стих: За десет је да на
про тут ња ло ле то. – Песма је обја вљена на стр. 150 збирке За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

889.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Немир (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: Чу јем ка ко неко негде, не знам где ; послед њи стих: себи при зи вам сад послед њи. – Песма је обја вљена на стр. 135 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – Бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту – В.013.

890.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Крај годи не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не весе ли ша ла мене, ; послед њи стих: од рођења па
до хум ке. – Песма је обја вљена на стр. 172 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – Бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту – В.013.

891.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфе, 24 сти ха. Први стих: Песме хоћеш, чекаш ду го, ; послед њи стих: жаром уса на
мојих. – Постоје бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту – В.013.

892.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
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20 сти хова. Први стих: Окренеш се – ока мениш, ; послед њи стих: ни тач ке, ни
за кључ не цр те. – Песма је обја вљена на стр. 98 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.
893.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Судба је вреба ла са ока оба ; послед њи стих: Седи,
гун ђа про тив судбе и бога. – Песма је обја вљена на стр. 99 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

894.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 стихова. Први стих: О, ка кво ми се сни ло море! ; послед њи стих: јасног ви да, слу ха и
пои ма ња. – Песма је обја вљена на стр. 101 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

895.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова.
Први стих: Пожа лите уса хли поток! ; последњи стих: само врба за потоком жа ли. –
Песма је обја вљена на стр. 103 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

896.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (Ла хор?) (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: Веје лет њи ла хор тла ; послед њи стих: оду век се звао лахор. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

897.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: Жеља ми је нешто рећи песни ци ма: ; послед њи стих: и што је главно – ни чег
се не бојте. – Песма је обја вљена на стр. 136 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

898.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 стихова. Први стих: На шум ном месту неком ; послед њи стих: изгу би се под ки шови том ма глом. – Песма је обја вљена на стр. 134 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

899.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: За сла га ње сти хова немам дара, – ; послед њи стих: не
жу ри, смр ти, не жу ри, почекај. – Песма је обја вљена на стр. 132 збирке За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – В.013.

900.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Своме ци љу, ци љу дра гом ; послед њи стих: на свет овај долетела?. –
Песма је обја вљена на стр. 131 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.
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901.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Шумско дрво (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Же ља ми је нешто рећи песни ци ма: ; послед њи стих: и
што је главно – ни чег се не бојте. – Песма је обја вљена на стр. 170 збирке За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – В.013.

902.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Истори ја јед ног познанства (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 46 сти хова. Први стих: Изни као из та ме, ; послед њи стих: и о земљи
затрпа ној у песак. – Песма је обја вљена на стр. 159 збирке За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

903.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Волоши нови акваре ли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти хова. Први стих: О, што је мла да вода под ки чи цом ти меком ; послед њи
стих: да упознаш бесмрт ност на листи ћу ла ком. – Песма је обја вљена на стр. 168
збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

904.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Пр ви стих: Не ми ром гро зни ци слич ним ; по след њи стих: што
је ве рова ла јед ном ду боко. – Пе сма је обја вљена на стр. 167 збирке За ка жи ми
саста нак на овом све ту. – Бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту. –
В.013.

905.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Сла вуј (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих.
Први стих: Ту где је че ти нара ; послед њи стих: продорна хлад ноћа све љу ћа. –
Пе сма ни је обја вље на у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

906.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Ра ни гу би так (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
28 сти хова. Први стих: Стоноги ва пај бун ца за коли ма – ; послед њи стих: Или
нешто дру го слу шаш, мој вољени?. – Песма је обја вљена на стр. 158 збирке Зака жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

907.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфе, 24 сти ха. Први стих: Ка ко много снега у апри лу има ; послед њи стих: пролеће на снегу сти хове писа ло. – Песма је обја вљена на стр. 54 збирке За ка жи ми
саста нак на овом све ту. – В.013.

908.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Зи ма као укопа на ста де. ; послед њи стих: који на свету
не постоји?. – Песма је обја вљена на стр. 49 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.
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909.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Црвен касти лебде одра зи ; послед њи стих: бојом ма ли не идеш
па шња ком. – Песма је обја вљена на стр. 71 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

910.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
У часу очаја ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Сав век за реч ју чезнеш ; послед њи стих: ни је ка дра
све збли жити. – Песма је обја вљена на стр. 72 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

911.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Воли ме, ја сам помрчи на ; послед њи стих: јер ти си све тлост, а
та ма сам ја. – Песма је обја вљена на стр. 18 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – Бит не раз ли ке у од носу на обја вљену вари јан ту. – В.013.

912.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Чуј зри кавце... А знаш ли ко су они? ; послед њи стих: о дневним
зби ва њи ма шу му и поље. – Песма је обја вљена на стр. 70 збирке За ка жи ми састанак на овом све ту. – В.013.

913.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Сан пред сва ну ће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
32 сти ха. Први стих: Нека кви кора ци ходе и ходе ; послед њи стих: О, да ли је већ
час годи не нове?. – Песма је обја вљена на стр. 69 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

914.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Цр та хори зон та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Та ко то буде – жи виш и не жи виш, ; послед њи стих: у разговору је с мр тви ма при ме тиш. – Песма је обја вљена на стр. 67 збирке За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – В.013.

915.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 48 стихова. Први стих: Ти не постајеш сећа ње ни дан да њи ; послед њи стих: да ти је
смрт ми ли ја него ја. – Песма је обја вљена на стр. 64 збирке За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

916.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: О ћу ти, ја знам, ја знам, ја знам ; послед њи стих: ја
уместо тебе говори ћу. – Песма је обја вљена на стр. 41 збирке За ка жи ми састанак на овом све ту. – В.013.
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917.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 строфа, 48 сти хова. Први стих: Ти мислиш – исти на је проста? ; послед њи стих: страх
нејасан мори. – Песма је обја вљена на стр. 73 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

918.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 32 сти ха.
Први стих: Да ли зато што непогода ; послед њи стих: што се ду ша прене и јача. –
Песма је обја вљена на стр. 68 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

919.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 8 сти хова.
Први стих: У срцу твоме би ла сам ипак? ; последњи стих: слу чајно са тобом и трајно. –
Песма је обја вљена на стр. 40 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

920.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Без наслова смо почи ња ли, ; послед њи стих: жи вот
почи ње при јатељи!. – Песма је обја вљена на стр. 37 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

921.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 стиха. Први стих: У бу ри је уточи ште и спасење, ; послед њи стих: бар ви не оста вите мене. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.

922.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Јесења шу ма 2 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Не нау жи вати се, не на гледати се чуда ; послед њи
стих: и ду ша чисти ја од ове јесени. – Песма је обја вљена на стр. 33–34 збирке Зака жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

923.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 стихова. Први стих: Знам да ми се нећеш врати ти, ; послед њи стих: Ми ли, ти си ми
ду жан остао. – Песма ни је за вршена. – В.013.

924.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Пра ши ном заспи те моје зени це ; послед њи стих: дај
сусрести се у срцу твом. – В.013.

925.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Чистопољ (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 28 сти хова.
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Први стих: Град Чистопољ на Коми… ; послед њи стих: на срцу си ми драг ожиљак. – Песма је обја вљена на стр. 36 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.
926.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Ноћ 6. августа (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Ноћи, ка квим жестоким му ком ; послед њи стих: тешко
ти је на ћи имена. – Песма је обја вљена на стр. 31 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

927.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Јесење шу ме 1 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Боже, ка ко је сва у све тлом ; послед њи стих: та ко храбрим – би ти ју нак. – В.013.

928.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Јесење шу ме 2 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 стихова. Први стих: Ту гова ла сам за све жим зи дови ма од брва на – ; послед њи стих:
и вас при јате љи, при јате љи моји дра ги. – В.013.

929.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Јесење шу ме 3 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 стиха. Први стих: Не нау жи вати се, не на гледати ; послед њи стих: и ду ша чисти ја од
ове јесени. – Два сти ха из ове песме нису обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

930.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Ја жа лост осећам огромну, ; послед њи стих: више ми је
немогу ће. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом све ту. –
В.013.

931.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Тополе (Преобра жавање) (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Ју трос сам пролећа овога ; послед њи стих: али у прозору све је там но. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

932.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Тополе (Преобра жавање) (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 13 сти хова. Први стих: За мла ди не, ушта па стара ; послед њи стих: „Сведржи те љу, хва ла!“. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

933.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Тополе (Преобра жавање) (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: И увек ноћу преобра жења има ; послед њи стих: у којој
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је те лесног ма ње него ду ха. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.
934.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 стихова. Први стих: А ри там и сли кови незна но от куда ; послед њи стих: мој дан. –
Песма је обја вљена на стр 112 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

935.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа. Први стих:
Цврчак пева, сакривши се у мрак, ; последњи стих: само за ту песму дај ми пуномоћ. –
Песма је обја вљена на стр. 116 збирке За ка жи ми саста нак на овом свету. – В.013.

936.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
О пти ца ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 стихова. Први стих: И најед ном преста неш стра дати ; послед њи стих: нау чи од птица са гра не. – Песма је обја вљена на стр. 146 збирке За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

937.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 стихова. Први стих: За ћемо све до краја ова ко? ; послед њи стих: тврда хлад ноћа
проже ла обоје. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

938.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Море (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа,
28 сти хова. Први стих: Волим двопол ни твој та лас пла ви. ; послед њи стих: на
двопол но, на безпочет но. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

939.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 стихова. Први стих: Црн га вра не, вра не црне ; послед њи стих: Варао / и крао, крао. –
Песма је обја вљена на стр. 100 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

940.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: Помисли, зар је ма ло де ло ; послед њи стих: у жи вим срци ма
оста ви ти сјај?. – Песма ни је обја вљена у збирци За ка жи ми саста нак на овом
све ту. – В.013.

941.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Често ми па да на ум Бах чисарај... ; послед њи стих:
исто је та ко за гоне тан, преди ван. – Песма је обја вљена на стр. 169 збирке За ка жи
ми саста нак на овом све ту. – Постоји још један при мерак ове песме. – В.013.
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942.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: У бу ри је са мо спасење ; послед њи стих: да се у срцу
срет немо твом. – Песма је обја вљена на стр. 35 збирке За ка жи ми саста нак на
овом све ту. – В.013.

943.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Зашто се играш да ми је да знам? ; послед њи стих: са жаљење су рово твоје. – Песма је обја вљена на стр. 42 збирке За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

944.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Препа дох се, како често бива, ; послед њи стих: да њу могу угледат. –
Песма је обја вљена на стр. 95 збирке За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

945.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Заспим ли, пренем ли се – рат, рат, ; послед њи стих: а уз
њу горче. – Сачу ва не са мо прве две строфе. – Песма је обја вљена на стр. 27 збирке
За ка жи ми саста нак на овом све ту. – В.013.

946.

Пе трових, Мари ја Сергејевна
Пољски песни ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Леси јан, – сав је у вер ти ка ли, – ; послед њи стих: звезде,
зе лени ло и сребро. – Песма је обја вљена на стр. 141 збирке За ка жи ми саста нак
на овом све ту. – В.013.

947.

Кон цеп ти за говор у Стру ги (говор). – 22 л. (29,7 х 21 cm), роковник, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 321 ред. Прва речени ца:
2. април: За који час треба да будем кру ниса на злат ним вен цем поези је који су ми
ис пле ли најбли жа бра ћа Ма кедон ци. ; послед ња речени ца: Ја сам Срп ки ња, а ако
бих пробора ви ла у Стру ги јед но месец да на, говори ла бих ма кедонски као Бла же
Конески, искрено вам ка жем. – Писа но увек са десне стра не на кон 64. стра не
црном и пла вом хемијском. – В.014.

948.

Мој вршњак ћук (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Можда и
мој вршњак ; послед њи стих: Вечи то о смр ти мисли. – Г.001.

949.

Ка ко ћемо без Бран ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 18 сти хова. Први
стих: Су тра ћемо у школе. ; послед њи стих: пред деч ја срца и ли ца. На полеђи ни:
за писа но ру ком: Бран ко. – Постоји још један при мерак ове песме. – Г.001.

950.

Треба са хра ни ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих:
Са хра ни ли смо толи ка дра га створења ; послед њи стих: и затвори ти се у одаје
чисте свести. – Г.002.
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951.

Клиничка смрт (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 22 сти ха. Први стих: На бол нич ком сам столу, ;
послед њи стих: ка да главна преда ва поч не. – Постоји још један при мерак. – Г.002.

952.

Ду ша нему штих (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Ду ша нему штих ; послед њи стих: као у нему шту да за ла зим ду шу. – Г.002.

953.

Цвет но чудо (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 22 сти ха. Први стих: Као из убоге колибе сламне ; послед њи стих: под зем ни ал хеми чари. – На истој стра ни забележено:
Сравни ти са обја вљеним. – Постоје још два при мерка. – Г.002.

954.

Пешча ни сат: 1. (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Почињем одброја вати од жи во та ; послед њи стих: мрк не ми свест. – На истом листу
је и песма под бројем 2. – Г.002.

955.

Пешча ни сат: 2. (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Попијем лек, ми не часа ка десет, ; послед њи стих: и то у понор. – Г.002.

956.

Цвет ни старач ки дом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа, 18 сти хова. Први стих: У новембарском опусте лом врту ; послед њи стих: ма ло га се њена жеђ ти че. – Постоје
још две вари јан те. На јед ној од њих је 7 сти хова прецр та но. – Г.002.

957.

Пас за ви ја (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: У двори шту
се створио јед ног да на ; послед њи стих: са васионом имају везе. – Постоје још
два при мерка. – Г.002.

958.

Неизбе жно (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Би ло ка ко
би ло ; послед њи стих: мора ћеш умре ти. – На полеђи ни за писа но: Неизбе жно;
Треба преписати. – Веће ис правке ру ком аутора. – Г.001.

959.

Месечев осмех (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ђа волски
ми се насмеши месец ; послед њи стих: можда се са мном ша ли. – Ис правке латини цом ру ком аутора. Постоји још један при мерак и јед на вари јан та ове песме,
која се за врша ва сти хом: и чека ћу га до иду ћег да на. – Г.001.

960.

Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ди же се из
ма гле ру ка ; послед њи стих: при чају пре жи ве ле му ке. – Г.001.

961.

Нема ни ког (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Мут нога
неба за ви ри ло око ; послед њи стих: нема ни ког. – Постоје још два при мерка ове
песме лати ни цом и један ћи ри ли цом. – Г.001.

962.

Боја зан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Позовем ли у поноћ кога ; послед њи стих: помисли то са мо је буду ћи стих. – Г.001.
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963.

Богомољке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: На
ли ва ди пу ној цве та ; послед њи стих: да и гу штер од жеге не ги не. – Г.001.

964.

Цвет но чудо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 22 сти ха. Први стих: Као
из убоге колибе слам не ; послед њи стих: под зем ни ал хеми чари. – Г.001.

965.

Сребрна гра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Рас цве тао
се у леји неки дан ; послед њи стих: или Ја па на. – Г.001.

966.

Кра љевић и просјак (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 81 стих. Први стих: Кра љеви ћу пусти да проходам ; послед њи стих: Кра љеви ћу, у земљи пасти ра за лу тај. –
Писа но са јед не стра не. – Г.001.

967.

Први снег (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: Ви ри мо
узбу ђено кроз ок на ; послед њи стих: са сребрним мла дости зву ком. – Постоји
и вари јан та ове песме, чи ји послед њи стих гласи: са сребрним мра за зву ком. –
Г.001.

968.

Веру јем у атоме (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: У сва кој мојој вери
има ; послед њи стих: да ћу се у неком све ту у од гонет ну тих чуда / поново родити. – Постоје још три при мерка ове песме ћи ри ли цом, од којих се јед на вари јанта за врша ва сти хом: и доспе ти у неки свет нових чуда; а дру га сти хом: и да ћу
још јед ном моћи / у неком дру гом све ту да се родим. – Г.001.

969.

Бар ми јед ну подари (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Има
мисли гласно неизречених ; послед њи стих: јед ну ми од њих бар подари. – Исправке ру ком аутора. – Г.001.

970.

Ма ла је гра ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Ма ла је
граница где се сврша вају ; послед њи стих: у коме се жи вот од смрти не распозна. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Г.001.

971.

Обред на игра (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Водени
дуси играју коло ; послед њи стих: на врх најви шој пла ни ни. – Постоје још два
при мерка ове песме. – Г.001.

972.

На јулској жези (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Неви дљи во
би ће ; послед њи стих: би ла ма ло за не ла гла ва. – Ис правке ру ком аутора. – Г.001.

973.

Разговор на ули ци (Разговор са ра дознал цем) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
16 сти хова. Први стих: Тмурно време. ; послед њи стих: Поези ја је мој са говорник. –Наслов от ку цан ма ши ном, прецр тан и ис писан ру ком. – У врху песме записа но: Ољи. Постоји још један при мерак ове песме. – Ма ње ис правке ру ком
аутора. – Г.001.
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974.

Ски ца (За пад на Мље ту) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих:
На неба за пад ном пољу ; послед њи стих: богзна куда. – Ма ње ис правке ру ком
аутора. – Г.002.

975.

Ћуд је женска смијешна работа (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 35 сти хова.
Први стих: Од сва ког зра ка, сва ког пове тарца, ; послед њи стих: на кри лу њеном,
сми рене, узбра не. – Постоји још један при мерак са већим ис правка ма, на коме
је прецр та но послед њих пет сти хова, па је послед њи стих: у ход нечујни бу би ца
тра вара. – Г.002.

976.

Писмо са Мље та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Пи шем
ти из да леких простора ; послед њи стих: исто је и овога часа. – Ма ње ис правке
ру ком аутора. – Г.002.

977.

Пору ка : 2 (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Ласта ви це
ис под моје стре хе ; послед њи стих: да се горчи на спере и засла ди. – Г.002.

978.

Си рак ту жни : Његошу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих:
Би ла сам де те, ; послед њи стих: чула глас његов ка ко зове. – Г.002.

979.

Градско гробље у Вашингтону (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Бе лези, ка мени, бе лези, ; послед њи стих: јед на ке кости. – Г.002.

980.

Кав га (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Милова ну Кавги на се оском гробљу ; послед њи стих: којим му је ру ке ми риса ла. –
Г.002.

981.

Чурга (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Најду хови ти ји
наш сусед из засеока ; послед њи стих: или вру ћа лепи ња са медом. – Г.002.

982.

Чи ча Јан ко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 21 стих. Први стих: Негде у детињству стоји чи ча Јан ко ; послед њи стих: и на пржену кафу за ми ри ше соба. –
Г.002.

983.

Долази су тра Дра ги њи ца (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 31 стих. Први
стих: Дола зи су тра суседа Дра ги њи ца, ; послед њи стих: би ће најжући. – Г.002.

984.

Ми шљење уну ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Деда је ли чио на вла ди ку ; послед њи стих: на ка квог обдареног коми чара. – Г.002.

985.

Бези мена сеоска река (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: У пољу реч них ру ка ва ца неколи ко ; послед њи стих: ва жни је су сли ке него
сли кари. – Г.002.
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986.

У На зоровом крају (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Изнад мене смарагд ва зду шасти ; послед њи стих: пре творене у ши шарке. –
Г.002.

987.

Смрт математи чара : Катари на Костић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 22 сти ха. Први стих: Ноћас не реша ваш рачунске проблеме ; послед њи стих:
који мењају твоје нау ке сли ку. – Г.002.

988.

Пећински сли кар (песма). – 1 л. (27,5 х 21,5), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Пећински сли кар за врши издан ке рога ; послед њи стих: са који ма разговарам и ходам. –
Постоји још један при мерак. – Г.002.

989.

Јереван (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 25 сти хова. Први стих: Неки надах ну ти архитек та, ; послед њи стих: као коме та. – Г.002.

990.

Арарат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Као хајдук у заседи ;
послед њи стих: поново обна жи. – Г.002.

991.

Народ на кле тва (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Где је расла тра ва ; послед њи стих: крв ти се затрла. – Г.002.

992.

Разговор са бран ковинским цве том (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова.
Први стих: – Ки чице, опрости што ти сметам ; послед њи стих: – Хва ла ти, цвете. –
Можда те нећу ви де ти ви ше. – Г.002.

993.

Разговор са за ви чајним ка меном (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 41 стих. Први
стих: Можеш ли ми рећи от кад постојиш ; послед њи стих: Траја ћу докле ус траје
веч ности. – Г.002.

994.

Трешњекра ди ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 19 сти хова. Први
стих: Сеоски трешњекра ди ца погледа све тла ; послед њи стих: охоло као да нам
ба ца звезде. – Постоје још два при мерка. – Г.002.

995.

Школски гуслар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Поставља ли смо те у че ло софре ; послед њи стих: обич но нам смрт Кра љеви ћа Марка
ка за. – Г.002.

996.

Ни шта вам не вреди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први
стих: Сва ке ноћи ви гробове њи не ; послед њи стих: својом ру ком. – Г.002.

997.

За ла зак за Ме двед ни ком (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 стро фе, 20 стихова. Први стих: Уђи у не бо, ; послед њи стих: и затварају се врата шца сва ка. –
Г.002.
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998. На мртвој стра жи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Стоји
песник исклесан у ка мену ; послед њи стих: свуд иста ту га веје му из очи ју. – Г.002.
999. Школски гуслар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Седео си у че лу софре ; послед њи стих: најлеп шу песму обич но нам ка за. – Г.002.
1000. Суд уну ка (Ми шљење уну ка) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих:
Деда ни је био ; послед њи стих: ни је имао дара. – Прецртан ра ни ји наслов и прва
строфа. – Веће ис правке ру ком аутора. – Г.002.
1001. Суд уну ка (Деда уме све) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова.
Први стих: Деда ни је био ни за вла ди ку ; послед њи стих: нема дара. – Г.002.
1002. Дрвена црква (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих:
Сле те ла од некуд у шу му покрај Осла ; послед њи стих: да ни је ни ка ква учи нио
гре ха. – Г.002.
1003. Катедра ла у Тронд хајму (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 29 сти хова.
Први стих: Као да сам сту пи ла у пећи ну ; послед њи стих: него смрћу прети набуја ла река. – Г.002.
1004. Гри гов гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Григ као
Ту тан ка мон ле жи у стени, ; послед њи стих: његов гроб не отвара. – Г.002.
1005. Бу ра код Нарви ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Помах ни та ле пла ни не се преврћу преко гла ве, ; послед њи стих: сем оног на палу би – лудог вероват но. – Постоји још један при мерак. – Г.002.
1006. Дедовски требник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: На сточи ћу троножном, хромом, ; послед њи стих: Док и њега време не од несе. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак на коме пи ше хемијском:
Уз песму Брач. – Г.002.
1007. Чи таони ца на та ва ну (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 28 сти хова. Први
стих: На ша прва чи таони ца био је та ван ; послед њи стих: где су и на ши дедови и
уја ци. – Г.002.
1008. Барска пру га (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Сећам
се као да је би ло ла ни ; послед њи стих: него старчеве ку ти је ду ванске. – Постоји
још јед на вари јан та. – Г.002.
1009. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,5 х 21,5), картон, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Они који се као
реке нису могли сли ти, ; послед њи стих: и осе ти мо се несрећ ни и кри ви. – Г.002.
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1010. Ледено агрегат но ста ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих:
На прозору ледено гра ње ; послед њи стих: Ода кле сам на земљу сти гла?. – Постоји још један при мерак. – Г.002.
1011. Све је од мене веће (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 35 сти хова. Први стих: Сав
свемир је у мени ; послед њи стих: Кра љи ца нисам ни би ћа ни ствари. – Г.002.
1012. Кра дљивци пролећа (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: У ве ликом расад ни ку пролећа ; послед њи стих: кра ђу не бра ни. – Г.002.
1013. Ста зе ни чу и зати ру се (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Између два при јате ља ; послед њи стих: као да је коб хте ла да се нару га. – Г.002.
1014. Под зем ни ал хеми чари (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих:
Под зем ни ал хеми чари ; послед њи стих: пре твори ти у снове. – Г.002.
1015. Ха лу ци на ци ја слу ха (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих:
Опет вечерас ; послед њи стих: без одјека. – Г.002.
1016. Копач бу нара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Копач
бу нара и ја сва ког да на ; послед њи стих: ма и поги нула тра жећ себе са му. –
Г.002.
1017. Слово о љу ба ви (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 66 сти хова. Први стих: Ако
сте се воле ли љу ба вљу ; и осе ти мо се несрећ ни и кри ви. – Г.002.
1018. Суд уну ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Деда ни је био
ни за вла ди ку ; послед њи стих: нема дара. – Г.002.
1019. Иза шти та поези је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први
стих: Речи које сам таји ла, ; послед њи стих: над песа ма свеском. – Г.002.
1020. Мраз (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 17 сти хова. Први стих: Слу шам мраз пуцкета ; послед њи стих: и у мени. – Г.002.
1021. На води (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Над на ма небо
се пла ви ; послед њи стих: спусти ти се на њих. – Г.002.
1022. Не треба се на дати (песма). – 1 л. (25 х 21,5), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Не треба се на дати ; послед њи стих: за заборав увек спрем на. – Ма ње ис правке ру ком
аутора. – Г.002.
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1023. Жега (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 28 сти хова. Први стих: Сред
бож јега лет њег да на ; послед њи стих: мешају се са мојом сен ком. – Постоје још
два при мерка. – Г.002.
1024. Поноћ ни Торон то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: У поноћ, са педесе тог спрата ; послед њи стих: без ви дљи вог раз лога и смера. – Постоји још један при мерак. – Г.002.
1025. Слово о љу ба ви (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 58 сти хова. Први стих: Ако се
воли те љу ба вљу ; послед њи стих: и осе ти мо се несрећ ни и кри ви. – Г.002.
1026. Још је стра шни је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих:
Стра шно је зау век за ћи у та му, ; послед њи стих: послед њи стих: почи ње та ма. –
Г.002.
1027. Ис ку шење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Упорно корачам ру бом безда на ; послед њи стих: у понор окомит. – Постоји још један при мерак. – Г.002.
1028. Пролећ на вр тогла ви ца (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 21 стих. Први
стих: Ви де ла сам у шу ми ју че ; и просто га је пресли ка ла шу ма. – Г.002.
1029. Треба са хра ни ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Са храни ли смо толи ка дра га створења ; послед њи стих: и затвори ти се у одаје чисте
свести. – Г.002.
1030. Пролећни сликови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Тек што
се роди први стих, ; послед њи стих: што пче ла ма једва одолева. – Ма ње ис правке
ру ком аутора. – Г.002.
1031. Ју тро после бдења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Дивно
ли је ова ко у пролет њи дан ; послед њи стих: који ма још не слу тим порекла. – Постоји још један при мерак. – Г.002.
1032. Уз пастирску ватру (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Са горева буч но неколи ко су вара ка ; послед њи стих: ијед на ви ше ватра запа ли ти. – Г.002.
1033. Без одјека (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Знаш ка ко је олу ји
кад за лу та, ; послед њи стих: ни разбојни ка да се с њим по ту чем. – Г.002.
1034. О превођењу Отона Жу пан чи ча (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано писа ћом машином.
Прва реченица: Пре неколико година сам за СКЗ превела избор Жу пан чи чевих
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песа ма... ; по след ња ре чени ца: Ако те ма коју сам изабра ла ни је довољно научна... – Текст којим пропра ћа реферат за сим позиј о Отону Жу пан чи чу (Љу бља на
1978). – Г.003.
1035. Недоу ми це при превођењу Отона Жу пан чи ча ни српскохрватски језик (реферат). – 10 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ма да ни је изи шао „из грмена великога“ ; послед ња речени ца: Још чекам песни ка са та лен том слич ним Жу пан чи чевом... – На полеђи ни за писа но црвеним фломастером: Крат ки списи. – Постоје
још две вари јан те. – Г.003.
1036. Десан ка Макси мовић словенач кој деци (бе лешка) – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Совјетска песни ки ња Маргарита Али гер... ; послед ња речени ца: Управо из тих раз лога ми је и ми ло да дођем на сусре те са људи ма. – Постоји још један
при мерак. – Г.003.
1037. Нови ве леград (бе лешка). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: И да нас кад се
помене Сибир, помислим на сме тове снега... ; послед ња речени ца: Су тра дан смо
мора ли пу товати да ље... – На полеђи ни: за писа но хемијском оловком: Крат ки
списи, Нови велеград. – Постоји још један при мерак: Пу топис о Новосибирску. –
Г.003.
1038. Божовић, Са ша
Са ша Божовић о мени (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Десан ка ми је у гим на зи ји преда ва ла српски језик ; послед ња речени ца: Хва ла
ти мој професоре. Хва ла ти Десан ци!. – О школским да ни ма Са ше Божовић, која
се сећа људскости Д. М. – Г.003.
1039. Разговор за Ра дио Сарајево (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ја
при па дам песни ци ма који ви ше гледају у прошлост него у будућ ност... ; послед ња
речени ца: Са мо сва ког тренут ка не мисли на њих... – Са држи од говоре на девет
пи та ња. – Постоји још један при мерак. – Г.003.
1040. Реч за Је лу Са вић (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Од песни киње Је ле Спи ри доновић опра штам се у име Дру штва књи жевни ка Срби је и своје. ;
послед ња речени ца: И сад кад се ра зи ђемо с њеног гроба... – Некролог Је ли Спири доновић-Са вић. – Г.003.
1041. О писа њу песа ма у де тињству (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, без пот писа. Прва речени ца: Сви на ши
народи у Ју госла ви ји... ; послед ња речени ца: Ако у некоме има неки извор... –
На полеђи ни: за писа но оловком ру ком Ра де Ми ла кере: За Змај у СССР-у; Ра зно;
61. – Г.003.
1042. Пред лог за Веру Витези цу (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Вера Ви тези ца је поче ла обја вљи вати песме... ; послед ња речени ца: Према поези ји коју има мо пред собом ја сматрам... – Пред лог да се Вера Ви тези ца при ми у
Удру жење књи жевни ка Срби је. – Пот писа но: 8. маја 1961. – Г.003.
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1043. Фран ко, Иван
Ка менолом ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 11 строфа, 55 сти хова. Први стих: Ви део сам стра шан сан. Као
да се ис пред мене ; послед њи стих: срећа ће људи ма доћи га зећи на шу кост. – На
полеђи ни за писа но ру ком Д. М. ру жи частим фломастером: Мој превод с руског,
а хемијском: Иван Фран ко, Ка менолом ци. – Г.003.
1044. При каз дечи јих позори шних игара у изда њу Деч је књи ге : Марша кова „Зам чић-Катан чић“, и „Мач ји дом“ и „Ма ли Гун дулић“ (при каз). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Скоро истовремено изи шле су у изда њу Деч је
књи ге три позори шне игре за децу... ; послед ња речени ца: Деч ја књи га коли ку је
услу гу учи ни ла на шој кул ту ри изда ва њем са мих де ла... – Г.003.
1045. Кад ми је пао ка мен с ду ше (белешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Ви ше пу та ми се на ду шу ка мен сва љи вао... ; послед ња речени ца: Ле жао ми је на
ду ши и ка ми чак оба веза... – О ра ђа њу песме Спомен на уста нак, тј. Срби ја је вели ка тајна. – Г.003.
1046. Ку па жи вота (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (10,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 стихова. Први стих: Под тобом па као, над тобом небо и облак ; послед њи стих: спокојства сласт. – На истом листу је и песма На оба ли. – Песма је сачу ва на у још
два при мерка. – Д.001.
1047. Свадба при роде (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 строфа, 20 сти хова. Први стих: О, све тли на да мном чаробна све тлости, ; послед њи стих: и бојим се пу ћи ће, пу ћи. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Песма
постоји у још два при мерка. – Д.001.
1048. Не свени ми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Не свени ми, не свени ми, ; послед њи стих: не свени
ми, не свени ми!. – Песма постоји у три при мерка. – Д.001.
1049. Ту вим, Јули јан
Јеврејче (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 10 строфа, 20 сти хова. Први стих: Пева у двори шту скит ни ца га ну та, ;
послед њи стих: Јевреји што блуде, бра ћа рас пева на. – Постоје још два при мерка
(пла ве копи је). – Д.010.
1050. Ту вим, Јули јан
Нема краја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Нема краја у коме не би за давним ;
послед њи стих: мој зна нац, човечић прости, си ви. – Постоје још два при мерка
(пла ве копи је). – Д.010.
1051. Ту вим, Јули јан
Ли та ни ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: Молим ти се, боже, жарко, ; послед њи стих: молим ти се, боже, жарко!. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је). На јед ном
од њих ис правке ру ком преводиоца. – Д.010.
1052. Ту вим, Јули јан
Сто (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 8 строфа, 16 сти хова. Први стих: Порасло у шу ми дрво тврдо, ; послед њи
стих: око гра ђења стола јед нога. – Песма пот писа на Јули јус Ту вим. – Д.010.
1053. Ва жик, Адам
Војна у Ки ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
машином ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих: Војно, војно, ти зимска! ; послед њи стих:
пти ца пева са тиса. – Постоји још један при мерак (пла ва копи ја). – Д.011.
1054. Галчињски, Констан ти Ил дефонс
Моја пое зи ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Моја пое зи ја, ноћ месе чева
ду га, ; послед њи стих: на ра гастову. – Постоје још два при мерка ове песме (пла ве
копи је). – Д.012.
1055. Галчињски, Констан ти Ил дефонс
Лирски разговор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Реци ми, ка ко ме волиш? ; послед њи
стих: А за прозором снег. Вра не усред снега. – Постоје још два при мерка (пла ве
копи је). – Д.012.
1056. Галчињски, Констан ти Ил дефонс
Ser wus, madon na (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Нека дру ги пи шу и књи ге
пра ве. ; послед њи стих: сервус, ма дона. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је). – Д.012.
1057. Ворошилски, Вик тор
Моја срећа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Ма да ни је несме ла, још сме ли ја, ; послед њи стих: све срећ ни је. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је) – Д.013.
1058. Ворошилски, Вик тор
Вре ме љу ба ви (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 15 сти хова. Први стих: Дом – то нису на мештаји и
та пе ти, ; послед њи стих: би ће и наш дом. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је) – Д.013.
1059. Слоњимски, Ан тони
Нем ци ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Кад легион Марцелов освоји Си ра кузу, ; послед њи стих: ветар витла кру гове песка кроз јеладске разва ли не. – Постоји
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још је дан при мерак на коме је и бе лешка о аутору за писа на оловком. – Ма ње
ис правке ру ком преводиоца. – Д.014.
1060. Слоњимски, Ан тони
Разговор са земља ком (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 8 строфа 16 сти хова. Први стих: Стари Јеврејин ме упи та
крај Јавских врата: ; послед њи стих: „Ипак то је Варша ва!“ Шта ће те кад не разуме. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је). – Д.014.
1061. Слоњимски, Ан тони
Два сун ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 4 строфе, 12 сти хова. Први стих: Два сун ца, на пла вом и морском
необу хвату, ; послед њи стих: које бес крај ни ха. – Постоје још два при мерка (плаве копи је). – Д.014.
1062. Штаф, Леополд
Походе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пописа но писа ћом маши ном ; 5 строфа, 10 сти хова. Први стих: Ли повим ћу цве том и листови ли повим ; послед њи стих: за састанак кога знам да неће бити. – Постоје још два примерка
(пла ве копи је). – Д.015.
1063. Хора, Јозеф
1938. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 5 строфа, 18 сти хова. Први стих: Тешко проди ру речи кроз усне ису шене
гневом ; послед њи стих: и вр тогла ви ца. – Д.016.
1064. Трећа ноћ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Злослут не ноћи, кад су зи дови пољуља ни би ли ; послед њи стих: а за нас леп шу него на све ту све дру ге. – Д.016.
1065. Бже хва, Јан
Господин Дореми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: Уми љатих кћери имам седам, ; послед њи стих:
до ре ми фа сол ла си. – На полеђи ни: оловком за писа но: Поља ци. – Ис под песме
за писа но ру ком, оловком: Из бајке „Господин Дореми“, Пољак – Д.016.
1066. Бже хва, Јан
Жаба (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 6 строфа, 30 сти хова. Први стих: На ка жаба ; послед њи стих: – не ис пли ва
јад на на су хо. – Д.016.
1067. Де Ви њи, Алфред
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 сти ха. Први стих: Што је слат ко, што је слат ко слу шати
при че, ; послед њи стих: а снег на земљи смрзлој до колена. – На истом је листу са
песма ма Зимско вече Вик тора Игоа и Прошло пре ља Грегоара Ла Роа. – Постоје
још два при мерка. – Ђ.001.
771

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1068. Ле Роа, Грегоар
Прошлост пре ља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Стари ца преде и чекрк
трошан ; послед њи стих: и игра старинску игру неку. – На истом је листу са песма ма Зимско вече Вик тора Игоа и песмом без наслова Алфреда де Ви њи ја. –
Постоје још два при мерка. – Ђ.001.
1069. Двобој (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 80 редова. Прва речени ца: Немач ки пи лот је разговет но ви део свој плен:... ; послед ња
речени ца: И локомо ти ва пресече презри во црну сен ку... – Ђ.014.
1070. Јабу ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 126 сти хова.
Први стих: У склони шту се угаси све тлост. ; послед њи стих: И сли кар је стал но
стајао и посматрао... – Ђ.014.
1071. Ла вља ша па (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 90 редова. Прва реченица: Ју ра није припадао оним ма лишанима којима одрасли стал но
говоре... ; послед ња реченица: Већ се био навикао на топове, љуљање куће... – Ђ.014.
1072. Иса а кјан, Абас
Писмо Десанки Макси мовић (писмо). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
фломастер, боја исписа зелена, ћири лица ; потписано ру ком ; 52 реда. – Лист исписан са обе стра не. – Ђ.015.
1073. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари (песма) / прев. П. Ан тал ковски. – 14 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли. – Постоји још један превод на 23 стра не. – Ђ.015.
1074. Иса а кјан, Аве тик
И то ме плаши (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Дошао ми је на сан умрли песник ; послед њи стих: и то
ме пла ши. – На полеђи ни: за писа но: Књи жевност, 22 (1967), књ. 23, св. 2, стр. 162;
Ствара ње, 22, 1967, бр. 6, стр. 679–686. – Ђ.015.
1075. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Прва су ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 23 строфе, 46 сти хова. Први стих: Као извор жу борио кара ван кроз
ноћ снену ; послед њи стих: незна ним оба ла ма ишле су, ишле непреста но. – Постоји још један при мерак у Ђ.036. – Ђ.015.
1076. Менарт, Ја нез
Војнич ки коњ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Ко страх. Одрта му је кожа. ; послед њи стих: пао је ка љав
петстоједан коњ.“. – На полеђи ни: писмо Ноли та од ја ну ара 1955. – Ђ.016.
1077. Човека ни кад (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 49 стихова. Први стих: У ра диони цу твоју сам гледо ; послед њи стих: тог ни ка да – ни кад
човека. – Постоје два при мерка ове песме. – Д.001.
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1078. На оба ли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: На оба ли мора стојим: ; послед њи стих: судби но: ја ти одолевам. –
Постоје два при мерка ове песме. – На истом листу је и песма Ку па жи во та. – Д.001.
1079. Рад ни ци ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 стихова. Први стих: О, доћи ће већ! ; послед њи стих: већ дворац се ру ши – а колиба
ди же. – Песма постоји у два при мерка. – Д.001.
1080. Грегорчич, Си мон
У срце гледај своје (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: На столи цу си усео високу ; послед њи
стих: а према себи ви ше строг. – На полеђи ни ру ком Десан ке Макси мовић,
оловком за писа но: Си мон Грегорчич. – Д.001.
1081. Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 20 сти хова. Први стих: Дан се зноји и гори ; послед њи стих: чак ни
на голој груди. – Ба ла да бескућ ни ка се састоји из три песме од 20, 16 и 21 сти ха. –
На ис тој стра ни са дру гом песмом. – Д.002.
1082. Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: О, гра де, покри их безд ном мра ка мека ;
послед њи стих: и хлеб хода помрчи ном ко цар. – Дру га песма Ба ла де бес кућ ни ка
је на истом листу са првом песмом. – Д.002.
1083. Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да бес кућ ни ка : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 21 стих. Први стих: Ти идеш опет својим веч ним пу тем ; послед њи стих:
развеј их у веч ност свуда ко пра ши ну. – Пот писа но Асен Разцвет ни ков. – На засебном је листу од прве и дру ге песме. – Д.002.
1084. Рас цвет ни ков, Асен
Ба ла да слепе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
21 стих. Први стих: Зауста вљаш се крај врата сва ку вечер ; послед њи стих: од самрт ног твог гласа из безда на. – Постоји још један при мерак исте песме ис под
љу би частог ин ди га, јед на пла ва и јед на црна копи ја. – Д.002.
1085. Рас цвет ни ков, Асен
Код ку ће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ја немам ни јед ног једи ног лепог спомена ; послед њи стих: из де тињских да на. – Ру ком Десан ке Макси мовић дописа но: Асен
Рас цвет ни ков. – Постоје још два при мерка исте песме. – Д.002.
1086. Домови на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Познајем те, домовино: модре планине ; послед њи стих:
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и мрша вих сеоских паса злобно на месец лаја ње. – На истом листу је још јед на
песма без наслова. – Д.002.
1087. Без наслова (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Не знам да сам има ла мла да ; послед њи стих:
пла ви дим што пожар на говешта ва. – На истом је листу са песмом Домови на. –
Д.002.
1088. Ва зов, Иван
Бу гарски језик (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (19,5 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Јези че мојих дедова, све ти, ;
послед њи стих: ка зни ћу све оне што те ка љају. – За писа но уз песму: из збирке
Домови но ми ла, ка ко си лепа ти!. – Д.002.
1089. Смирненски, Христо
Вук (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ноћ поди же пола ко жа лосни креп, ; послед њи стих: од ла зи се тан да лег не и пјан. – Д.002.
1090. Пет ка нова, Магда
Рат се свршио (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 x 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Заспи те, мајке, ову ноћ спокојно, ; послед њи стих: мир обја ви те још пре прве зоре. – Д.002.
1091. Ла мар
Ру шеви не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21,5 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не можеш тројком оби ћи ; послед њи стих: свуд проклетство и плач је де ти њи. – Д.002.
1092. Фурна џи јев, Ни кола
Стара пла ни на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 11,5 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: Која је то пла ни на што поди же ; послед њи стих:
то је горда стара пла ни на. – Поред песме за писа но: Из збирке Слобод на домовина. – Д.003.
1093. Фурна џи јев, Ни кола
Домови на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Моја тешка судбо, моји ја ди, моја
земљо род на, ; послед њи стих: где мут на вода та ласом ми обли ва бол ра на. – Постоје укуп но три при мерка ове песме. – Д.003.
1094. Фурна џи јев, Ни кола
Пра зник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 11,5cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Волим да пу ту јем на пра зник возом ;
послед њи стих: небо, звезде, поље и пла ни на. – Поред песме за писа но: Из збирке за децу и омла ди ну Слобод на домови на. – Песма је сачу ва на у два при мерка. –
Д.003.
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1095. Реме тов, Алексан дар
Де тињство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 строфа, 28 сти хова. Први стих: Сећам се на љу тог ди ма лу ча, ; послед њи стих: мра зеви стисли. – Д.004.
1096. Недел ковски, Коле
Повратак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: О, горка земљо, ју нач ка, ; послед њи
стих: о своме кле том скит ни ци. – Д.005.
1097. Недел ковски, Коле
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Млад ју нак песму допева ;
послед њи стих: од носе си на Стоја на. – Д.005.
1098. Недел ковски, Коле
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 x 15 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе,
28 сти хова. Први стих: Тужни у ноћи, и пожуди, ; последњи стих: биће су тра људски
род. – Песма је непотписана, али је спојена са песмама Колета Недел ковског. – Д.005.
1099. Ра цин, Коста
Чежња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих: Где ли је жи вот, где ли је ; послед њи стих:
вас це ли свет да за грли!. – Д.005.
1100. Ра цин, Коча
Да ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 7 строфа, 24 сти ха. Први стих: Као на врату ни за не ; послед њи стих: около
врата везени. – Д.005.
1101. Стојан Јорданов (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: У мла да, море, годишта, ; послед њи стих: са ду ше пусте,
хајдуч ке. – Д.005.
1102. Интернациона ла (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 стихова. Први стих: Ово је наш отсуд ни бој ; послед њи стих: ни ду жности без пра ва
све том свуд. – Д.005.
1103. Копачи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29 х 21 cm), па пир без ли нија, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 строфа,
110 сти хова. Први стих: Нестаје ноћи црне! ; послед њи стих: сванули / дан. – Мање
ис правке ру ком преводиоца. – Д.005.
1104. Ја невски, Славко
Ноћ на бајка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Зрак је за мро иза гора тавних ; послед њи стих: а неми гроб сед мори цу кри је. – Д.005.
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1105. Пролећна песма (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Под земљом тра ва, ко скри те мисли ; послед њи стих:
буди под сводом соко. – Д.005.
1106. Ка ко су превођене песме у 19. књи зи М. Горкога (бе лешка). – 6 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано ру ком. Прва речени ца: Ускоро ће изи ћи у изда њу Култу ре, Београд, књи га
Горкога Белешка из дневни ка успомена, у којој има и сти хова. ; послед ња реченица: Би ло би за ни мљи во и корисно за мла де да и дру ги на ши преводиоци изнесу
своја искуства, па их ова ана лиза на то и пози ва. – На полеђи ни хемијском забележено: О преводу песа ма Горког, а оловком дописа но: Књи жевне нови не, О преводу Из дневни ка. – Д.006.
1107. Ти хонов, Ни колај
Гроб црвеноармеја ца на тргу у Београ ду (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. –
1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Њи ма,
с Ингул ца и Дњепра реке, ; послед њи стих: не могу из њих да се прену. – Име аутора ори ги на ла изнад песме, а преводиоца ис под песме. – Д.007.
1108. Рилски, Максим Фа дјејевич
На бе лу хељду (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир
без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе,
8 сти хова. Први стих: На бе лу хељду па ле росе, ; послед њи стих: у мом срцу зазву чати. – Уз превод је спојен и ори ги нал на па пи ру 20,2 х 4,5 cm, писан зе леним
масти лом ру ком аутора на па пи ру с ли ни ја ма и пот писан. – Д.007.
1109. Рилски, Максим Фа дјејевич
Украини (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа љуби часта, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Укра и но моја! Чисти та ласи поља, ; послед њи стих: срп
твој и мач твој, света, ми ла моја. – Уз превод је и ори ги нал песме писан зеленим
масти лом на па пи ру с ли ни ја ма. – Ма ње исправке ру ком аутора. – Д.007.
1110. Рилски, Максим Фа дјејевич
Стоји дрвеће грабово (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Стоје прозирножу ти грабови ; послед њи стих: црвеним ви ном и ја ким. – Уз превод и ори ги нал писан зе леним масти лом. – Д.007.
1111. Рилски, Максим Фа дјејевич
Москва (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Срце народа, мозак земље, ; послед њи стих: ни
срце на ше умре ти ни кад. – Уз превод је и ори ги нал песме писан зе леним мастилом на па пи ру с ли ни ја ма, с обе стра не. – Д.007.
1112. Рилски, Максим Фа дјејевич
Де те (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Већ је јесен прешла ту жном ру ком ; послед њи стих:
као додир материнске ру ке. – Уз превод је и ори ги нал писан зе леним масти лом
на па пи ру с ли ни ја ма. – Д.007.
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1113. Рилски, Максим Фа дјејевич
Јабу ке су са зре ле (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,7 х 14,7 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; потписа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Јабу ке су са зре ле,
јабу ке црвене! ; послед њи стих: уме да се растаје онај ко је умео да воли. – Уз превод постоји и ори ги нал песме писан ру ком аутора зе леним масти лом на па пи ру
с ли ни ја ма, који је пот писан. – Д.007.
1114. Пу шкин, Алексан дар
Дивна вевери ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
22 сти ха. Први стих: Острво се у мору гу би, ; послед њи стих: сви жи ве у дворцу,
или па лати. – Изнад песме постоји биографска бе лешка о Пу шки ну. – Д.008.
1115. Брјусов, Ва лери је
Девојчи ца (песма)/ прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: За што ми, девојчи це, ; послед њи стих: не бој
ми се та ме. – Уз песму је биографска бе лешка о Брјусову. – Д.008.
1116. Моравскаја, М.
Бегу нац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Ју трос Гри ша побегао у Амери ку. ; послед њи
стих: Ју на ку, допа лом у невољу. – Наслов на писан ру ком, оловком. – Д.008.
1117. Каљма
Кокошка (песма)/ прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 9 сти хова, Прпи стих: Пет кокоша ка глу пих ; послед њи стих:
„Кокода ко! Сне ла сам јаје па се ра ду јем!“. – Постоји још један при мерак ове песме (пла ва копи ја). – Д.008.
1118. Баљмонт, Констан тин
Ви ла на послу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: У дворац се код ви ле ; послед њи стих:
ис пи та ка ми ли це. – Изнад песме крат ка биографска бе лешка о Констан ти ну
Баљмонту. – Ма ње ис правке ру ком преводиоца (оловком). – Д.008.
1119. Бе лешке о писци ма (бе лешка). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 14 редова. – На полеђини: зеленом бојицом записано: Пољаци. – Обу хва ћени су писци: Александeр Фредро, Марија Конопњицка, Јан Бжехва, Ева Шелбург-Зарембина, Адам Мицкјевич. – Д.009.
1120. Бе лешке о писци ма (бе лешка). – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 редова. – Обу хва ћени
су писци: Јули јан Ту вим, Лу ци на Кшемењец ка, Ана Шви шчињска, Ха ли на Кошутска. – Д.009.
1121. Доброволски, Ста нислав Ри шард
За повест за Варша ву (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Децо с бари ка да Варша ве! ;
послед њи стих: Су тра Вас нова увећа ва сла ва!. – Д.009.
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1122. Доброволски, Ста нислав Ри шард
Це ли ва ним у колевци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ва ма це ли ва ним у колевци Слободе усна ма ; послед њи стих: нека расте пла мен жи во та – заста ва над
престоли ма!. – Д.009.
1123. Броњевски, Вла дислав
Фењерче (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Упа ли ми, фењерче, у гла ви, ; послед њи стих:
говори ти. – Ма ње ис правке ру ком Д. М. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је) са насловом Фењерчић. – Д.009.
1124. Броњевски, Вла дислав
О писа њу песме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Мора се имати стрпљења и љу ба ви. ;
послед њи стих: ни шта не же лим. – Постоје још два при мерка (пла ве копи је). –
Д.009.
1125. Броњевски, Вла дислав
Пољским Јевреји ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 37 сти хова. Први стих: Из пољских гра дова и вароши ца не
чу ју се / бола кри ци ; послед њи стих: и би ће јед на раса најви ша: људи племенити. – Постоје још три при мерка (пла ве копи је). На јед ном при мерку оловком у
врху за писа но: Успомени Са му и ла Ин гелбау ма. – Д.009.
1126. Броњевски, Вла дислав
Ту га и песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Може ни шта за жи во та да не буде? ;
послед њи стих: све ту ћу овом довик ну ти: не!. – Постоје још два при мерка (пла ве
копи је). – Д.009.
1127. Броњевски Вла дислав
Аноним (песма) прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 15 сти хова. Први стих: Као полет ме лоди је, јоргова на дах, ; послед њи
стих: и при тиска ла као оловни тег. – Постоји још шест при мера ка ове песме
(пет пла вих и јед на црна копи ја). – Д.009.
1128. Ту вим, Јули јан
Сплет ке међу жи ви ном (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: Дошла гуска до пат ке
си ње, ; послед њи стих: свуд шарена пера ле те. – Име аутора над песмом: Јули јус
Ту вим. – Оловком, ру ком Д. М. за писа но: Један од најбољих пољских песни ка.
Умро недавно. – Д.010.
1129. Ту жба ли ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 30 сти хова. Први стих:
Овуда је ла не у мају пролази ла ; послед њи стих: да се растајемо од сад па до века. /
Да ли нас већ чека? – Д.010.
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1130. Фурни је, Кристи јан
Девојка коју је волео (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано ру ком и ма ши ном ; 16 строфа, 66 сти хова, Први стих: Вече је се ло на ду не, ;
послед њи стих: чак га от прати до оп ште ра ке. – Ис под пот писа аутора (ру ком и
ма ши ном) за писа но и: са фран цуског преве ла Десан ка Макси мовић. – Ђ.001.
1131. Лорен, Ми шел
Дечје питање (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком и машином ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Да ли косе мртвих ; послед њи стих: под
чијом они па дају тежином. – На истом је листу са песмом Ледени за мак. – Ђ.001.
1132. Лорен, Ми шел
Ледени за мак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но руком и машином ; 4 строфе, 25 сти хова. Први стих: Ника да ми није би ло ; послед њи
стих: од смрти и од леда. – На истом је листу са песмом Деч је пи та ње. – Ђ.001.
1133. Лорен, Ми шел
Ја волим (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа пла ва, ћири лица ; потписано ру ком и машином ; 2 строфе, 10 сти хова. Први стих: Ја волим стања ватре црвене ; послед њи стих:
смрт и жи вот што прели ва се. – На истом је листу са песмом Луксембург. – Ђ.001.
1134. Лорен, Ми шел
Луксембург (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и машином ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Луксембургом, дивним парком, ; последњи стих: волим га јер тебе волим. – На истом је листу са песмом Ја волим. – Ђ.001.
1135. Де ле тан Тардиф, Жа нет
Са кер при ча свој сан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма шином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Са мо огледа ла, сомот и коже
жи во ти ња, ; послед њи стих: у ду гу свет кова ња ху ку. – Постоји још један при мерак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.
1136. Де ле тан Тардиф, Жа нет
Песма дои ље (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: Ја сам дои ља ру тенска, ; послед њи
стих: лудаци који нас чине. – Испод песме је белешка о словенском као и да је песма
из збирке Ноћ времена. – Постоји још један при мерак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.
1137. Де ле тан Тардиф, Жа нет
Од мор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: И ви тез Са кер Ма зок је дожи вео, ; послед њи
стих: да леко од херме ли на и те ти ва. – Ис под песме бе лешка: Из збирке Ноћ времена. – Постоји још један при мерак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.
1138. Де ле тан Тардиф, Жа нет
Пот пис (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Са кер Мозак је волео од лу ке ; послед њи стих:
од кога би се могло умре ти. – Постоје још два при мерка ове песме. – Ис под белешка: Из збирке Ноћ времена. – Ђ.002.
1139. Ми ракл, Ана
Смрт (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 22 сти ха. Први стих: Сав црвен у својој кошуљи бе лој, ; послед њи стих:
Брзо, брзо, дола зи олу ја, треба ди ћи сено. – Постоје још два при мерка ове песме. – Ис под за писа но: Из збирке Осам поема и њи хови цр те жи. – Ђ.002.
1140. Ми ракл, Ана
Бе жи из ба ште (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Баксу зна пти цо, ; послед њи стих: док
зу бом о зуб, у три за логаја. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ис под записа но: Из збирке Осам поема и њи хови цр те жи. – Ђ.002.
1141. Ми ракл, Ана
Пролеће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 13 сти хова. Први стих: Бла ги ве тар је отопио снег, ; послед њи стих:
ба цају нестрпљи ва те ла одећу зимску. – Постоје још два при мерка. – Ђ.002.
1142. Ми ракл, Ана
Пасти рева при ча (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Козе су спа ва ле у шта ли ; послед њи
стих: разговарам са псом са мо и гу ши бес. – Ис под за писа но: Из збирке Осам
поема и њи хови цр те жи. – Ђ.002.
1143. Ми ракл, Ана
Наставник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Ле жи пас очи ју пла вих, ; послед њи стих: и
час је свршени. – Ис под за писа но: Из збирке Осам поема и њи хови цр те жи. –
Постоји још један при мерак на пла вом па пи ру. – Ђ.002.
1144. Обон, Франсоаз
Исмеја на му за : Из збирке Демони и чуда (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. –
1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва,
ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Просја ки њо обожа ва на, ти мој дру же, ; послед њи стих: до песме ку па на под мостови ма реч ним да се сроза. – Постоји још један при мерак. – Ђ.002.
1145. Обон, Франсоаз
Измождени песник : Из збирке Демони и чуда (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Слу шам
у мени нараста црно сун це смр ти, ; послед њи стих: јер ја стварам за на век оно
што ме ни шти. – Постоји још један при мерак. – Ђ.002.
1146. Жа ле, Дениз
За нос (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Пи шем твоје ли це мла ком ма хови ном ; последњи стих: и гу бим те до препу шта ња жи вота дру гом. – На истом је листу са песмама Слат ка вода и Заборав. – Постоји још један при мерак. – Ђ.003.
1147. Жа ле, Дениз
Слат ка вода (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Ис пи ла сам цео поток ; послед њи стих: имам
времена за уми ра ње. – На истом је листу са песма ма За нос и Заборав. – Ђ.003.
1148. Жа ле, Дениз
Заборав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 9 сти хова. Први стих: Хоћу да одрешим ма не твојих ру ку ; послед њи
стих: забора ви ла сам те у отсјају мора. – На истом је листу са песма ма За нос и
Слат ка вода. – Постоји још један при мерак. – Ђ.003.
1149. Жа ле, Дениз
Пу това ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 11 сти хова. Први стих: Воз као мокра обу ћа ; послед њи стих: и послед њи стих: ста нич ни часовни ци. – Постоји још један при мерак. – Ђ.003.
1150. Жа ле, Дениз
Ба ла да – (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и
ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Мисли ла сам на зимски ве тар ; послед њи стих:
море ми о теби говори ло. – На полеђи ни: ћи ри ли цом, оловком је за писа но: Дениз Жа ле. – Ђ.003.
1151. Жа ле, Дениз
Жа лосно ју тро (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но руком и ма ши ном ; 7 сти хова. Први стих: Ки ша је ју трос ороси ла тра ву ; послед њи
стих: али не умем да при пи томим мр тве. – Ис под имена аутора за писа но: преве ла са фран цуског Дес. Макси мовић. – Ис под песме је биографска бе лешка о
Дениз Жа ле писа на ру ком Д. М. пла вим масти лом. – Ђ.003.
1152. Ме ла, Агат
Та ква беше ова љу бав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први стих: Ма ње ва жна ; послед њи стих: него
це ла веч ност. – Ђ.004.
1153. Ме ла, Агат
Звона (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 18 сти хова. Први стих: Моје срце је мртво, ; послед њи стих:
толи ком љу ба вљу уби јено. – Ђ.004.
1154. Ме ла, Агат
Рон до о трешњи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први стих: У мом срцу има трешња, ; послед њи
стих: као љу бав што сам је да ла. – Ђ.004.
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1155. Ме ла, Агат
Пурпурна боја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 7 сти хова. Први стих: Из бу ке та трња ; послед њи стих: један цвет прокли ја. – Ђ.004.
1156. Ме ла, Агат
* (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, плави ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ;
22 сти ха. Први стих: У сен ци ове шљи ве ; послед њи стих: срца ла ка. – Пот писа но:
са фран цуског преве ла Десан ка Макси мовић. – Ђ.004.
1157. Ме ла, Агат
Неса ни ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 19 сти хова. Први стих: Црна крв ; послед њи стих: злат ни крик
поноћ них пе тлова. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.004.
1158. Сећање (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
жу ти ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа, 20 стихова. Први стих: И дан и ноћ ветар просторе мери, ; послед њи стих: да спомен на њ
светим ветром ра досним. – Постоје још три при мерка ове песме. – Ђ.005.
1159. Реме тов, Алексан дар
Детињство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 строфа, 28 сти хова. Први стих: Сећам се на љу тог ди ма лу ча ; последњи стих: мра зеви стисли. – Постоје још два при мерка на пла вом па пи ру. – Ђ.005.
1160. Реме тов, Алексан дар
Месец (Девојачка песма) (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први стих: На ги њем се, та ко сним, ; послед њи стих:
би ће већ дру га ствар!: – Постоје још три при мерка ове песме. – Ђ.005.
1161. Орлов, Сергеј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Са хра ни ли га у земље пла не ту ; послед њи стих: мау золеј вечи ти. – Постоје још два при мерка ове песме. – Ђ.005.
1162. Орлов, Сергеј
Ждребе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.(29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 32 сти ха. Први стих: У пи јач но ју тро, ју че, ; послед њи стих:
и репом ма шући. – На почет ку песме ини ци ја ли дописа ни ру ком: С. О. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Ђ.005.
1163. Бе лешка о лењин градским песни ци ма (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
16 сти хова. – Ђ.005.
1164. Беран же
Краљ д Иве то (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: Био неки краљ д Ивето, ; послед њи стих:
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Истори је о кра љу ето!. – Постоје још два при мерка ове песме и још јед на варијан та у два при мерка са насловом Необич ни краљ. – Ђ.005.
1165. Иго, Вик тор
Игра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Играјте, девојчи це, ; послед њи стих: зора,
ваш друг. – Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни од ломак из при че
Ни је све у хлебу В. Дудин цева. – Ђ.005.
1166. Лорен, Ми шел
Слика Сене (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, плави ; писаћа машина, боја исписа плава, ћири лица ; потписано руком и машином ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Зелена каткад је Сена ; послед њи стих: што су
изгуби ла маму. – У потпису: Са француског превела Десанка Максимовић. – Ђ.005.
1167. Лорен, Ми шел
Сли ка Сене (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком
и машином ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Зелена каткад је Сена, ; послед њи стих:
што су изгу би ла ма му. – Ђ.005.
1168. Кра кар, Лојзе
Беле играчице (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, жу ти ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 4 строфе, 54 сти ха. Први стих: Као ви ле, као птице, ; послед њи стих: из сваког
нам бела сна. – На полеђини записано ру ком Д. М. оловком: Кракар, превод. – Ђ.011.
1169. Шкерл, Ада
Са лома (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), па пир без ли нија, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: На постољу, проже та су ровом оштрином, ; послед њи стих: и хлад на је као ка мен што га дле то клеше. – Ђ.011.
1170. Албрехт, Вера
Наш дедица (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 5 строфа, 36 сти хова. Први стих: Наш деди ца што крај пећи ; послед њи
стих: до Афри ке и Дарда не ла. – Ђ.011.
1171. Албрехт, Вера
Поремећени свет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: У зечи ћа подуг нос, ; послед њи стих: на главач ке стоји свет. – Ђ.011.
1172. Брен кова, Кристи на
Пасти ри (песма)/ прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Зора чу ва пат ке ; послед њи стих: по рогато јаре. – Ђ.012.
1173. Брен кова, Кристи на
Вевери ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
13 сти хова. Први стих: Вевери ца шмуг ну лепа, ; послед њи стих: посте љи цу меку
дати!. – Ђ.012.
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1174. Брен кова, Кристи на
Маслачак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе,
8 сти хова. Први стих: Жу ти маслачак све тлост ужегао, ; послед њи стих: да је зашти тим ма ло!“. – Ђ.012.
1175. Брен кова, Кристи на
На ша Мара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: На ша се Мара ; послед њи стих: без среће се на све ту
пате! – Ђ.012.
1176. Брен кова, Кристи на
На пла жи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20 х 12,5 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Наш се Бла жа у мору ку па, ; послед њи стих: змаја – на
све ту нај љу ћег. – Ђ.012.
1177. Брен кова, Кристи на
Ми хлеп чи ће печемо (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Рекли смо својој ма ми ; послед њи стих:
и га ла ми мо све јаче. – Ђ.012.
1178. Брен кова, Кристи на
Хоп кроз цвет ке, до за гонет ке : За гонет ке за пу жа, отровне печурке, пе тла, кокош, зечи ћа, сун цокрет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 50 сти хова. – Ђ.012.
1179. За хвал ни медвед (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 30 редова. Прва речени ца: На ис крају шу ме стаја ла је ку ћи ца. ; послед ња
речени ца: Донео ми је пу ну пун цату колевку слат ких кру ша ка за један једи ни
изва ђени трн. – Ђ.012.
1180. Коза и сед моро јари ћа (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 65 редова. Прва речени ца: Жи ве ла је коза с јари ћи ма. ; послед ња речени ца: И жи ве ли су после лепо као и пре. – Ђ.012.
1181. Тауфер, Ви да; Ли ли Нови
Мојца и жи воти ње : позори шна игра, бајка за марионете (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 22 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – На полеђи ни
за писа но: Словен ци, превод. – Ђ.012.
1182. Берачи це локва ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црне, лати ни ца ; без пот писа ;
31 стих. Први стих: Језерска вода као да је од криста ла, ; послед њи стих: и снова. –
Постоје два при мерка ове песме. – Ђ.013.
1183. Ушће реке Тунг (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, жу ти ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 41 стих.
Први стих: Та ласи знају да ри чу; што им говор ни је знан? ; послед њи стих: његов
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ве тар ми кроз гла ву свира. – На полеђини записано: Вијетнамска песма. – Постоје
два при мерка ове песме. – Ђ.013.
1184. Тхо, Анх
Чудо (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 34 сти ха. Први стих: Стојим пред врати ма тројним ; послед њи стих: иза
врата тројих. – Постоје два при мерка ове песме. – Ђ.013.
1185. Мешко, Кса вер
Џин Брдавс (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Децо, зар још ви че те ту и стоји те? ; послед њи
стих: и мудрости се учи ти у књи га ма. – Постоји још један при мерак у Ђ.016. –
Ђ.014.
1186. Кра вар Јесен (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
8 строфа, 64 сти ха. Први стих: Без пози ва, као ка да ; послед њи стих: поже ле ти
срећан пут. – Ђ.014.
1187. Растанак у јесен (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 стихова. Први стих: Сад се растајеш с на шим топлим гнездом, ; послед њи стих: над
твојим жи во том дај да ти хо за ђем. – Ђ.014.
1188. Злобец, Ци рил
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Први
стих: Осуђу јете ме јер нисам као ви ; послед њи стих: ветрић кога нема у гробу. –
На полеђи ни писмо Ноли та од ја ну ара 1955. – Ис правке ру ком Д. М. – Ђ.016
1189. Менарт, Ја нез
Сарабан да мр твих љу бавни ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x
15 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Кад заспиш
ис под хум чи це зе лене ; послед њи стих: у тих час кад се раста досмо ми. – Ђ.016.
1190. Менарт, Ја нез
Ја (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 6 строфа, 12 сти хова. Први стих: Пред огледа лом стојим нем, ; послед њи
стих: мени и све ту за гоне тан. – Постоје два при мерка ове песме. – Ђ.016.
1191. Голи ја, Па вел
Педесе тогоди шњи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 40 сти хова. Први стих: Пет десе тлећа прошло ми је журно, ; послед њи стих: Пст! Не при ма се, ексе лен ца спи. – Ђ.016.
1192. Се ли шкар, Тоне
И та кав си сад пред на ма! : Дру гу Ђу ру Са лају за његову 65-годи шњи цу (песма) /
прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа,
24 сти ха. Први стих: Жи во та твога стоји преда мном књи га жи ва, ; послед њи
785

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

стих: прождрљи ва ца и бед них, и бу не се ди же хук!. – Пот писа но Тоне Сели шкар,
преве ла Десан ка Макси мовић. – Сачу ван и новински исечак обја вљене песме у
Ра ду, год. 9, бр. 7 (14. 4. 1954). – Ђ.016.
1193. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Дру га су ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 23 строфе, 46 сти ха. Први стих: Кара ван се вио крај пал ми, тра жио
сен ке њи не ; послед њи стих: поздра ве при мио ни је, ни ти је на зи вао. Постоји још
један при мерак у Ђ.036. – Ђ.015.
1194. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Трећа су ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
без пот писа ; 26 строфа, 52 сти ха. Први стих: И сти гао је кара ван као извор жуборећи, ; послед њи стих: и кара ван ишо пут ви ди ка отворена ши ром. – Постоји
још један при мерак у Ђ.036. – Ђ.015.
1195. Иса а кјан, Авик
Абул Ала Маари : Су ра четврта (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1. л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 18 строфа, 36 сти хова. Први стих: Пусти њу и кара ван слич но кри ли ма
слепог ми ша ; послед њи стих: преки да ла му мисли нити чим коју прести поч не. –
Постоји још један при мерак у Ђ.036. – Ђ.015.
1196. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Пе та су ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 23 строфе, 46 сти хова. Први стих: Пра ћене пра порци ма сет ним не
мењајући ста зе ; послед њи стих: да ље, са мо да ље, да га људи не би могли сти ћи. –
Постоји још један при мерак у Ђ.036. – Ђ.015.
1197. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Маари : Су ра шеста (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 21 строфа, 42 сти ха. Први стих: Слат ко је ми риса ло цвеће док вре ли
зра ци па ле ; послед њи стих: поздра ва при мао ни је ни ти је на зи вао бога. – Ђ.015.
1198. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Су ра сед ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
без пот писа ; 21 стро фа, 42 сти ха. Први стих: Погле да у ру мени ви дик Абул
Ма ари без да ха ; послед њи стих: ти си добро, срећа, лепо та, у све томе ореолу. –
Ђ.015.
1199. Иса а кјан, Аве тик
Абул Ала Ма ари : Послед ња су ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, латини ца ; без пот писа ; 11 строфа, 22 сти ха. Први стих: Та ласи ма пе ска ка ми ле,
на лик на злат не чам це, ; послед њи стих: ле тео је вољеном сун цу, та мо где оно
неста. – Ђ.015.
1200. Прешерн, Фран це
Војнич ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (28,5 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 6 строфа, 42 сти ха. Први стих: Ви ши ја сам од пет стопа ; послед њи
стих: ју нач ки – умре ти. – Уз превод је и исечак из Поли ти ке, у којој је 6. 2. 1949.
обја вљена ова песма. – Ђ.016.
1201. Се ли шкар, Тоне
Пар тијска песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха: Први стих: Ра за пе ла се небом ду га, ; послед њи
стих: у Главњачи окрут ној. – Песма ни је це ла сачу ва на, већ са мо први лист. –
Ђ.016.
1202. Обла ку (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без лини ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Под небом, гле, облак, ; послед њи стих: тај лик нека да
ја. – На истом листу са песмом Моја му за. – Ђ.016.
1203. Моја му за (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Моја му за ни је не жна ; послед њи стих: и воју је с тира ни ма. – Ђ.016.
1204. Груден, Иго
Кам ни шке елеги је : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: У ру ци некад држа ли
смо свет ; послед њи стих: воде уз песму наста вљају пут. – Ђ.016.
1205. Груден, Иго
Кам ни шке елеги је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Све те ноћи, без љу ба ви
мрак тих, ; послед њи стих: с оне стра не гроба тај чу јем шум. – Ђ.016.
1206. Груден, Иго
Кам ни шке елеги је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Оби ђох на ше са моће крај драг: ; послед њи
стих: ко да гледам с Жа ла пла нински мрак. – Ђ.016.
1207. Бевк, Фран це
Игра ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Десном ногом поскочи мо, ; последњи стих: сун це гледа на луг. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.016.
1208. Ашкерц, Ан тон
Грешник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (30 х 20,5 cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 строфа, 68 сти хова. Први стих: У колиби ци над Ган гом ; послед њи стих: да мислећи
већ ниси прав!“. – На полеђи ни: за писа но оловком писа ним слови ма: Превод. –
Постоји још један при мерак на три листа (зе лени па пир 29,5 x 21 cm), на чи јој
полеђи ни пи ше: Преводи Ашкерца. – Ђ.016.
1209. Ашкерц, Ан тон
Словенач ка леген да (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, зелени ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ;
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6 строфа, 24 сти ха. Први стих: „Отварај“, пред рајем зачу је се глас, ; послед њи стих:
„Ту чекај, сад ћу да се вратим!“. – Ђ.016.
1210. Ашкерц, Ан тон
Све ти ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29 х 21 cm), па пир без лини ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 строфа, 52 сти ха. Први стих: Ни у коме ни је ка лен дару ; послед њи стих: иако беше
се љан ка са мо... – Ђ.016.
1211. Ашкерц, Ан тон
Херкулов кип (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 50 сти хова. Први стих: На тргу атинском са краја на крај, та ко ; последњи стих: реа листа сва ки је и идеа лист!“. – Ђ.016.
1212. Ашкерц, Ан тон
Бајрамска леген да (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 12 строфа, 48 сти хова. Први стих: Шарена гу жва... Поле леј ни је све тлост ;
послед њи стих: у џа ми ји поче препирка и хук. – Ђ.016.
1213. Ашкерц, Ан тон
Ми устаје мо (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, зе ле ни ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 28 сти хова. Први стих: Ми устајемо! Вас је страх? ;
послед њи стих: на ша ће би ти осве та! – Пе сма је пот писа на: пре вод Д. Максимовић. – Ђ.016.
1214. Ашкерц, Ан тон
Зимска романса (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 46 сти хова. Први стих: Пет месеци?! ...Ч и ни ми се тек мај ; послед њи стих:
У ди вљој игри ве тра заси па пе те!“. – Ђ.016.
1215. Ашкерц, Ан тон
Словенач ка кра љи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 15 строфа, 60 сти хова. Први стих: Краљ Ати ла, стра шни војник, Хун, ; послед њи стих: и кра љи ца победи са ма. – Ђ.016.
1216. Ашкерц, Ан тон
Ча ша бесмрт ности (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 107 сти хова. Први стих: Турбан шарен ди чи русу гла ву, ; послед њи стих:
Ча ша твоја, мудри Ал-Ра ши де!“. – Ђ.016.
1217. Ашкерц, Ан тон
У Гон доли : Млеци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 строфа, 44 сти ха. Први стих: Куд возиш се, куд, ; послед њи стих: све мој
усрд ни Ци цероне. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1218. Ашкерц, Ан тон
Ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир, без ли ни ја, зелени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 92 сти ха. Први
788

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

стих: Страх те преда мном, зар те страх? ; послед њи стих: Васе љена ја сам ти –
атом. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1219. Ашкерц, Ан тон
Свадба у Лу гови ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 17 строфа, 68 сти хова. Први стих: За сто поседа ли свати ; послед њи стих:
образ је пости ђен вас. – Ђ.016.
1220. Ашкерц, Ан тон
Послед ња стра жа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 25 строфа, 50 сти хова. Први стих: По ста зи сту па строг и мрк, ; послед њи
стих: на стра жи стоји мр тав, крут. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1221. Ашкерц, Ан тон
Пролећу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, зелени ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Поздра вљам те, пролеће, из срца свег, ; послед њи
стих: устао из столет ног гроба... – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1222. Ашкерц, Ан тон
Бреме (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 строфа,
28 сти хова. Први стих: Све стрми ји је да нас овај пут... ; послед њи стих: Од марај
се, спасен и жи во та са да?“. – Ђ.016.
1223. Ашкерц, Ан тон
Буда у бра манској књи жни ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 14 строфа, 56 сти хова. Први стих: Кад оно Буда Го та ма ; послед њи
стих: пра зни, без речи љу ба ви. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1224. Ашкерц, Ан тон
„Богу за леђи ма“ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
24 строфе. Први стих: „Богу за леђи ма“ да кле! ; послед њи стих: и слобода си ну
ва шем крају.“. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1225. Ашкерц, Ан тон
Зора (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: И у су морну ду шу моју ; послед њи стих: и жи вот опет
би ва драг. – Ис правке ру ком преводиоца. – Ђ.016.
1226. Ашкерц, Ан тон
Свуда ме сре та (Рим) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: И увек га ви дим пред собом. ; послед њи
стих: отворен, молбен овај – длан. – Ђ.016.
1227. Ашкерц, Ан тон
Стари град (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, зелени ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 9 строфа, 45 сти хова. Први стих: Ту горе, на стена ма стрмим ; послед њи стих: и пуст је
опет грофов стан. – Ис правке ру ком Д. М. – Ђ.016.
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1228. Ашкерц, Ан тон
Сли карева смрт (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 15 строфа, 30 сти хова. Први стих: „Готово! Не ви де та кве сли ке са мостан ;
послед њи стих: да најзад мир срца на ђе у са моћи стар. – На полеђи ни за писа но
оловком писа ним слови ма ру ком Д. М.: Ашкерц. – Ђ.016.
1229. Шмит, Јоже
Песма о слепом ми шу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Хамбар стари рас климан – ; послед њи стих: човеку би ћеш дра га, знај. – Ма ње ис правке ру ком Д. М. –
Постоје још два при мерка. – Ђ.016.
1230. Раста нак у јесен (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 строфа, 25 сти хова. Први стих: Сад се растајем с на шим топлим гнездом, ; послед њи стих: над твојим жи во том дај да ти хо за ђем. – Ђ.016.
1231. Град ник, Алојз
Песма о смрти и жи воту (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 17 cm),
каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом машином ; 63 сти ха. Први стих: Кад од нас су на пози ве Велесудије ; последњи стих: Ју госла ви ја! Ју госла ви ја! Ју госла ви ја!. – Ђ.016.
1232. Воду шек, Божо
Дар дра гој (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Кад буду жи та злат на по там не ла ; последњи стих: него цвеће и класови сун ча ни. – Постоји још јед на верзи ја ове песме
која се од описа не бит но раз ли ку је. – Ђ.016.
1233. Вод ник, Ан тон
Сећа ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 8 строфа, 26 сти хова. Први стих: У ла кој модри ни ; послед њи стих: и чак
у сну зрачи ти теби... – Ђ.016.
1234. Хофман, Бран ко
Мр твац столећа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: У ми ру ки ши це ра не роси нит, ;
послед њи стих: за ста клом се мр тво ли це све тлу ца. – Постоји још један при мерак. – Ђ.016.
1235. Кович, Каје тан
Де ти њи погреб (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Се лом ма лим, ко где у повести, ;
послед њи стих: Украј гроба стојим сам, сред зи ме. – Ђ.016.
1236. Злобец, Ци рил
Газели ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 7 строфа, 21 стих. Први стих: У пет наестој већ си устрепта ла. ; послед њи
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стих: с на дом би ћеш срећ на. – Осми тристих је на писан ру ком Д. М. – Постоји
још један при мерак, у коме су све строфе преку ца не. – Ђ.016.
1237. Злобец, Ци рил
Крај (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 стихова. Први стих: Проху ја ће ноћи и да ни, лета, ; послед њи стих: крај ту је! Из ру ку
па да ми књи га. – Постоји још један при мерак. – Ђ.016.
1238. Злобец, Ци рил
Вечерас (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Вечерас су тон леп је, тих, ; послед њи стих: без су за неко,
и растан ка. – Ђ.016.
1239. Албрехт, Вера
Тополе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Под истим некад пони кле су сводом ; послед њи стих: додирнуо се пру та сломљени прут. – На полеђи ни за писа но ру ком
Д. М.: И Веру сам на шла. Имам још са мо да.... – Ис под песме ру ком Д. М. у загра ди за писа но: Жена песни ка Албрех та. – Ђ.016.
1240. Ми нати, Иван
У бреза ма је пролеће већ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: У бреза ма је пролеће
већ, ; послед њи стих: ко слеп ци и за горча ни пое ти. – Ма ње ис правке ру ком
аутора. – Ђ.016.
1241. Ми нати, Иван
Девојко, ти се бојиш (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Иако зову ме твоје ру ке ;
послед њи стих: дози вати за луд из гроба. – На полеђи ни за писа но оловком ру ком
Д. М.: Ми нати. – Ђ.016.
1242. Клоп чић, Ми ле
Мери се претста вља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 36 сти хова. Први стих: Ти од већ ни кад не пи тај. ;
послед њи стих: а сад се зовем Сустерзич Мери. – Ђ.016.
1243. Пет ка нова, Магда
Писмо Десан ки Макси мовић (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х
21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Де сан ка, пишем ти, али не знају ћи ; послед њи стих: и да ти рек нем опет: „Добро дошла!“. –
Ђ.016.
1244. Левец, Пе тер
За мрзло језеро (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сад мени је као теби у зи му ;
послед њи стих: у шум та ласа сли ти свој немир. – Ђ.016.
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1245. Шкерл, Ада
Са лома (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,2 х 14 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 4 строфе, 17 сти хова. Први стих: На постољу проже та су ровом оштрином ; послед њи стих: и хлад на је као ка мен што га дле то клеше. – Ђ.016.
1246. Кович, Каје тан
Човек (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20 x 14 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 2 строфе, 13 сти хова. Први стих: Нећу још да сам човек ком годи не ;
послед њи стих: а човек на ону стра ну понора зре, гледа. – Постоји још један примерак. – Ђ.016.
1247. Пав чек, Тоне
Црни мачак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 12 сти хова. Први стих: О, мач ку црн, о, ман гу пе, ; послед њи
стих: о, не на ли чи на њих ти. – Постоји још један при мерак. – Ђ.016.
1248. Жу жек, Бран ко
Песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: На пи шем сва ку ноћ сти хова збир ; последњи стих: и једва ви дан се пре твори у дим. – Постоје још три при мерка. – Ђ.016.
1249. Коцбек, Едвард
Ноћ сећања (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
31 стих. Први стих: Бос као некад сту пам ; послед њи стих: оца свог у сну. – Ђ.016.
1250. Удович, Јоже
Играчица (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (21 х 15 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 7 строфа, 39 сти хова. Први стих: Кроз векове су морне светлости ; послед њи
стих: успомена. – Ђ.016.
1251. Јен ко, Си мон
Корак у жи вот (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Срце трепери ; послед њи стих: чун ми водите!. – Ђ.016.
1252. И рекла је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом машином ; 16 строфа, 57 сти хова. Први стих: И рекла је да још љуби ла није ; послед њи
стих: уз њу бих стао и чекао та ко. – Ђ.016.
1253. Тауфер, Ви да
Вече (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Већ дах гли ци ни ја пу ни зрак, ; послед њи
стих: на земљу сту па мајска ноћ. – Ђ.016.
1254. Ви пот ник, Цене
Понорни ца (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 7 строфа, 21 стих. Први стих: Бла го сун це сту па из ноћ не стаје ; послед њи стих: па дам у мрак где земља ле жај даје. – Ђ.016.
1255. Вод ник, Ан тон
Сећа ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm) па пир без ли нија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 8 строфа, 26 сти хова. Први стих: У ла кој модри ни ; послед њи стих: и чак у
сну зрачи ти теби. – Ђ.016.
1256. Град ник, Алојз
У туђи ни (сонет). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: О, ка ко си ми да леко, Меда на, ; послед њи стих: у срце ми је легла као
кам. – Ђ.016.
1257. Цвељко (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Цвељко ; послед њи стих: са гну ти се све до тла. – На истом листу
са песма ма Посек и Сени чи на жа лопојка. – Ђ.016.
1258. Посек (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова.
Први стих: Ми смо ју трос му ху кла ли, ; послед њи стих: њи ме месо за ли те. – На
истом је листу са песма ма Цвељко и Сени чи на жа лопојка. – Ђ.016.
1259. Сени чи на жа лопојка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 5 строфа, 10 сти хова. Први стих: Пред школом где се сти че нау ка ; последњи стих: зар се сме та ко чи ни ти!. – Ђ.016.
1260. Сеп тембарска песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: У јесен би па ло све, ; послед њи стих:
крва во ли шће над гра дом. – Ис под наслова песме мо то су сти хови Д. М.: ...ка да
јесења вечер жу та на мој се спусти кров. – Ђ.017.
1261. Ћу тање (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без линија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 23 сти ха. Први стих: Блиски сте мени као ; послед њи стих: оста ће су жањ у
лан ци ма. – Ђ.017.
1262. Сребрни из лет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа љуби часта, ћири лица ; без потписа ;
5 строфа, 30 сти хова. Први стих: Толи ко мла ђи од мене ; послед њи стих: ру ком
дирну ти нећеш. – Ђ.017.
1263. Песникиња (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без лини ја, бели ; писаћа машина, боја исписа љуби часта, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Нау чи ле су од вас ход, ; послед њи стих: и свет је сред
ва шег дла на. – Ђ.017.
1264. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 сти хова. Први стих: говоре жениш се с пролећа ; послед њи стих: уни штио си
и ра зорио дру гу. – Ђ.018.
793

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1265. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Једиш се и ту жиш уза луд но ; послед њи стих: непри мет но прсти ма својим од носе. – Ђ.018.
1266. Ме таксе
У царству мр твих (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Љу би ли смо се јед ном као луди ; послед њи
стих: жи вот ми ра дост постаје све већа. – Ђ.018.
1267. Ме таксе
У трам вају (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Док сам би ла девојчи ца, често, ; послед њи стих: па
ма се увек вози ла стојећи. – Ђ.018.
1268. Ме таксе
Арми ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Са писа ћег стола узи маш моје писмо ; послед њи стих:
це лом ку ћом слич но пу хору бе лом. – Ђ.018.
1269. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа. Први стих: Ти си волео – ниси се сећао, ; послед њи стих: ја сам на писа ла
с љу ба вљу. – Ђ.018.
1270. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Да хоће ме позову од некуд ; послед њи стих: у сви та њу
твојих очи ју. – Ђ.018.
1271. Ме таксе
Мати (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 стихова. Први стих: Пам тим те над својом колевком наг ну ту ; послед њи стих: да ми
се над колевком смешиш непреста но. – Ђ.018.
1272. Ме таксе
Хоћу да мојим поста неш сећа њем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Хоћу да сад мојим поста неш
сећа њем, ; послед њи стих: створи ти те успоменом. – Ђ.018.
1273. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 сти хова. Први стих: Док си живео у оно тешко доба, ; последњи стих: на срцу свом. – Ђ.018.
1274. Ме таксе
Жени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
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12 сти хова. Први стих: Ти јед номе се љу ба ви предајеш дрве ту, ; послед њи стих:
постајеш, још дивни ја, бајна. – Ђ.018.
1275. Ме таксе
Дођи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Као да си постојао и прошле годи не? ; послед њи стих: на
на шу дра гу, крат ку ста зу – чекам. – На полеђи ни за писа но пла вом хемијском:
Ме таксе, љу бавна. – Ђ.018.
1276. Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
22 сти ха. Први стих: У прстен ме не за кљу ча вај – ; послед њи стих: не за кљу ча вај
ме у прстен. – На полеђи ни: информа ци ја о ра ду Зајед ни це матич них библио тека. – Ђ.019.
1277. Лисовска, Ол га
Кућа с тршчаним кровом (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 12 сти хова. Први стих: Аеродрому нема места
у мом жи во ту новом, ; послед њи стих: Нека ми бор над кровом шу ми, ши шарке
ле те у тра ву. – Ђ.019.
1278. Лисовска, Ол га
Ли цем ка јесени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Заблиста роса шарени лу
по тра ви, ; послед њи стих: су хе чау ре отворио дан. – Ђ.019.
1279. Лисовска, Ол га
Врата (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Врата. Врата. Врата. ; послед њи стих:
са мном нека се ја ви. – На полеђи ни: извештај. – Ђ.019.
1280. Лисовска, Ол га
Јабу ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Био је ноћу јак ве тар. С ота ве ; послед њи стих: Ноћу је
ве тар ду вао сил но. – На полеђи ни: извештај. – Ђ.019.
1281. Лисовска, Ол га
Мир (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 17 сти хова. Први стих: Мир то у црне барке ; послед њи стих: кад од гурне
врата у мрак. – На полеђи ни: извештај СА НУ од 17. 5. 1979. – Ђ.019.
1282. Фурни је, Кристи јан
Ветроказова успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 11 строфа, 48 сти хова. Први стих: Ка да се сврши дан, ;
послед њи стих: сва ки пут. – Ђ.005.
1283. Фурни је, Кристи јан
Реченич ни зна ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
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ру ком и ма ши ном. Први стих: У тач ки је све, рече Тач ка. ; послед њи стих: Реченич ни зна ци. – Ђ.005.
1284. Фомбер, Морис
Кра љев столар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Ја тврдим ; послед њи стих: има
са мо дрво ди вље трешње. – Ђ.005.
1285. Д’Орлеан, Шарл
Песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Време је зба ци ло огр тач свој ; послед њи стих: зба ци ли стари огр тач свој. – Ђ.005.
1286. Касарова, Љу ба
Сејач (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (17 х 10,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Та мо колевке с неба ни шу ; послед њи
стих: ди же се и све тли сун чев крст. – Ђ.006.
1287. Пе лин, Елин
Ко? (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 17 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Први стих: Ко посеја ; послед њи стих: месец мај!. – Ђ.006.
1288. Ма ли на, Ка ли на
Невоља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 17 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Жи шку ли за иска ; послед њи стих: та
беда голема?. – Ђ.006.
1289. Теновска, Весе ли на
Мајка (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 6 л. (21 х 14,5cm), па пир без
ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Прва речени ца: Ра да при твори ма ла врата и пође пу та њом кући. ; послед ња речени ца: Још двоји цу да их имам, у шу му бих и њих посла ла. – Ђ.006.
1290. Ти хонов
Шу ма диске шу ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Седи у Лењин гра ду, у ули ци Зверинској, ; последњи стих: а да нас смо – за трпезом јед ном. – На полеђи ни ру ком Д. М. за писа но:
Преводи Ти хонова. – Ђ.007.
1291. Ти хонов
Под не на пу ту (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 строфа, 36 сти хова. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. црним масти лом:
Преводи Ти хонова. – Ђ.007.
1292. Фран ко, Иван
Најам ник – слу га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
84 сти ха. Први стих: На усна ма ту жна песма, у ру ка ма ру чи це плу га ; послед њи
стих: На твојој земљи сам свој господар. – Ђ.008.
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1293. Ме таксе
Ноћ на мору (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Море гори као посуда ; последњи стих: ма да ви ше ни паре нема. – Ђ.009.
1294. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не тра жим ја тебе. Свуда
куд крочим, ; послед њи стих: а главно је – њу не изгу бит. – Ђ.009.
1295. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Човека који се туђега докопо ; последњи стих: А ти на слободи ужи ваш још. – Ђ.009.
1296. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Та зимска ноћ траје ми лионе да на. ;
послед њи стих: Врати ћу се, врати ти ипак. – Ђ.009.
1297. Ме таксе
При зна ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 стихова. Први стих: Ни кора ка те пусти ти не могу ; послед њи стих: хи ља ду пу та
спа шћу те ја!. – Ђ.009.
1298. Ме таксе
Ма ли конобар (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ма ли Ара пин још касно по ноћи, ; послед њи стих: за
учи те ље током школова ња. – Ђ.009.
1299. Пут ни кова моли тва (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (23 х 14,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ја, мајко бож ја, са моли твом са да ;
послед њи стих: најбољег ан ђе ла – ду шу себи слич ну. – Ђ.010.
1300. Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (22,5 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: На пут се спремају ћи ду ги ; послед њи
стих: и натраг не може да да. – Ђ.010.
1301. Кра кар, Лојзе
Сунце у књизи (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, плави ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 38
сти хова. Први стих: Јаој, шта ли је то? ; послед њи стих: држи као глу пав ко. – Ђ.011.
1302. Кра кар, Лојзе
Медвед са ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли нија, пла ви ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 12 строфа, 48 сти хова. Први стих: Бу квак за веја них ногу, ; послед њи стих: доведемо у ред
свест. – Ђ.011.
797

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1303. Кра кар, Лојзе
Јесен (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 63 сти ха. Први
стих: Ишла је, ишла, с ко тари цом сна ша ; послед њи стих: стару трешњу за са лашем. – Ђ.011.
1304. Кра кар, Лојзе
Старе играч ке (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 40 сти хова. Први стих: Све дрх та ве и клеца ве ; послед њи стих: да су обоје за
смеће. – Ђ.011.
1305. Кра кар, Лојзе
Ленка иде први пут у школу (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Име су јој Ален ка да ли, ; послед њи стих:
сад Лен ку бри не дру го!. – Ђ.011.
1306. Кра кар, Лојзе
Пу жић Ду горог (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без
ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 32 сти ха. Први стих: Тешку ку ћу носи ; послед њи стих: ми ли ста зом дуж. –
Ђ.011.
1307. Ма ме, Магда
Бекство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 13 сти хова. Први стих: Све је на све ту са мо ус пла хи рено бекство: ;
послед њи стих: Срце ће жу ри ти да пати. – Ђ.001.
1308. Форест Кланси је, Жа клин
Са моу биство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 23 сти ха. Први стих: Сун це узми че, ; послед њи стих: шта ви кати. – Ђ.001.
1309. Форест Кланси је, Жа клин
Песма без наслова : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: Ва ше ду ге смр ти, де те, ; последњи стих: гоми ла крстова у ходу иде на вас. – Ис под имена аутора пот писа но:
преве ла Десан ка Макси мовић. – Ђ.001.
1310. Кејрол, Жан
Повратак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих: Вра ћао се, вра ћао човек, ; послед њи
стих: моћи да га од веду. – Ђ.001.
1311. Кејрол, Жан
Храбри ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20 x 12 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 строфа, 25 сти хова. Први стих: Они су ратова ли с децом ; послед њи
стих: Моја једи на љу ба ви. О, моја осве то!. – На полеђи ни црним масти лом за писа но: Дробњак Бошко. – Песма писа на са обе стра не листа. – Постоји још један
при мерак ове песме од 9 строфа са ис правка ма. – Ђ.001.
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1312. Марсенак, Жан
Они (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Кад они скоп чају своје огр таче, ; последњи стих: до ове, што им пре ти, ру ке. – Песма је на истом листу са песмом Смрт
на шим непри јате љи ма. – Ђ.001.
1313. Марсенак, Жан
Смрт на шим непри јате љи ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 15 сти хова. Први стих: Они имају леђа
створена за нож, ; послед њи стих: Он је ослоба ђа. – На истом је листу са песмом
Они. – Ђ.001.
1314. Вјене, Ги јом
Пад жи ра са гра не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: У под нож ју храста, за гњу рена у тра ву, ;
послед њи стих: ви деше у па ду жи ра све та смак. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Име писца на писа но и на фран цуском јези ку оловком. – Ђ.001.
1315. Иго, Вик тор
Једри ли ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом машином ; 12 сти хова. Први стих: То је ла ђа као дивна слика, ; послед њи стих:
са воде као га леби. – На истом је листу са песмом Срећа Пола Фора. – Постоје још
два при мерка ове песме. – Ђ.001.
1316. Фор, Пол
Срећа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: Срећа је у ли ва ди, трчи та мо брзо,
трчи брзо, ; послед њи стих: скочи преко жи ви це, трчи та мо брзо – побећи ће. –
На истом је листу са песмом Вик тора Игоа Једри ли ца. – Постоје још два примерка. – Ђ.001.
1317. Лебезг, Фи леас
Најлеп ша земља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 20 сти хова. Првих стих: Најлеп ша земља на све ту ;
послед њи стих: волим да гледам твој лик!. – Постоје још два при мерка. – Ђ.001.
1318. Ри шпен, Жан
Успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Певајте! Ноћ ће би ти крат ка. ;
послед њи стих: Да би ноћ крат ка би ла. – Постоје још два при мерка ове песме. –
Ђ.001.
1319. Терје, Ли дре
Корпар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Врбов пру те, врбов пру те, ; послед њи стих:
са ви се, омек шај под прсти ма корпару. – На истом листу са песмом Шева Франси
Јара. – Ђ.001.
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1320. Јар, Франси
Шева (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 20 сти хова. Први стих: У зе лени лу тра ве и цве това ; послед њи стих: у небу
изгу бљени. – На истом је листу са песмом Корпар Ан дре Терјеа. – Постоје још
два при мерка ових песа ма. – Ђ.001.
1321. Лорен, Ми шел
Позла ћена песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,8 х 17 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 42 сти ха. Први стих: Позори ште – коли ца ;
послед њи стих: уми ру од њега деца. – Постоји још је дан при мерак ове песме. –
Ђ.001.
1322. Иго, Виктор
Зимско вече (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Ма гла је хлад на и сив је врес
мла ди, , послед њи стих: ру жи часте гла ве имају деца ма ла. – На истом су листу
јед на песма без наслова Алфреда де Ви њи ја и песма Прошлост пре ља Грегоара
ла Роа. – Постоје још два при мерка ових песа ма. – Ђ.001.
1323. Траг ни је остао на стази (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Траг ни је остао на ста зи. ; послед њи стих:
не постоје прозор ни траг. – Ђ.019.
1324. Зулфи ја
Ве ли ко рођење (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 5 строфа, 45 сти хова. Први стих: За ла зи ло сун це негде иза брда ; послед њи
стих: зато што почех жи вет тек од седам наесте. – Постоји још један при мерак
без пот писа. – Ђ.020.
1325. Зулфи ја
Процвета ла кајси ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 11 строфа, 44 сти ха. Први стих: Процвета ла кајси ја уз прозор на ма... ; послед њи стих: с пустог састан ка са тобом. – Постоји још један при мерак. – Ђ.020.
1326. Зулфи ја
Звезда на успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Зве зде не све тле, – често
говоре нам, ; послед њи стих: звезда ну успа ван ку на земљи доле. – Ђ.020.
1327. Зулфи ја
Ака ци ја 5 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ака ци јо, ју трос кроз ма гле ла хор, ;
послед њи стих: срећ ни ве тар доне ти поздрав. – Ђ.020.
1328. Зулфи ја
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
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2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Ти у земљи спаваш, мој дру же мио, ; послед њи стих:
ни су за мојих ти не ви диш са да. – Ђ.020.
1329. Зулфи ја
У сусрет песми алата (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: У ка кав ли ћу зба ци ти бездан ; послед њи
стих: у сусрет њему отвори ћу срце це ло. – Ђ.020.
1330. Зулфи ја
Ви шње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
16 сти хова. Први стих: Јесу ли то ви шње ста ле у ред? ; послед њи стих: рад, љу бав,
цвеће. – Ђ.020.
1331. Зулфи ја
Вече (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: У тој ти ши ни што свуд лева ; послед њи стих: у њи ма ватра па ли се висока. – На полеђи ни: пла вом хемијском за писа на песма Ше тао
крај Тибра Рафаел. – Ђ.020.
1332. Шетао крај Тибра Рафаел (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm),
па пир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Шетао крај Тибра Рафаел ; послед њи стих: А он загрливши је: Ма доно!. – На полеђи ни: за писа на песма Вече писа ћом ма ши ном. – Ђ.020.
1333. Зулфи ја
Јесен (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Ево и јесени... Не тра жим ми лост већу: ; послед њи стих:
нека вам као зрак све тли при ча о мени. – Ђ.020.
1334. Зулфи ја
Мора пролеће на ћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 17 сти хова. Први стих: Морам пролеће на ћи ово да на, ; послед њи стих:
О, ка ко ми је по требно пролеће ово да на. – Ђ.020.
1335. Зулфи ја
За пад (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 сти хова.
Први стих: Говоре дивно је за пад но сун це, ; послед њи стих: и помоћи ће да се
за пад ми не. – Ђ.020.
1336. Зулфи ја
Непотребна узбуђења (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Узбуђења се непотребних ока ни, ; послед њи
стих: да бих земљи опет би ла корисна. – Ђ.020.
1337. Зулфи ја
Крај фонта не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21,5 ), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 стихова. Први стих: Месец за плови изнад пла ни на, ; послед њи стих: осве тља ва ла им
судбу без престан ка. – Ђ.020.
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1338. Зулфи ја
Без тебе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа,
24 сти ха. Први стих: Цео жи вот без тебе (ка ко време корача), ; послед њи стих:
О, за што ме за жи во та ниси оста вио?. – Ђ.020.
1339. Ме таксе
Рат и мир (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 стихова. Први стих: клизи пароброд немом водом без ци ља ; послед њи стих: дози вањем ра ке та. – Ђ.021.
1340. Ме таксе
Алексан дри ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm); без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 стихова. Први стих: Ти познаш увек ода кле је ко ; послед њи стих: и у њих своје утера
бродове. – Ђ.021.
1341. Ме таксе
Дан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 16 стихова. Први стих: Дан је покисао до са ме ка же, ; послед њи стих: ко му ња му сева ла
ватра мла да. – Ђ.021.
1342. Ме таксе
Ноћ на мору (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Море гори као посуда ; послед њи стих: ма да нема ни
грома ви ше. – Ђ.021.
1343. Ме таксе
У ру жи частој ку ћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
28 сти хова. Први стих: Доби ла сам свој, ру жи части дом ; послед њи стих: чу ти
сва кога на земљи човека. – Ђ.021.
1344. Ме таксе
Врап ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Отворив прозор као што се ду ша отвара ; послед њи стих:
као зрна прошлог и буду ћег за мет ка. – Ђ.021.
1345. Ме таксе
Улице (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 36 стихова. Први стих:
И улице једанпут умиру, ; последњи стих: Како ми је топло у асфалтној ру ци. – Ђ.021.
1346. Ме таксе
Сви та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,1 х 21 cm), па пир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова.
Први стих: Небески ва лови за журбу не маре ; послед њи стих: пле те бу ба, мудра
сви лопређа. – Ђ.021.
1347. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
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4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Пут твој који сече поља нова, ; послед њи стих:
или ћеш ме пре тварати у песме. – Ђ.021.
1348. Ме таксе
Песма без почет ка и наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 10 сти хова. Први стих: И као ма ли див ; послед њи стих: на ша мирна
ла ђа носи на плећи ма. – Ђ.021.
1349. Ме таксе
У под не (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова.
Први стих: Као наран џа жу торојна у небо бе ло ; послед њи стих: И са мо њему
моли се!. – Ђ.021.
1350. Ме таксе
Крај главног пу та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
13 сти хова. Први стих: Стаја ли смо крај пу та што пољем при лази ; послед њи стих:
и до са мог корена мраз поби ја, ре же. – Ђ.021.
1351. Ме таксе
Изгна ник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 стихова. Први стих: Имаш ма га ци не тексти ла ; послед њи стих: шачи цу род не земље. – Ђ.021.
1352. Ме таксе
Земља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 6 строфа, 24 сти ха. Први
стих: Укус земље познат ми је од де тињства ; послед њи стих: па шћу земљи на
груди. – Ђ.021.
1353. Ме таксе
Нема се кад (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Нема се кад у рођену ду шу за гледати ; послед њи стих:
Нема се кад у рођену ду шу за гледати. – Ђ.021.
1354. Ме таксе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не ма мих те да дођеш к мени ; послед њи стих:
сматрати сва ку људску лаж. – Ђ.021.
1355. Дру ги пут на земљи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Дру ги
пут сам на земљи. ; послед њи стих: и опет јој прозори тајном застрти. – Са стра не
песме ру кописна бе лешка Д. М. – Ђ.022.
1356. Лет ња обма на (Ски ца) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа браон, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 сти хова. Први стих:
На неба за пад ном пољу ; послед њи стих: за на век се изгу би ше. – На полеђи ни:
пла вом хемијском за писа ни наслови десет песа ма. – Допу не и ис правке у тексту
пла вом хемијском оловком. – Ђ.022.
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1357. Летња обмана (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Пре један сат ;
послед њи стих: у свеу куп ном царству жи вота. – Исправке ру ком аутора. – Ђ.022.
1358. Перу нов дворац (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сев
му ње ми осветли дом ; послед њи стих: та зар човек лик његов ви дети сме?. Исправке ру ком аутора пла вом хемијском оловком. – Постоје још два при мерка. – Ђ.022.
1359. Нерис, Са ломеа
Ја ћу процве тати (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Кад би ло да би ло, мој апри ле, ; послед њи стих:
ни ћи ко цвет прекрасан. – Ђ.024.
1360. Нерис, Са ломеа
Степи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: За пам тим твоје очи су ре; послед њи стих: ве тар степски
има модре власи. – Ђ.024.
1361. Нерис, Са ломеа
Пољу бац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Пољу бац твој трену тан, ома ман као
ноћ ; послед њи стих: на ша једи на ломача – на ше су мисли и страст. – Ђ.024.
1362. Нерис, Са ломеа
Мла дост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Пастирко, препла нула и боса, ; послед њи стих: Са мо
дођеш, одеш – и то је све. – Ђ.024.
1363. Нерис, Са ломеа
За лу тавши у пла ни на ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца, ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: За лу та ла сам! – уморан крик неми ран ; послед њи стих: о жи во ту, о љу ба ви певају соколи. – Ђ.024.
1364. Нерис, Са ломеа
Ка да мене не буде (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Кру же орлови, у просторе, ма ме, ; послед њи стих:
моју љу бав за мени ти?. – Ђ.024.
1365. Нерис, Са ломеа
У ка мена срце ка мено (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ка мене, отвори се, за греј мене, ; послед њи стих:
ка ко ће јесењу појми ти мене. – Ђ.024.
1366. Коа ла у рачва ма дрвета (песма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), каро па пир, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа, 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Ако ниси клуп ко свенуле име ле, ; послед њи стих: међу жи ви ма трен на земљи
буди. – Ђ.025.
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1367. Ка мена библиотека (песма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Да ли ово ула зиш у библио теку ; послед њи стих: и не знаш што ми се међ жи ве
не хи та. – Ђ.025.
1368. Ђу ри на ку ћа у Ска дарли ји (песма). – 1 л. (28 x 20,5 cm), бе ли па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 24 стиха. Први стих: Мла ди чи ја сла ва песнич ка тек поче ; послед њи стих: Волим некад
међу њих да за лу там. – Ђ.025.
1369. Бит ка у Кован лу ку (песма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Мед све ју тро отац вади у кован лу ку ; послед њи стих: на дим и мед ми ри ше му ру ка. – Постоје још три
при мерка ове песме, на који ма је дру га строфа ис кљу чена прецр та ва њем или
ни је уоп ште преку ца на. – Ђ.025.
1370. Епи таф за Би ну (пе сма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих:
Овде ле жи Би на, вуч јак по роду, ; послед њи стих: можда и одрасли њези ни синови. – Постоје још две вари јанте ове песме са разли читим распоредом строфа. –
Ђ.025.
1371. Си рак ту жни (Исповест Његошу) (песма). – 1 л. (28 х 20,5 cm), каро па пир, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 24 сти ха.
Први стих: Би ла сам де те, ; послед њи стих: чула глас његов ка ко зове. – Постоји
један при мерак ове песме на два листа. – Ђ.025.
1372. Пору ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа, 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ласта ви це ис под моје стре хе, ; послед њи стих: да се горчи на спере и засла ди. –
Ђ.025.
1373. На Одисејевој стени (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа, 22 сти ха. Први
стих: Седим на ка мену ; послед њи стих: и се та као у Одисеја иста. – Ђ.025.
1374. Писмо са Мље та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Пи шем
ти из да леких простора ; послед њи стих: исто је и овога часа. – Са стра не песме
забе ле жено пла вом хемијском Писма са Мље та. – Ђ.025.
1375. Бла го те би : Густа ву Кркле цу (пе сма). – 2 л. (27,5 х 20,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Бла го теби, Густа ве ; послед њи стих: и да леких океа на. –
Ђ.025.
1376. Фести ва ли у Стру ги (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Један по један
поод ла зи ли су сви ; послед њи стих: његове песме прочи та не с моста. – У наслову
ис правке ру ком, фломастером. – Ђ.025.
1377. Ду чи ћев гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Од пу та на
две ми ље пешачења ; послед њи стих: као што се ка же: ври јеме је кући. – Ис правке ру ком Д. М. пла вим фломастером. – Ђ.026.
805

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1378. У ту ђи ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа, 27 сти хова. Први стих: Ви де ла сам их
где у све ту ; послед њи стих: као што се при жељку ју с пролећа пти це. – Први
стих за писан ру ком Д. М. – Ђ.026.
1379. Трешње нерот ки ње (песма). – 1 л. (26,5 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих:
Као да сте оста ле неудате, ; послед њи стих: ви са мо цве тате, цве тате. – Ђ.026.
1380. Смрт математи чара : Професору Катари ни Костић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа.
Први стих: Ноћас не реша вам рачунске проблеме. ; послед њи стих: и пред каквом сли ком геоме тријском. – Ис правке ру ком Д. М. – Прецр та на послед ња
строфа. – Ђ.026.
1381. Катедра ла у Тронд хајму (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 29 сти хова. Први стих: Као да сам сту пи ла у пећи ну ; послед њи стих: него смрћу пре ти
набу ја ла вода. – Ђ.026.
1382. Непогода (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Пљусак тек што ни је. ; послед њи стих: са ледених ме та ка ковачем. – Постоје још три
при мерка писа на лати ни цом са ис правка ма ру ком аутора. – Ђ.022.
1383. Уснуло језеро (Ма ло језеро) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих:
Језеро, да ли те то ноћ угу ши, ; послед њи стих: обеси ти ру мено кан ди ло. – Наслов мењан и на писан ру ком ћи ри ли цом. – Ђ.022.
1384. Шу ма на жези (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Шу ма у грозни ци убрза но ди ше–, ; послед њи стих: бла го творне ка пље зноја
Ис правке ру ком аутора. – Ђ.022.
1385. Бези мена река (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 16 стихова. Први стих: У пољу реч них ру ка ва ца неколи ко, ; послед њи стих: ва жни је су
сли ке него сли кари. – Ис под наслова додато ру ком: У Међу реч ју. – Име на писано ма ши ном, па прецр та но. Дати ра но 13. 6. 1977. и прецр та но. – Ђ.022.
1386. Са мо ду го чека не ствари вреде : из Ан ти ди рин га (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 18 сти хова. Први стих: Са мо се ду го чека не ствари ; послед њи стих:
који се ду го чека ни врате. – Ис правке ру ком аутора. – Ђ.022.
1387. Обред на игра (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Водени дуси играју коло ; послед њи стих: на врх најви шој пла ни ни. – На полеђи ни: писмо Ју гословенске ауторске аген ци је, којим се од Д. М. тра жи са гласност за обја вљи ва ње избора песа ма из књи ге Слово о љу ба ви у часопису Иностран наја ли терату ра, бр. 7 за 1986. – Ђ.022.
1388. Њи хов пра зник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: То пра знова ње ни је
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би ло ; послед њи стих: ни тренут ка зајед но прове ли. – На полеђи ни: писмо Ран ка
Си мови ћа којим Д. М. упу ћу је песму њој посвећену. – Ис правке ру ком аутора у
рас пореду послед њих сти хова. – Ђ.022.
1389. Господе Усуде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Господе
Усуде, ; послед њи стих: не знајућ за мене. – Ђ.022.
1390. Опроштај (песма). – 1 л. (25 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Чим опростиш, ; послед њи стих: који се међу ва ма био насла го. – Ђ.022.
1391. Као хипик (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 15 сти хова. Први стих: Као хипик из чу венога ; последњи стих: и сјаја. – Уз песму знак питања, а сама песма је прецртана. – Ђ.022.
1392. Опсена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 19 сти хова. Први стих: Возимо се кроз шуму, ;
послед њи стих: предворја мермерна, бела. – На полеђини: извештај од ју на 1985. –
Ђ.022.
1393. Песни ци да на шњи поста ће песни ци од ју че : При год ни сти хови за сед ни цу Змајевих деч јих игара нена мењени штам пи (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 43 сти ха.
Први стих: Песни ци да на шњи поста ће песни ци од ју че, ; послед њи стих: свога
неу мрлог Змаја. – Дру ги лист је формата 14,5 х 21 cm. – Ђ.022.
1394. Звона (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Све ју тро
боговет но грли це грчу, ; послед њи стих: и повера ва мом очара ном ду ху. – На
полеђи ни наслов за писан ру ком црном хемијском оловком. – Ђ.022.
1395. У врту (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Вратанца у врт, ју че, ; последњи стих: и сенком затаји ла. – Исправке ру ком Д. М. црвеним фломастером. – Ђ.022.
1396. Изгубљена суза (сонет). – (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Изгуби ла
сам јед ну сузу у тра ви ; послед њи стих: Сузу давну, мла ду нећу на ћи више. – Ђ.022.
1397. Сун це (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ти си
пастир кога мојих мисли ста до ; послед њи стих: ва зду ха жедан плу ћа. – Ђ.022.
1398. Маркарјан, Маро
Ду га на ску ту (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 сти хова. Први стих: Лати це у воду ; послед њи стих: у су мрак
касни. – На истом листу са песмом без наслова посвећеном Д. М. – Ђ.023.
1399. Маркарјан, Маро
Песма без наслова : Д. М. (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ;
15 сти хова. Први стих: На свет сам дошла пома ло пјана ; послед њи стих: ко у полусну, као пијана. – На истом је листу са песмом Ду га на ску ту. – Ђ.023.
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1400. Маркарјан, Маро
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
14 сти хова. Први стих: И сребролист жбун ; послед њи стих: легла су по земљи. –
Име аутора песме на прет ход ном листу уз песму Ду га на ску ту. – Ђ.023.
1401. Маркарјан, Маро
Песма без наслова : Алексан дру Ја ши ну (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. –
2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Шу мори над са мим ухом ; послед њи стих: осећају
као своју. – Ђ.023.
1402. Маркарјан, Маро
Богови (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Богови су оду век би ва ли ; послед њи стих: богови... – Име аутора
на прет ход ном листу уз песму Ду га на ску ту. – Ђ.023.
1403. Маркарјан, Маро
Богатство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, без пот писа ; 3 строфе, 12 стихова. Први стих: Од домови не и тебе, си не, ; послед њи стих: и отаџби но најмили ја. – Име аутора на прет ход ном листу уз песму Ду га на ску ту. – Ђ.023.
1404. Маркарјан, Маро
Успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, без пот писа ; 22 сти ха. Први
стих: Ослу шни, ; послед њи стих: спа вај, усни. – Име аутора на прет ход ном листу
уз песму Ду га на ску ту. – Ђ.023.
1405. Лисовска, Ол га
О кли ци која ни че у новембру (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но ру ком ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Иста бри га и же ља мори ; послед њи стих: по тону ти у мрак. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. ћи ри ли цом
пла вом хемијском: Ол га Лисова. – Ђ.024.
1406. Нерис, Са ломеа
Ка мено срце (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 36 сти хова. Први стих: Ка мене, отвори се, за греј мене, ; послед њи стих: ка ко ће, јесењу, појми ти мене. – Ђ.024.
1407. Нерис, Са ломеа
Зором ра но (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: У књи гу ју тра зором ра но ; послед њи стих: за пису је
злат ним словом. – На полеђи ни: за писник са сед ни це Библио теч ког са ве та од
21. 3. 1980. – Ђ.024.
1408. Нерис, Са ломеа
Спа ли те ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Спа ли те ме као да сам вешти ца! ;
послед њи стих: а небо ће зајед но са мном догоре ти. – Ђ.024.
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1409. Нерис, Са ломеа
Си вом брату (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Брате мој, си ви брате мој, ; послед њи стих: земљи це
вра на. – Ђ.024.
1410. Успа ван ка Лејли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Спи гора. Уснуло снежно ; послед њи стих: долази. – Ђ.027.
1411. Наста нак песа ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Обла ци – чам чи ћи од бреста, ; послед њи стих:
па ле песме на лик на росу. – Ђ.027.
1412. Аху нова, Етибор
Одакле почиње домовина (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 19 сти хова. Први стих: Извор готово неви дљив ;
послед њи стих: Одатле почи ње домови на. – Ђ.027.
1413. Бересто, Ва лен тин
Зау век ће оти ћи најбољи друг (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; потписа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Раста нак с дру гом
тешки бол за да – ; послед њи стих: кад неком тек десе то ле то наста. – Ђ.027.
1414. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Шта су јасне звезде месецу говори ле (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л.
(29,7 х 21cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ;
потписано писаћом машином ; 3 строфе, 10 сти хова. Први стих: Шта су јасне звезде
месецу говори ле, ; послед њи стих: Хтео бих знати о чему са њају ку га ни?. – Ђ.027.
1415. Бу џа лов, Јегор
Цве так (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 35 сти хова. Први стих: Гледајте, ето; ; послед њи стих: у жи во ту нешто
пости ћи. – Ђ.027.
1416. Хоџи, Бобо
Хлеб (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 16 сти хова. Први стих: Дечаче, који ногом га зиш кору хлеба, ; послед њи
стих: ни човек ви ше ниси. – Ђ.027.
1417. Гулиа, Дми триј
О сун цу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: С неба гледа сун це, ; послед њи стих:
сен ка са обла ка. – Постоји још један при мерак. – Ђ.027.
1418. Рилски, Максим
Коњи (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: На пивши се са све тлог ко ста кло по тока ;
послед њи стих: А ве тар их га ли, као децу кад га зи мати. – Ђ.027.
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1419. Ми хал ков, Сергеј
Мир (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Пра зну је рођен дан Жења – ; последњи стих: вик ну гласно сла вљеник. – Ђ.027.
1420. Ка пу ти кјан, Сил ва
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Ску ва ли смо пи лав ; послед њи стих:
сви за сто. – Ђ.027.
1421. Чим наз игра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 26 сти хова. Први стих: Ра дио је му зи ку преносио ; послед њи стих: за и грај
па и ти нећеш стати. – Ђ.027.
1422. Школски рас пуст у Кодри ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Опет све ли чи на бајку давну, ; послед њи стих: полови ле та пла вет на ла ђа. – Ђ.027.
1423. Поздрав свима (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Беше април. Пролеће цва ло. ; послед њи стих: брат ти
је он рођени. – Ђ.027.
1424. Новогоди шње вече (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Ја ћу са ма упа ли ти свеће, ; послед њи стих: мој
лу ка ви деда мра зе. – Ђ.027.
1425. Поседећемо у ти ши ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Ма ма спа ва преу морна ; послед њи стих: ти хо ћемо
провести вече!. – Ђ.027.
1426. Боли ме ма ли ша ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Сећам се: ; послед њи стих: и боли ме,
децо, и са да. – Ђ.027.
1427. Ду бровин, Борис
Врати те се ку ћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Ено уморних гуса ка ; послед њи стих: у
дра гу постојби ну. – Ис правке ру ком Д. М. црвеним фломастером. – У пот пису
стоји: с руског Д. М. – Постоји и вари јанта ове песме Вра ћајте се кући у три примерка. – Ђ.028.
1428. Ду бровин, Борис
Ли ва да у Међу реч ју (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Над тач ка ма жу тим, ми ла, ; послед њи стих:
и ми ри ше не жно де тињством. – Две строфе су прецр та не. – Ђ.028.
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1429. Ду бровин, Борис
Јастребац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: У спле ту ја вора и клена, ; послед њи стих: у очи ма
својим носе. – Постоје још два при мерка ове песме. – Ђ.028.
1430. Ду бровин, Борис
Вра ћајте се кући (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Ено уморних гуса ка ; последњи стих: вра ћајте се кући. – Ис правке ру ком Д. М. пла вом и црвеном оловком. –
Све ис правке Д. М. је уне ла у преку ца ни при мерак (26 x 18,5 cm) и на њему забележи ла: ова. – Постоји још један при мерак и вари јанта Врати те се кући. – Ђ.028.
1431. Ах ма дули на, Бе ла
Дан поези је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (14,5 х 20,5 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
машином ; 20 сти хова. Први стих: Који је безумник тај дан изу мео ; послед њи стих:
твоја свеча ност – мој рад ни дан би ва. – У пот пису: с руског Д. М. – Ђ.028.
1432. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: С ту гом од ласка (за ласка)
тешко се изми ри ; послед њи стих: вра ћајте се увек – увек се вра ћајте. – Постоји
још један при мерак са ма њим ис правка ма ру ком аутора. – Ђ.028.
1433. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 12,5 cm), картон, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не поклањај ми време безмерно, ; послед њи стих: држим гордо дигну ту гла ву. – Постоје још два при мерка на папиру (26 x 19 cm; 29,5 x 21 cm). – Ђ.028.
1434. Ду бровин, Борис
Песни ки ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (27,5 х 20,5 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Вла дају ћи громови ма са мим ; последњи стих: да би зау век овде оста ла. – Постоје још два при мерка (29,5 x 21 cm; 26 x
18,5 cm), без ис правки, док је овај са ис правка ма ру ком аутора. – Ђ.028.
1435. Ду бровин, Борис
Блискост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 23 сти ха. Први стих: Нема лепшег трена! ; послед њи стих: продире у нас. –
Постоји и ори ги нал на руском са пот писом са мог песни ка пла вим фломастером
у врху и у дну стра не. – Ђ.028.
1436. Сли ка : Ми росла ву Проти ћу (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Око нас травке. И дуг ; послед њи стих: умет ни ком жи во претста вљен. – Ђ.028.
1437. Бези мена река (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: У пољу
ру ка ва ца неколи ко, ; послед њи стих: и ва жни је сли ке него сли кари. – Постоји
још један при мерак. – Ђ.028.
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1438. Рат је сатирао Ју гославију (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Рат је сати рао Ју госла ви ју ; послед њи стих: брат уз брата, ра ме к ра мену. – Ђ.028.
1439. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Да, сва ко
може би ти здрав, ; послед њи стих: да бисмо жи ве ли. – Ђ.028.
1440. Ја года (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Уморан
у освит зоре ; послед њи стих: као усне предра ге. – Ђ.028.
1441. Над понори ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Све тлости чист плам ; послед њи стих: ка ра дости и срећи. – Ђ.028.
1442. Ду бровин, Борис
Црногорска ме лоди ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: У жу борењу потока горског ; последњи стих: чу је се грлених речи јек. – Уз превод Д. М. је и превод Ду ша на Ђу ри ши ћа
(лати ни цом, писа ћом ма ши ном) на коме постоје ис правке ру ком Д. М. Уз његов
препев је и његова молба песни ки њи да му помог не у тра жењу речи. Препев Д. М.
је њеном ру ком пот писан као Ду шан Ђу ри шић. – Ђ.029.
1443. Левстик, Фран
Уз Мар ти на Крпа на (бе лешка) / прев. Десан ка Макси мовић – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: При чу о Марти ну Крпа ну, ју на ку из Нотрањске, на писао је пре добрих сто годи на словенач ки књи жевник Фран Левстик. ;
послед ња речени ца: У пот пу ности је на есперан ту иза шао као рад Јожа Козлевчара у Љу бља ни 1954, ... – Ђ.030.
1444. Баба џан, Ра миз
Жи ва вода (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 96 сти хова. Први стих: Па жња! ; послед њи стих: што се ва љају као
та ласи у твојој црвеној иловачи. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Жи ва вод. – Сачу ва на у два при мерка. – Ђ.030.
1445. Моклер, Ка миј
Пи та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 12 сти хова. Први стих: Има ли доба ка да ду ша вене, ; последњи стих: – Ни ка да, де те моје, ни ка да. – Трећа строфа има две вари јан те. – Сачува на је у два при мерка. – Ђ.031.
1446. Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Жи ви сам! Ни ка да не изусти ; послед њи стих:
ићи до краја. На полеђи ни: за писа но: Превод. – Сачу ва на у два при мерка. – Ђ.011.
1447. Ба ла да о хлебу (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 9 строфа, 37 сти хова. Први стих: Непреста но веју ве трови прокле ти, ; послед њи стих:
и да нас ме пече ко угарак жив. – Ђ.032.
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1448. Смирненски, Христо
Цвећарка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; хемијска, боја ис писа пла ва, лати ни ца ; пот писа но ру ком ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Вечерас је Витоша за гонет на и нежна ; послед њи стих:
хи ља ду јад ни ка, гасну ка мене ули це гра да. – Ђ.032.
1449. Смирненски, Христо
Вук (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 5 строфа, 20 стихова. Први стих: Ноћ поди же пола ко свој жа лосни креп ; послед њи стих: од ла зи
да лег не сит пјан. – Ђ.032.
1450. Смирненски, Христо
Јохан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 75 сти хова.
Први стих: Вече изнад за мрле ба шти це ; послед њи стих: кроз плач су шап та ла:
Јоха не! Јоха не!. – У дну трећег листа: Песма посвећена устан ку немач ке рад нич ке
класе у Берли ну у ја ну ару 1919. – Ђ.032.
1451. Смирненски, Христо
Карло Либкнехт (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
84 сти ха. Први стих: Берлин га се сећа и веч но сећа ће се ; послед њи стих: земљу
ми немач ку. – У дну дру гог листа: Ова песма је би ла нарочи то популарна међу
бу гарском мла де жи у доба борбе с фа ши змом. – Ђ.031.
1452. Смирненски, Христо
Да се разда ни (Да буде дан) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; потписа но ру ком ; 24 сти ха. Први стих: Хлад ни ја је ноћ, од гу је, ; послед њи стих:
Да се разда ни! Да се разда ни!. – У врху стра ни це пла вим масти лом лати ни цом:
Програмска песма, стаја ла је на увод ном месту истои мене збирке револу ционарне ли ри ке Смирненског, обја вљене 1922. – Ђ.031.
1453. Смирненски, Христо
Ми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 30 сти хова.
Први стих: Ми смо деца матере земље ове ; послед њи стих: И ми о деца матере
земље ове!. – Ђ.031.
1454. Зекери ја, Неџати
Нежна песма (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 14,5 cm), папир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано писа ћом
машином ; 12 сти хова. Први стих: Би ла се јед ном земља за љуби ла ; послед њи стих:
ако се за љу бљу је лист постаје плод. – Постоје два при мерка ове песме. – Ђ.031.
1455. Неџати Зекери ја (бе лешка). – 1 л. (20 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 редова. Прва реченица: Неџати Зекери ја је рођен у Скопљу 1928. годи не. ; послед ња речени ца: Песме
које дајемо узе те су из његове најнови је књи ге Љу бав... – Ђ.032.
1456. Зекери ја, Неџати
Језеро (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 14, 5 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова.
Први стих: Језеро је осмех ; послед њи стих: језеро је љу бав позајми ло од мла де
девојке. – Ђ.032.
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1457. Зекери ја, Неџати
Игра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20 х 21,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова.
Први стих: Скрши ло се кри ло пти це ; послед њи стих: и укра дену јој песму тражи ла. – Ђ.032.
1458. Зекери ја, Неџати
Епи лог (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Ка да бих био при ну ђен ; послед њи стих: јер у љу ба ви једи но нема
побед ни ка и побеђених. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.032.
1459. Зекери ја, Неџати
Пору ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Нау чи мо љу ба ви ватру ; послед њи стих: да још јед ном не ује да
људе. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.032.
1460. Зекери ја, Неџати
Моји осме си, ру ке моје и ја (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Некад се крше моји осмеси ; послед њи стих:
нека ми се ру ке разгра нају као корен дрвећа. – Постоји још један при мерак ове
песме. – Ђ.032.
1461. Зекери ја, Неџати
Ја нисам писао ову песму (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ;
10 сти хова. Први стих: Сти хове ове песме нисам ја дао ; послед њи стих: она је да ла,
од свог жи вота. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.032.
1462. Зекери ја, Неџати
Мла да девојка (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Зе лени ло сам тра жио у пролећу ; послед њи стих: мла да ми се
девојка пре твори у бога. – Постоји још један при мерак. – Ђ.032.
1463. Руд ни ков, Иван
Врбова сви ра ла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Без ка пу та ; послед њи стих: најнеискусни ја. – На полеђи ни за писа но хемијском, ру ком Д. М.: Врбова сви ра ла. –
Ђ.033.
1464. Руд ни ков, Иван
Разне женост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 31 стих: У свом хлад ња ку – гнезду ; послед њи стих: не, не могу
ни ка да да опростим. – Постоји још један при мерак. – Ђ.033.
1465. Руд ни ков, Иван
Уздах (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 18 сти хова. Први стих: Један неуловим глас ; послед њи стих: оста ле без
свога гнезда. – На истом је листу са песмом Тра гови. – Ђ.033.
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1466. Руд ни ков, Иван
Тра гови (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Преда мном је лу ка – це ли блесак, ; послед њи
стих: и су морно: Опрости... Збогом остај!. – На истом је листу са песмом Уздах. –
Ђ.033.
1467. Руд ни ков, Иван
Огром но дрво (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 61 стих. Први стих: За што је и от куда ; послед њи стих: Доћи
ће јед ном време. – На полеђи ни: ру ком Д. М., ћи ри ли цом, пла вом хемијском је
Бе лешка о Ви кулову. – Ни је сачу ва на це ла песма, недостаје дру ги лист. – Ђ.033.
1468. Бе лешка о Ви кулову (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 редова. Прва речени ца: Вред ност песа ма Сергеја Васи љеви ћа Ви кулова... ; послед ња речени ца: Из
тог кру га песа ма преведене су и песме које у овом броју доноси Са временик. –
На полеђи ни: песма Ива на Руд ни кова Огром но дрво. – Постоји још један примерак. – Ђ.033.
1469. Ду бровин, Борис
Ули це од лазе у тајгу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: На шљу нак, зе лене простирке, ; послед њи стих:
поћи одовуд до тајге. – Постоји још један при мерак. – Пот писа но: Засеок северобајкалски, 1976. – Ђ.034.
1470. Ду бровин, Борис
Сви та ње у тајги (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Пропи ње се тајга и спу шта, ; послед њи стих:
неза шти ћенога простора. – Постоје два при мерка ове песме. – У пот пису: Пут
на Да ган, 1976. – Ђ.034.
1471. Борис Ду бровин (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 редова. Прва речени ца: Борис Ду бровин, песник сред ње генера ци је... ; послед ња речени ца: После крат ког
боравка у Ју госла ви ји обја вљен му је у Кора ци ма низ песа ма посвећених Кра гујевцу, ду боко прожи вљених. – На истом листу песма Три песме о Сиби ру. – Ђ.034.
1472. Ду бровин, Борис
Три песме о Сиби ру (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Студен сте же у расви так ра ни, ; послед њи
стих: о ска мењени це лац оже жени. – Ру ком Д. М. пла вом хемијском дописа но :
Засеок Северобајкалскиј, 1976. – На истом листу са биографском бе лешком о
Ду брови ну. – Ђ.034.
1473. Ду бровин, Борис
Тајга (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа,
24 сти ха. Први стих: Погледати ко с небеског свода ; послед њи стих: ко чи зме
скоро тече. – Ђ.034.
815

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1474. Ду бровин, Борис
Зове Бајкал (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 стихова. Први стих: Изда лека, изда лека, ; последњи стих: полегла су му на груд. – Ђ.034.
1475. Кра кар, Лојзе
Цве ту ћега маја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Се лиш се попут нома да ; послед њи стих: доли не вечи то зе лене. – Песма постоји у че ти ри це ла при мерка и
један лист са са мо првом строфом. – Ђ.035.
1476. Кра кар, Лојзе
Сли чан сам... (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сли чан сам при ви ду који се за пени ; послед њи стих:
као неме молбе храста за кла нога. – Постоји још један при мерак. – Наслов је, запра во, верза лом ку цан један део првог сти ха. – Ђ.035.
1477. Кра кар, Лојзе
Ис крва вио је храст... (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 14 сти хова. Први стих: Ис крва вио је храст у који је неко ; послед њи стих:
зе лена рђа глође бокове ла ђа. – Постоји још један при мерак ове песме. – Наслов
је, за пра во, први део, верза лом ку цан, првог сти ха. – Ђ.035.
1478. Кра кар, Лојзе
Буд но ослу шку јем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Буд но ослу шку јем шта ће рећи ноћ ; послед њи
стих: и би ти сасвим са ми на погребу. – Постоји још један при мерак ове песме. –
Наслов је, верза лом ку цан, први део првог сти ха. – Ђ.035.
1479. Кра кар, Лојзе
У ве ли ким лу ка ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 8 сти хова. Први стих: У ве ли ким лу ка ма се скла њам од зми ја ; последњи стих: и пасти доле с тобом у ноћ веч ну. – Наслов је, верза лом ку цан, први део
првог сти ха. – Ђ.035.
1480. Кра кар, Лојзе
Гостиона. Ноћ. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Гостиона. Ноћ. Две ласта ви це слу же ; послед њи стих:
две вра не нам ли ку ју на погребу. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.035.
1481. Кра кар, Лојзе
Ноћас ме је… (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ноћас ме је га ка њем вран ; послед њи стих: пасти у
веч ност ко ла ве кап. – Постоји још један при мерак ове песме. – Ђ.035.
1482. Кра кар, Лојзе
Бокови… (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Бокови земљи ни њи шу се зелено ; послед њи стих: са моће
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што ко мртви вул кан ди ше. – Постоји још један при мерак са ма њим исправка ма
ру ком аутора. – Ђ.035.
1483. Кра кар, Лојзе
Као прси… (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Као прси потопљена брода ; послед њи стих: одјашимо одавде нома де. – Ма ње исправке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак. – Ђ.035.
1484. Голи ја, Па вел
Две анакреонске песме : Пивница за воду (песма) / прев. Десанка Макси мовић. –
1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћирилица ; без потписа ; 6 строфа, 42 сти ха. Први стих: У Љубљани, при Гору пи, ; послед њи стих: у Љубљани, при Гору пи. – На истом је листу са песмом Ал кохол. – Ђ.036.
1485. Голи ја, Па вел
Ал кохол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 24 строфе, 48 сти хова. Први стих: Уте хе ан ђел у ча ши огледа ли це ;
послед њи стих: Што нас се ти че док су нам пу не ча ше. – Ис под песме за писа но:
Из збирке Изабра не песме преве ла Д. Макси мовић. – Ђ.036.
1486. Голи ја, Па вел
У пожару огњене љуба ви (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: У пожару ог њене љу ба ви опра ни ; последњи нека спозна ње зрачи те часе красне. – Ђ.036.
1487. Голи ја, Па вел
Час растанка (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без лини ја, зелени ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха.
Први стих: Ко те је викао у поноћ ; последњи стих: тада је искрвавело моје срце. – Ђ.036.
1488. Голи ја, Па вел
Познајем ру ку (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, зелени ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа, 10 сти хова. Први стих: Познајем ру ку тан ку слич ну гра ни, ; послед њи стих:
и вене ис под ру ка ви це црне. – Ђ.036.
1489. Голи ја, Па вел
Вртић (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Поста ло је хлад но и досад но чим ; послед њи стих: осамљена би ти као сад врт њен. – Ђ.036.
1490. Голи ја, Па вел
О, те гра не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли нија, зелени ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: На све ли лист сам ког јесењи ве тар ; послед њи стих: и
с пролећа се лиске за зе лене. – Ђ.016.
1491. Голи ја, Па вел
Ис повест (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, зелени ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Заиста, ја нисам створен, људи ; послед њи стих: тра жим
ви хор, нестал ну ствар. – Ђ.036.
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1492. Голи ја, Па вел
Исе љени ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Пола ко се пароброд ми че од оба ле. ; послед њи
стих: даљна, на пу штена, оскрна вљена гробља. – Пот писа но оловком ру ком Д. М.:
Голи ја. Све би се ове песме, тј. које би треба ло да уђу у књи гу, мора ле сравни ти
са ори ги на лом, јер из јед не (не ове о ал кохолу) је нешто у преку ца ва њу ис па ло, а
сад не знам из које. Д. – Ђ.036.
1493. Гуљам, Ха мид
Послед њи мост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 58 стихова. Први стих: Много је мостова преко Ни ла, ; послед њи стих: рећи на последњем измеђ мостова свих. – На полеђини записано: Ха мид Гуљам. – На истом листу
је и биографска бе лешка о Ха ми ду Гуља му. – Ђ.037.
1494. Баба џан, Рамз
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Од пам ти века нас за луд не уче: ; послед њи стих: два пут
песник жи ви. – На истом листу је биографска бе лешка о песни ку и још јед на песма без наслова. – Постоји још један при мерак у Е.008. – Ђ.037.
1495. Баба џан, Рамз
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Пред вече пошле девојке брати божу ре ; последњи стих: осветли за љу бљени ма пут свуда около. – На истом је месту и биографска
бе лешка о песни ку и још јед на песма без наслова. – Постоји још један при мерак
у Е.008. – Ђ.037.
1496. Баба џан, Рамз
Ру баји (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 71 стих.
Први стих: Од натму рене и шоља чаја ми је горка, ; послед њи стих: љу бав све
опра шта са мо не рачу ни цу. – На полеђи ни: за писа но ру ком Д. М. име Рамз Баба џан. – Постоји још један непот пун при мерак (2 стра не, 57 сти хова) у Е.008. –
Ђ.037.
1497. Баба џан, Рамз
За гонет ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: У Кал ку ти сам хлаче нару чио ; послед њи стих: Ко зна? Нека
оста не за гонет ком. – Постоји још један при мерак у Е.008. – Ђ.037.
1498. Леонов, Ни колај Ива нович
Гур-Емир у снегу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ућу та ли смо се, свак за мишљен, скоро нем, ; послед њи стих: под гордим шлемом ћу ти мау золеј. – Ђ.037.
1499. Леонов, Ни колај Ива нович
Нат пис над изрезбареним врати ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Лу таш кроз познату
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ми алеју ; послед њи стих: док се свет ни је одрекао нас. – На истом листу је и песма: Из песа ма о Биби-Ха нум. – Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1500. Леонов, Ни колај Ива нович
Из песа ма о Биби-Ханум (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 23 сти ха. Први стих: Има у Са маркан ду ка пи џик,
скри вени ку так ; послед њи стих: непрева зи ђену између свих џа ми ја – џа ми ју
Биби-Ха нум. – На истом је листу са песмом Нат пис над изрезбареним врати ма. –
Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1501. Леонов, Ни колај Ива нович
Леген да (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 8 сти хова. Први стих: Леген да? – Да, то је леген да! ; послед њи стих: Свима је познато!. – На полеђи ни за писа но пла вом хемијском, ру ком Д. М.: Ни колај
Леонов. – На истом листу је у прозном обли ку за писа на леген да о Биби-Ха нум
(15 редова). – Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1502. Гуљам, Ха мид
Десе тостиш је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: О сусре ту разговор с тобом је за лудан ;
послед њи стих: пођи мо у ме тро, најбоље је та мо. – Црвеном хемијском, ру ком
Д. М. са стра не за писа но: Пет песа ма. – На истом листу су још две песме без наслова. – Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1503. Гуљам, Ха мид
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Зи ма је. Смрзла се жи ва чак. ; послед њи стих: цвеће обраста ка мење си ње. – На истом листу још две песме: Десетостиш је и јед на без наслова. – Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1504. Гуљам, Ха мид
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Изгу биш ли пу ну касу, ; послед њи
стих: ако је љу бљена одбегла. – На истом листу су још две песме: Десе тостиш је
и јед на без наслова. – Постоји још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1505. Гуљам, Ха мид
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Твој гнев је као на води лед ; послед њи стих: уби ће га мој
осмех неста шан. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Ха мид Гуљам. – Постоји
још један при мерак у Е.005. – Ђ.037.
1506. Гуљам, Ха мид
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Учи се, мла ди ћу, у човека човеч ности. ; послед њи стих:
а ле то цвет но мора би ти увек. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Ха мид Гуљам. – На истом је листу са још јед ном песмом без наслова. – Постоји још један
при мерак у Е.005. – Ђ.037.
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1507. Ла ху ти, Алексан дар
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: По сводови ма пу ко ти на
шаре си ве, ; послед њи стих: пору ка људи ма Лењи ном за вешта на. – На полеђини, име песни ка за писа но црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Уз песму крат ка
биографска бе лешка. – Ђ.037.
1508. Бабајев, Наби
Пролеће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Пролеће се пробуди ло ра но ; послед њи стих:
пролећа стих. – Постоји још један при мерак у Е.001 (21 x 14,5 cm). – Ђ.037.
1509. Бабајев, Наби
Храст на стени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 22 сти ха. Први стих: На стени стоји храст ; послед њи стих:
дове ло стену до рас па да ња. – Постоји још један при мерак у Е.001 (21 x 14,5 cm)
и 1 у Е.003, на чи јој је полеђи ни песма на руском. – Ђ.037.
1510. Бабајев, Наби
Сва ђа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 16 сти хова. Први стих: Сва ђати се ти умеш ; послед њи стих: од сва ђа ња
и ми рења. – Постоји још један при мерак у Е.001 (21 x 14,5 cm) и један у Е.003, на
чи јој је полеђи ни песма на руском, као и један у Ж.005 (20,7 x 14,7 cm). – Ђ.037.
1511. Бабајев, Наби
Ето шта сам реко (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 34 сти хова. Први стих: Упи тао ме неко: ; последњи стих: ето шта сам реко. – Изнад песме ини ци ја ли песни ка. – Постоји још један при мерак у Е.001 (21 x 14,5 cm) и један у Е.003, на чи јој је полеђи ни песма на
руском, као и један у Ж.005. – Ђ.037.
1512. Габе, Дора
Ћу та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 28 сти хова. Први стих: Не сећам се речи, ; послед њи стих: да нас раста ве. – У послед њим
сти ху бе лешке Доре Габе и Десан ке Макси мовић. – Уз песму је писмо Доре Габе
на че ти ри листа (на руском јези ку, пла вим масти лом), којим за хва љу је на лепим
преводи ма и ука зу је на неке речи у њи ма. – Ђ.038.
1513. Габе, Дора
Телепатија (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано ру ком ; 28 стихова. Први стих: Неви дљива се ру ка ; послед њи стих: коју нијед на нау ка неће откри ти. – У врху листа ру ком Д. М. оловком, лати ни цом пи ше: Дора Габе. – Ђ.038.
1514. Габе, Дора
Тишина (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 29 сти хова. Први
стих: У мом ћу тању ; послед њи стих: рођених у тишини. – Исправке ру ком Д. М.
према су гестија ма Доре Габе, које су вид не из дру гог сачу ваног при мерка. – Ђ.038.
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1515. Габе, Дора
Мој час (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 39 сти хова.
Први стих: Ка да мој час куц не ; послед њи стих: од овог све та. – Са бе лешка ма
Доре Габе на руском и фран цуском и понегде оловком ру ком Д. М. – Ђ.038.
1516. Пет ка нова, Магда
Рат се свршио (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих: Заспи те, мајке, ову ноћ спокојно, ; послед њи стих:
мир обја ви те још пре још пре прве зоре. – Са ис правка ма оловком Д. М. – Постоји и један при мерак без ис правки. – Ђ.038.
1517. Гру бешли јева, Мари ја
Роман без ла жи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (21 х 14 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 строфа, 84 сти ха. Први стих: Ка да јој мајка умре, ; последњи стих: а оно једва је на крају два десе те. – Ђ.038.
1518. Блени ка
Ту ђи нац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (22,5 х 17 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: У ту лет њу вечер – ; послед њи стих:
осећаш да нас код нас. – Ђ.038.
1519. Блени ка
Бла го (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (9 x 17 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Очи су ти склопљене уморно ; послед њи
стих: него најбогати ји ми ли јардери. – Ђ.038.
1520. Блени ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих: Земљо моја, гора гра нитних, су рих, ; послед њи стих: Издајни ци! – одјек на то им од вра ћа. – Ђ.038.
1521. Гру бешли јева, Мари ја
Слобод ни мај (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писа ћом
машином ; 8 строфа, 32 сти ха. Послед њи стих: Он дође кроз пуцња ву и мрак ; послед њи стих: ра дите увек за своју домовину!. – Постоје још два при мерка. – Ђ.038.
1522. Гру бешли јева, Мари ја
Један од многих (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма шином ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: У вучје време побеже из чете, ; последњи стих: жуђену слободу на дар. – Постоје још два при мерка ове песме. – Ђ.038.
1523. Гру бешли јева, Мари ја
Гро теска (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 40 сти хова. Први стих: У овом многољуд ном гра ду кроз који ; послед њи стих: с јед на ким пра вом иду и бедан и богат. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
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1524. Блени ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: И сад си на суду, ето ; послед њи стих: на
пет наестогоди шњи строг затвор. – Ђ.038.
1525. Блени ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: О, први да не слободе златне, ; послед њи стих: који нису дочека ли свога ју на ка. – Ђ.038.
1526. Ди ми трова, Бла га
Труд на жена (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир
без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Корача ла га но и победоносно, ; послед њи стих: и носи пред собом земаљску ку глу. – Ђ.038.
1527. Пет кова, Ва ња
Слу чајности нема (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ни шта у жи во ту ни је слу чајно ; послед њи стих: јер на земљи је поче так ада. – Ђ.038.
1528. Блени ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом
машином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Свеједно осећаш ли љубав према мени, ;
последњи стих: не желим никако да се спасем. – Постоји још један примерак. – Ђ.038.
1529. Воли ме та ко (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 стихова. Први стих: До так неш ли ме се, ; послед њи стих: Воли ме та ко. – Ђ.038.
1530. Кристал (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 стихова. Први стих: Јед но де те сам на зва ла му жем ; послед њи стих: које ни ка да неће
од ле те ти. – Ђ.038.
1531. Исаева, Људ ми ла
Женски од говор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Да временом постах неповерљи ва ; послед њи стих: ди ћу га, и моћи да опростим. – Ђ.038.
1532. Даска лова, Лиа на
Мајка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Као свој ореол, као не жан венац изнад
свога че ла ; послед њи стих: међу собом места болу и несрећи. – Ђ.038.
1533. Ди ми трова, Бла га
Свом оцу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 21 стих. Први стих: Издисао си пот пу но свестан, ; послед њи
стих: и нећу осећати стра ха. – Ђ.038.
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1534. Стефа нова, Љи ља на
За каснела разми шља ња (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 33 сти ха. Први стих: Уми ре човек ; послед њи стих:
смрћу јед ном. – На полеђини: позивница за Сабор о библиотека ма од 22. 9. 1971. –
Ђ.038.
1535. Стефа нова, Љи ља на
Реке (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 42 сти ха. Први стих: Реке ; послед њи стих: Тем зо. – Постоји још један
при мерак. – Ђ.038.
1536. Не хлибарева, На ђа
Домови на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 29 сти хова. Први стих: Она је за грљај ма ме. ; послед њи стих: узе ла
бих песму?. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1537. Исаева, Људ ми ла
Женски од говор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Да, временом постах неповерљи ва, ; послед њи стих: ди ћу га, и моћи да опростим. – Ђ.038.
1538. Гру бешлиева, Мари ја
Уну ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Роди се у сун чан дан априлски, ;
послед њи стих: раш ћеш слобод на и окри ла ћена. – Постоји још један при мерак. –
Ђ.038.
1539. Гру бешлиева, Мари ја
Први зра ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Снег отопљени жу бори ти поче ; послед њи стих: и ни јед на мрва забора вљена. – Ђ.038.
1540. Леген да о Ропо та му и лепо ти (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 38 сти хова. Први стих: Укра доше пи рати из Ин ди је ; послед њи
стих: и прозва ли ту реку – Ропо та мо. – Постоји још један при мерак ове песме. –
Ђ.038.
1541. Ди ми трова, Бла га
За грљај (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Срце уз срце. Дах уз дах сам. ; послед њи стих: обу хватах бес крај ко да је луг ма ли и спруд. – Ђ.038.
1542. Даска лова, Лиа на
Мајка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Као свој ореол, као не жан венац изнад
свога че ла ; послед њи стих: међу собом места болу и несрећи. – Ђ.038.
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1543. Стан чева, Паули на
На булевару (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Да леко је пролеће, а ево изнена да ; послед њи стих: пролећа људскога први нам весни ци би ли?. – Постоји
још један при мерак. – Ђ.038.
1544. Стан чева, Паули на
Ле жи у пиа ну нај леп ша му зи ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (30 х
21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих: Ле жи у пиа ну нај леп ша му зи ка ; послед њи стих: Ле жи у пиа ну нај леп ша му зи ка. – Ђ.038.
1545. Пен чева, Стан ка
Жене (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ми стра шљивце и слабе воле ти не
зна мо, ; послед њи стих: њих воли мо док се за на век не заспи. – Постоји још један
при мерак. – Ђ.038.
1546. Стефа нова, Љи ља на
Хоћу да ти веру јем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Хтедох да ти веру јем ; послед њи стих: али не могу. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1547. Пен чева, Стан ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 11 сти хова. Први стих: Лепо је да се све сврши на време, ;
послед њи стих: без љу ба ви!. – Ђ.038.
1548. Гру бешлиева, Мари ја
Бу ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 46 сти хова. Први стих: Ка да бу ра ду го од ла же, ; послед њи стих: – Ка кав
простор и коли ко ведри не!. – Ђ.038.
1549. Исаева, Људ ми ла
Пре лудиј (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Све се сврши. ; послед њи стих: да већ знаш
оно што ја знам. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1550. Пет кова, Ва ња
Си ри ус (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: Ја сам Си ри ус ; послед њи стих: Ја сам Си ри ус. –
Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1551. Пет кова, Ва ња
Слу чајности нема (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ни шта у жи во ту ни је слу чајно. ; послед њи стих: јер на земљи је поче так ада. – Ђ.038.
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1552. Пен чева, Стан ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Послед њи стих: Кара-Та насе, хајду чи но црна, ;
послед њи стих: да би ми сна гу хајдуч ко поврати ла. – Ђ.038.
1553. Пен чева, Стан ка
Све тлећи пепео (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 26 сти хова. Први стих: Стра шни јег сна од овог не пам тим: ;
послед њи стих: А по на ма је већ си пао све тлећи пепео. – Ђ.038.
1554. Ди ми трова, Бла га
Љу бав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 15 сти хова. Први стих: Пошавши на саста нак са пропа шћу, ; послед њи
стих: љу ба ви – најјача са моза шти то. – Песма дати ра на: 1966. – Ђ.038.
1555. Ди ми трова, Бла га
Џунгла (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21 cm), каро папир, бели ;
писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 12 стихова. Први стих: Гра не као чвор зми ја ; послед њи стих: с обич ним ножем просеца
ми пут. – На истом листу са песмом Џун гла. – Ђ.038.
1556. Ди ми трова, Бла га
Јед на реч (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: Тра жим негде уну тра у себи, ; послед њи стих:
сру шени свет. – На истом листу са песмом Ра њеник. – Ђ.038.
1557. Ди ми трова, Бла га
Ра њеник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма шином ; 12 сти хова. Први стих: Пробуди се сред ноћи од ране ; послед њи стих:
неса вршенство света. – Датирано: 1966. – На истом је листу са песмом Јед на реч. –
Ђ.038.
1558. Ди ми трова, Бла га
Над погинулим младићем (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 7 сти хова. Први стих: Па де, а не ис пи до дна ; послед њи
стих: Сви пи јемо из ча ше наче те. – На истом је листу са песмом Материнство. –
Ђ.038.
1559. Ди ми трова, Бла га
Материнство (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Покре том, од пам ти века урођеним, ;
послед њи стих: и прола зиш кроз свет бесмрт на. – На истом је листу са песмом
Над поги нулим мла ди ћем. – Ђ.038.
1560. Ди ми трова, Бла га
Дозив (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
25 сти хова. Први стих: Имам још јед ну бри гу. ; послед њи стих: Виет на ме. – Ђ.038.
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1561. Габе, Дора
Жалба (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 28 сти хова. Први стих: Вла ди ми ре Или ћу, ; послед њи стих:
Дођи да га от кљу чаш!. – Ђ.038.
1562. Габе, Дора
Недоу ми ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 стих. Први стих: Разгра нат циферблат ; послед њи стих: Али ако
она погреши... – Ђ.038.
1563. Габе, Дора
При зна ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: Жи вот ми је ниска заблуда ; послед њи стих: да
поново грешим. – Ђ.038.
1564. Габе, Дора
Ок тобар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 23 сти ха. Први стих: На рођају ти се родих ; послед њи
стих: које ти отвори!. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1565. Габе, Дора
Дозив (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
3 строфе, 22 сти ха. Први стих: Помози ми! ; последњи стих: када ми дође крај. – Ђ.038.
1566. Габе, Дора
Воља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: Са моћо моја, ; послед њи стих: кад пад не
на мој траг. – Ђ.038.
1567. Габе, Дора
Звук (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 28 сти хова. Први стих: Ле жим отворених очи ју, ; послед њи стих: то
сам ја!. – Постоји још један при мерак. – Ђ.038.
1568. Пен чева, Стан ка
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 23 сти ха. Први стих: Кара-та насе, хајду чи но црна, ;
послед њи стих: да би ми сна гу хајдуч ко поврати ла. – Ђ.038.
1569. Гру бешлиева, Мари ја
Домови на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
машином ; 16 сти хова. Први стих: Познајем те, домовино: модре планине ; последњи стих: и мрша вих сеоских паса злобно на месец лаја ње. – Ђ.038.
1570. Гру бешлиева, Мари ја
Домови на : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Не знам да сам има ла ика да ; послед њи стих: плави дим што пожар на говешта ва. – Постоји још један при мерак непот пун. – Ђ.038.
1571. Вегри, Са ша
Плачем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Би ће ки ше за це ло ; послед њи стих: На пољу си пи. – Е.006.
1572. Вегри, Са ша
Луду јем (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином.
Први стих: Љубим: ; послед њи стих: Луду јем!. – Постоје још два при мерка. – Е.006.
1573. Вегри, Са ша
Ти ха песма (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (21 х 14,5 cm), папир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха.
Први стих: Сви су слу ша ли ноћу: ; послед њи стих: од сун ца и земље. – Постоји
још један при мерак. – Е.006.
1574. Вегри, Са ша
Ко зна (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова.
Први стих: Ко зна / из којих да љи на ; послед њи стих: и сад те чекам. – Е.006.
1575. Вегри, Са ша
Моје те ло (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 стихова. Први стих: Моје те ло / весе ла је ку ћа ; послед њи стих: моје ку ће. – Е.006.
1576. Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
машином ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Стан јој се наслонио уз школске зи дове ;
послед њи стих: воле ти ми рис домовинских њи ва. – На полеђи ни: пла вим мастилом: Ира клиј, Учи те љи ца. – Постоји још један при мерак ове песме (29,7 х 14 cm),
на чи јој полеђи ни је песма на руском. – Е.007.
1577. За куси на, Не ли
Кћери (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Као две ви шњи це кћери, ; послед њи
стих: оне су проду жење мени. – Е.002.
1578. Диљба зи, Мирварид
Песников гроб (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (20,8 х 14,7 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе,
32 сти ха. Први стих: Снег је вејао вас дан ; послед њи стих: и сву ноћ. – Постоји још
један при мерак ове песме, на чи јој је полеђи ни песма Схват ка на руском. – Е.003.
1579. Диљба зи, Мирварид
Уцве та ла гра на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,8 х 14,7 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ко то та мо стоји неда леко? ;
послед њи стих: све што се у лепо убраја. – Постоји још један при мерак ове песме, на чи јој је полеђи ни песма Бориса Ду брови на на руском Проповед добра са
ауторовим пот писом. – Е.003.
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1580. Диљба зи, Мирварид
Хте ла бих (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,8 х 14,7 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Да ти будем не са мо женом вољеном, ; послед њи стих:
ка да се ку ћи поврати из боја. – На полеђи ни ру ком Д. М. за писа но: Диљба зи. –
Постоји још један при мерак ове песме, на чи јој је полеђи ни песма Бориса Дуброви на на руском Јасна поља на. – Е.003.
1581. Горки, Максим
Девојка и смрт (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 79 сти хова. Први стих: Кроз се ло се вра ћао цар с војева ња ; послед њи
стих: Смрт рек не мла дом створу. – На полеђи ни дру гог листа ру ком Д. М. за писано: Девојка и смрт. – Постоји још један при мерак песме и јед на вари јан та (21 x
11,7 cm) од 83 сти ха. – Е.003.
1582. Наровчатов, Сергеј Сергејевич
Тих годи на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 стих. Први стих: И прола зио сам зу би ма шкргућућ, ми мо, ; последњи стих: којом осве том ра не да ти лечим?. – На полеђи ни: песма на руском Бориса Ду брови на са ауторовим пот писом. – Е.003.
1583. Наров чатов, Сергеј Сергејевич
Оти шла је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: За љу бав, поштено говорећи, ; послед њи стих:
нека ти се већ сми ри ду ша. – На полеђи ни: песма на руском Бориса Ду брови на
Три цвет ка са песни ковим пот писом. – Е.003.
1584. Наров чатов, Сергеј Сергејевич
Шумска љу бав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 37 сти хова. Први стих: Са ма земља ти је да ла та пра ва! ; последњи стих: са мих ратова. – На полеђи ни: део песме Бориса Ду брови на са његовим
пот писом. – Е.003.
1585. Ту ма њан, Ова нес
У јерменским гора ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Наш поноћ ни пут, наш пут не би
лак... ; послед њи стих: зе леним гора ма. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.:
Јерменин. – Е.003.
1586. Ту ма њан, Ова нес
Помен (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном. Први стих: И пођох се послед њи пут, ка ко је древни оби чај, ; послед њи
стих: човек ће још ду го и ду го остати људождер. – На полеђи ни: писмо Па вла
Попови ћа Јован ки Хрва ћа нин, које је прослеђено Д. М. – Е.003.
1587. Фи ли пич, Фран це
Згода са снегом (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 41 стих. Први стих: Зауста ви ли су се мли нови ; послед њи стих:
828

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

у обла ци ма. – На полеђи ни: писмо др Алексан дра Мла денови ћа Мати ци српској.
У дну црвеном хемијском ру ком Д. М. пи ше: Фи ли пич. – Е.003.
1588. Стрни ша, Грегор
Идол (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: У дубини груди као у прашумској сенци ; последњи стих: уве ли вен ци тешки од крви. – На полеђи ни: извештај СА НУ. – Е.003.
1589. Фи ли пич, Фран це
Месецу је крај (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 13 сти хова. Први стих: Дечачић је појео месец. ; послед њи стих: Зар то ико може да зна. – На полеђи ни црвеном оловком ру ком Д. М.
за писа но: Фи ли пич. – Е.003.
1590. Горбовскиј, Гљеб
Оловка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 22 сти ха. Први стих: Ку пи ла је прода вачи ца ма га зи на ; послед њи
стих: куд аута ју ре и куд пешак га зи. – На ис тој стра ни је и песма Ме так. – Постоји још један при мерак у Е.008. – Е.003.
1591. Горбовскиј, Гљеб
Ме так (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Разми шља ла су деца пола сата ; послед њи стих:
што не таче ни си та пауч ја. – Ку ца но двосту бач но. – На ис тој је стра ни са песмом
Оловка. – Постоји још један при мерак у Е.008. – Е.003.
1592. Невероват но (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 2 строфе,
18 сти хова. Први стих: Кад смо зајед но у необу хват ном ; послед њи стих: Невероват но. Не да се рећи. – Е.003.
1593. Мерони
Платан (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 16 сти хова. Први
стих: Стоји гранат платан на усамљеној стени стрмој, ; послед њи стих: сва срца која
воле згарају ог њем истим. – На полеђи ни: за писа но ру ком Д. М.: Мерони. – Е.003.
1594. Харфа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић.– 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Ки ша рас те же водене ка пље ; послед њи стих: да тра же пра ви пут
у будућ ност. – Е.003.
1595. Руд ни ков, Иван
Сун це (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 5 строфа, 30 сти хова.
Први стих: Да ли то ју нак ; послед њи стих: ју ре – дан их зове. – На полеђи ни записа но ру ком Д. М. црвеном хемијском: Иван Руд ни ков. – Е.003.
1596. Бевк, Фран це
Јан ко и Бет ка (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 5 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: У убогој колиби, усред шу ме, жи вели су дечак
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и девојчи ца, Јан ко и Мет ка. ; послед ња речени ца: Пошто су се воле ли, би ли су
срећ ни и би ло им је лепо на све ту. – Пот писа но: Према мо ти ви ма из при ча записао Фран це Бевк. – Е.003.
1597. Аба шид зе, Ира клиј
Ка пе тан Бу ха ид зе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ја сам Гру зин Бу ха ид зе.
Оборен сам ; послед њи стих: Дервент и Дарјал жи во том за штит те. – Ис правке
ру ком Д. М. – Постоје још два при мерка (21 x 15 cm, на чи јој је полеђи ни за писа но Ира клиј ру ком Д. М.; и 29,7 x 21 cm, на чи јој је полеђи ни песма на руском)
и два иста при мерка у Ж.005. – Е.007.
1598. Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и јаси ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писао писаћом ма ши ном ; 40 сти хова. Први стих: Ужи ва ла је јаси ка у топлом да ну ; последњи стих: као девојач ког бола и среће су зе. – Постоји још један непот пун при мерак. – Е.007.
1599. Нонешви ли, Јосиф
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: На проплан ку пун месец бледи ; послед њи стих: а траје ви но бесмрт ност бајке старе. – Постоји још један при мерак
(29,7 х 21 cm), на чијој је полеђини песма на руском и четири примерка (21 x 14,7 cm;
21 x 15 cm; 21 x 12,5 cm; 20,4 x 15 cm) у Ж.005. – Е.007.
1600. Нонешви ли, Јосиф
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: Не знају ћи ; послед њи стих: из северних стра на. – На полеђи ни: песма на руском. – Постоји још један при мерак
(20,5 х 15 cm) у Ж.005. – Е.007.
1601. Нонешви ли, Јосиф
Мати (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Оста ви ла си ме у ју тру моје мла дости
давне ; послед њи стих: прох те ти се твоје роди тељске не жности, ма ма. – Постоји још је дан при ме рак (19,7 x 21 cm), на чи јој је поле ђи ни пе сма на руском.
У Ж.005 постоји вари јанта од 14 сти хова (20,3 x 15 cm, на чи јој је полеђи ни песма
У су тон). – Е.007.
1602. Нонешви ли, Јосиф
Сви ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 11 сти хова. Први стих: Ноћ је да нас та ко ду га. ; послед њи стих: Да је слу чајно не за па ле. – Постоји још један при мерак (29,7 x 21 cm), на чи јој је полеђи ни
песма Зло на руском. У Ж.005 има још један при мерак (20,7 х 14,7 cm). – Е.007.
1603. Нонешви ли, Јосиф
У албум сли карки (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (27 х 14,7 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не сли кај ли кове сва ког
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пре тка свог, ; послед њи стих: да свој пор трет оста виш овде, на све ту. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Нонешви ли. – Постоје још две вари јан те ове песме.
На полеђи ни јед не од њих је песма Зове Бајкал на руском. – Постоји и један примерак са ис правка ма ру ком аутора (21 x 14,5 cm) у Ж.005. – Е.007.
1604. Нонешви ли, Јосиф
Дођи те у Гру зи ју (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Изволи те лепо! Сва кога ће трена ;
послед њи стих: у пра знич ном сјају, у ду ге изма гли ци. – На полеђи ни: песма на
руском без наслова. – Постоји још један при мерак. – Е.007.
1605. Ап ха ид зе, Шал ва
Дошао сам на свет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,5 х 14,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих: Дошао сам на свет, на дан, ; последњи стих: да волим и будем вољен. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Шал ва и
песма У су тон. – Постоји још један при мерак. – Е.007.
1606. Ап ха ид зе, Шал ва
Лав у ка везу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (17 х 14,7 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 33 сти ха. Први стих: Спокојно ле жи он иза гвоздених реше та ка... ;
послед њи стих: у свој лепо ти његовој и си ли пра вој. – На полеђи ни за писа но
ру ком Д. М.: Шал ва, Лав. – Постоји још јед на вари јан та од 32 сти ха. – Е.007.
1607. Ап ха ид зе, Шал ва
Хаос (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 15 сти хова. Први стих: Као да је поново час првобит ног хаоса, ; послед њи стих: зар неће пробуди ти љу бав њену поспа ну. – Ис правке ру ком Д. М.
и додата још че ти ри сти ха, који су вари јан та послед њих сти хова. – Постоји још
две вари јан те и је дан при мерак у Ж.005, на чи јој је полеђи ни за писа но: Шал ва,
Хаос. – Е.007.
1608. Ап ха ид зе, Шал ва
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Зви жда ло, пева ло срце – пти ца ра на ;
послед њи стих: укра ло је време... Шта мени оста де?. – Постоје још два при мерка,
од којих је један у Е.009. – Е.007.
1609. Ап ха ид зе, Шал ва
Ја ћу рећи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 17 сти хова. Први стих: Пролеће за зви жда ло – мене зове. ;
послед њи стих: Апри ла дах – ја ћу рећи!. – На полеђи ни: ру ком за писа но: Шалва и песма Уобра жени болесник. – Постоји још један при мерак у Ж.005. – Е.007.
1610. Ап ха ид зе, Шал ва
Крај ка ми на (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ћу тљи ве зи дове вео сен ки
застро, ; послед њи стих: ватра и пепео у коме се угљевље гаси. – Постоје још три
при мерка (21 x 15 cm) и три при мерка у Ж.005. – Е.007.
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1611. Гуљам, Ха мид
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 сти хова. Први стих: Пропусти ћу те под условом јед ним ; послед њи стих: рећи
на послед њем измеђ мостова тих. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Ха мид
Гуљам. – Е.001.
1612. Не зови ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: Јер гледам сун це ; послед њи стих: опи јене сун цем. – Ис правке
ру ком Д. М. – Е.001.
1613. Та ко си близу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 стихова. Први стих: Та ко си бли зу / и та ко си леп, ; послед њи стих: мла дости и лепо те. – Постоји још јед на вари јан та са 21 сти хом. – Е.001.
1614. Волим своје ћу та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
34 сти ха. Први стих: Не волим речи ; послед њи стих: ћу та ње мога ја да. – Постоји
још један при мерак ове песме. – Е.001.
1615. Ку па ло, Јан ко
А ко та мо иде? (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: А ко иде ту, кроз мочвар, шу мом том ;
послед њи стих: – људ ма се зват. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Ку па ло. –
У пот пису, који је прецр тан, стоји: Са руског јези ка и ори ги на ла преве ла Десанка Макси мовић. – Уз песму је и писмо које је упу ћено Д. М. као молба да поводом стогоди шњи це рођења Ј. Ку па ла (7. 7. 1982) препева његове песме. – Постоји
још 1 при мерак. – Е.001.
1616. Се ли шкар, Тоне
Бисер (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 5 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 105 редова. Прва речени ца: На оба ли си њега мора жи ве ла је
удовица Мара са јединцем сином Фрањом. ; послед ња реченица: Племениту мајку,
вернога си на и ју нач кога војсковођу сва држа ва још и дан да њи сла ви. – На полеђи ни послед њег листа за писа но ру ком Д. М.: За Змај. – Е.001.
1617. Гра ди шник, Ја нез
Бру цош комесар фи јока (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х
15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри лица ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Први озбиљни ји сусрет са
поли ци јом човека обич но много потресе, особи то ако је млад и неис кусан, ка кав
сам ја та да био. ; послед ња речени ца: Сва троји ца смо се насмеја ла и та да сам
знао да ћу фи јоку за држати и да та квог од говора нећу ви ше чу ти. – На полеђи ни
за писа но ру ком: За Змај. – Е.001.
1618. Вегри, Са ша
Дечак и старац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 22 сти ха. Први стих: Стоје на мосту ; послед њи стих: пролећ ног
сун ца. – Е.001.
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1619. Фи ли пич, Фран це
Песма о ма ми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Ма ма ис пру жи ру ку, ; послед њи стих: звезду,
сун це, срећу поде ли. – Е.001.
1620. Ју гословенским мла дим песни ци ма из Сиби ра са поштова њем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Ја не измишљам сти хове. ; послед њи стих: уби ће ме кад-тад. – Е.001.
1621. Крешчик, Вик тор
Часовни чар с бе легом на оку (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 32 сти ха. Први стих: Часовни чар с белегом на оку ; послед њи стих: време се не изгу би ло. – Изнад песме је биографска бе лешка о песни ку (6 редова). – Е.002.
1622. Крешчик, Вик тор
Забе лешке о при роди (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Међу блиста вим оку ка ма ду га ;
послед њи стих: незабора ван поглед. – Е.002.
1623. Бабајев, Наби
Храст на стени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ним ; 24 сти ха. Први стих: На стени стоји храст ; послед њи стих: до
рас па да ња. – Постоји још један при мерак у Ж.005. – Е.001.
1624. Бабајев, Наби
Пролеће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 14,5 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Пролеће се пробуди ло ра но ; послед њи стих:
пролећа стих. – Постоје два при мерка у Ж.005. – Е.001.
1625. Еренбург, Иља
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 x 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; потписа но ру ком ; 40 сти хова. Први стих: Поги нула је док се игра ла, ; послед њи
стих: крај ми тра љеза га чека. – Постоји још један при мерак ове песме. – Е.001.
1626. Вегри, Са ша
Волим своје ћу та ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 20 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 57 сти хова. Први стих: Не волим речи ; послед њи стих: пролећ ног сун ца. – На полеђи ни: ру ком Д. М. за писа но: Са ша Вегри; Ово може ићи
и без преку ца ва ња. – Е.001.
1627. Вегри, Са ша
Ла нац да на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 20 cm), па пир без
ли нија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 36 сти хова. Први стих: Сва ки дан је ; послед њи стих: и нећеш ме моћи роди ти. – На истом
листу и песма Да ље бих пошла. – Е.001.
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1628. Вегри, Са ша
Да ље бих пошла (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29 х 20 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 стиха. Први стих: На меку мла дост ; послед њи стих: немирни ју лу ку. – На полеђи ни
за писа но хемијском оловком ру ком Д. М.: Са ша Вегри; Ла нац да на, Плачем, Луду јем, Ти ха песма, Не зови ме, Ко зна, Та ко си близу, Волим своје ћу та ње, Да ље
бих пошла, Има ла бих дом. – На истом листу је и песма Ла нац да на. – Е.001.
1629. Крешчик, Вик тор
Ба ла да о ци клону (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 61 стих. Први стих: Спа ва мо на олтару, ; послед њи стих:
ни је оста ло пусто све то место. – Ис под наслова посве та: М. Ш. Гру здеву, шоферу тен коли ког аута транспор та на гусени ца ма. Н 27598/0Т7. – Е.002.
1630. Крешчик, Вик тор
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
23 сти ха. Први стих: Пролећу гуске високо ; послед њи стих: и оштри угао у небу
цртати. – На полеђи ни ру ком Д. М. за писа но: Виктор Крешчик. – Ис под наслова
бе лешка: Посвећено Па влу Кога ну. – Е.002.
1631. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Прода ва ли су на тргу псе. ;
послед њи стих: љу бав и бол. – Изнад песме биографска бе лешка о песни ки њи
(9 ре дова). – Е.002.
1632. Пра шкевич, Гена диј
Добар поче так (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 27 сти хова. Први стих: Постоји за лив. Зове се Добар
поче так. ; послед њи стих: они који то заслу жу ју. – Изнад песме је биографска
бе лешка. – Е.002.
1633. Пра шкевич, Гена диј
Оба ле ју жног Иту ру па (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 35 сти хова. Први стих: А море је опет оста ви ло богатства ; послед њи стих: шум ном пеном. – Наста вља се иза песме Добар поче так. –
Ма ње ис правке ру ком Д. М. – Е.002.
1634. Пра шкевич, Гена диј
Ми ли Доротејевој (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ;
4 строфе, 22 сти ха. Први стих: Жао ми је што нисте видели океана ; послед њи стих:
мојих стопа. – На полеђи ни ру ком Д. М. за писа но: Гена диј Пра шкевич. – Е.002.
1635. Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Сплео сам мре же да те ухватим. Сплео
их вешто и зло. ; послед њи стих: и ја остајем један, сам у њу за пле тен. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Гена диј Пра шкевич. – Е.002.
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1636. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 11 сти хова. Први стих: Већ по који пут ме не схваташ још, ;
послед њи стих: дру го ог њи ште. – Уз песму је и биографска бе лешка. – Е.002.
1637. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: Осуђу јеш ме где стао, учи нио ма што, ;
послед њи стих: ако то могад не ишта. – Е.002.
1638. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ни је сре та ла, ни ис пра ћа ла, ; послед њи стих: сам од су тона до су тона. – Е.002.
1639. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: А шта нам се бес плат но да ло? ; послед њи стих: ненад но бук нуо на хори зон ту. – Е.002.
1640. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: Шта се дога ђа са све том, ; послед њи
стих: и неће да се врати. – Е.002.
1641. Сергејев, Марк Да ви дович
Чла нак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Ра ним снегом помеша ним с ве тром ; последњи стих: и непри мет но је неста ло у да љи ни. – На полеђи ни: име аутора за писано ру ком Д. М. – Ис правке ру ком Д. М. – Е.002.
1642. За куси на, Не ли
Степа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 21 стих. Први стих: По земљи мојој се ши ром гра на ; послед њи стих: као непод ми тљи ва из бајке сви ра ла. – Е.002.
1643. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Без жи вот на степа буди
немир у ду ши ; послед њи стих: укус спа љенога хлеба. – На полеђи ни ру ком Д. М.
за писа но: Не ли За куси на. – Е.002.
1644. За куси на, Не ли
Жи шке (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
23 сти ха. Први стих: С потајним за довољством неким ; послед њи стих: разгорева
се цве това жар. – Дати ра но: Пут према Уљка ну, 1976. – Е.002.
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1645. За куси на, Не ли
Крај реке Се лен ге (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Крај реке Се лен ге, ; послед њи стих:
и раси па тра вом. – Е.002.
1646. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Фо тографи ја створена да се ис па шта ; послед њи стих: ка ко са мо
пси воле ти могу. – Е.002.
1647. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 17 сти хова. Први стих: Пи шем писмо човеку ; послед њи стих:
нека та мо и оста не. – Е.002.
1648. Бе лешка о леген ди о Биби-Ха ним (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 редова.
Прва речени ца: У јед ној од леген ди о Биби-Ха ним при ча се ка ко је мла да лепоти ца... ; послед ња речени ца: На то је неи мар узео два бока ла, споља истоветна… – Ис под леген де је бе лешка о Узбекиста ну у 11 редова. – Е.003.
1649. Бабајев, Рамз
Ру баји (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 16 строфа, 71 стих. Први стих: Од натму рене и шоља чаја ми је горка ;
послед њи стих: љу бав све опра шта са мо не рачу ни цу. – На полеђи ни: за писа но
ру ком Д. М.: Рамз Бабајев. – Е.003.
1650. Абха ид зе, Ира клиј
Снег пред сва нуће (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Град је спа вао полеђу шке ; последњи стих: и од своје седи не бео. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Ира клиј,
Снег. – Постоје још два иста при мерка и две вари јанте ове песме у Е.008. – Е.004.
1651. Али гер, Маргари та
Изе ту Сарај ли ћу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Шта ћеш, ефен ди ја проседи, ; последњи стих: по требна би ла сва ка ко. – Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни извештај. – Е.004.
1652. Руд ни ков, Иван
С бабом крај ог њи шта (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Жера ви ца кроз пепео си ви ; послед њи стих: Не бој ми се. Ја сам с тобом, си не!. – На истом је листу с песмом
Чуд новато дрвце. – Е.004.
1653. Руд ни ков, Иван
Чуд новато дрвце (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
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писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Ка жи ми, дрвце, ; послед њи стих:
време це ло. – На полеђи ни: бе лешка о Је лиса ве ти Ба грја ни у три реда (прецр тана). – Е.004.
1654. Руд ни ков, Иван
Без чет ке и ногара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: Девојчи ца у блу зи шареној ;
послед њи стих: Море уме сли ке да ствара. – Е.004.
1655. Барата шви ли, Ник
Мера ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 36 сти хова. Први стих: Ју ри бес пу ћем као кри лат мој коњиц вра ни ; послед њи стих: вихору предај гредом све ми помисли црне. – Е.004.
1656. Ла ху ти, Алексан дар
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: По сводови ма пу ко ти на
шаре си ве ; послед њи стих: пору ка људи ма Лењи ном за вешта на. – На полеђи ни
за писа но ру ком Д. М.: Узбекистан, Алексан дар Ла ху ти. – На истом листу је и
биографска бе лешка о песни ку. – Е.005.
1657. Нонешви ли, Јосиф
Пор трет Ни колоза Барата шви ли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, латини ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Пор трет Ни колоза Барата шви ли ; послед њи стих: Његов најзад се на шао пор трет. – Е.003.
1658. Песма без наслова и почет ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Као зми је на бе ли ну твојих груди ; последњи стих: по му шки на њега љу боморан. – Не постоји поче так ове песме. – Е.003.
1659. Демен тјев, Ан дреј
Крај гроба Н. Н. Пу шки нове (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Овде је са храњена Ланскаја. ; послед њи стих: уда љи ла, помрачена ли ца. – Е.003.
1660. Бабајев, Рамз
[Рубаји] (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
14 сти хова. Први стих: Не кри ви ви но, кри ви ца ни је у њему, већ теби. ; послед њи
стих: љу бав све опра шта са мо не рачу ни цу. – Сачу ван са мо крај песме. – Е 003.
1661. Графи ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 37 стихова. Први стих: Море постаје црно, црно као му ка, ; послед њи стих: најзад нађе бе лу оазу жи во та. – Е.003.
1662. Му ми ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 49 сти хова. Први стих: Срце ти се одавно охла ди ло, ; послед њи стих: Чи там те јер на ма
вечи те тајне. – Е.003.
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1663. Мулен Руж (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 56 стихова. Први стих: Чим пад не ноћ кошмари ду боки ; послед њи стих: ви из бара
Мулен Руж. – Е.003.
1664. Ива нович Леонов, Ни колај
Нат пис над изрезбареним врати ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 сти хова. Први стих: Лу там кроз познату
ми алеју ; послед њи стих: док се свет ни је одрекао нас. – Е.005.
1665. Ап ха ид зе, Шал ва
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Зви жда ло, пева ло срце –
пти ца ра на. ; послед њи стих: укра ло је време... Шта мени оста де?. – Е.005.
1666. Вегри, Са ша
Да ље бих пошла (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 14,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: На ме ку мла дост ; послед њи стих:
ис ка ла бих... – На истом листу, у дру гом ступ цу, је пе сма Има ла бих дом. –
Е.006.
1667. Вегри, Са ша
Има ла бих дом (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 19 сти хова. Први стих: О дому са њам ; послед њи стих: био би
жи вот!. – На истом је листу, у првом ступ цу, са песмом Да ље бих пошла. – Е.006.
1668. Вегри, Са ша
Тако си близу (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: Та ко си бли зу / и та ко си леп, ; послед њи стих: мла дости и лепо те. – Е.006.
1669. Вегри, Са ша
Ла нац да на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 14,5 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 35 стихова. Први стих: Сва ки дан је ; послед њи стих: и нећеш ме моћи роди ти. – Постоји још један при мерак. – Е.006.
1670. Ап ха ид зе, Шал ва
Песни ку (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Тебе ту га и су зе не могу да за гу ше, ;
послед њи стих: пера песни ка блистају ко бајоне ти. – Постоје још три при мерка
(два у Ж.005, на полеђи ни јед ног за писа но Шал ва, Песни ку) и још јед на варијан та ове песме. – Е.007.
1671. Ап ха ид зе, Шал ва
Лав у ка везу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 33 сти ха. Први стих: Спокојно ле жи он иза гвоздених реше та ка ;
послед њи стих: у свој лепо ти његовој и си ли пра вој. – Е.007.
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1672. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 стихова. Први стих: Не буди ту жан ; послед њи стих: Отворен цвет ће проговорити. –
Уз овај је још један лист на коме су преписане измене Д. М. начињене у преводу
Дивне Денковић-Братић, која је песникињи посла ла 25 преведених песа ма Жанин
Фукс (ру копис, пла во масти ло, латиница), насловљене На да су трашњице. – Е.008.
1673. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 сти хова. Први стих: Срећа има ; послед њи стих: без ум не оба ле. – На ис тој
стра ни има ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. – Е 008.
1674. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
18 сти хова. Први стих: Љу ба ви која си ми ; послед њи стих: објасни ми за што. –
На истом листу на ла зи се ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. – Е.008.
1675. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Између неба и мора ; послед њи стих: непреса хле у својој
веч ности. – На истом листу има ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. –
Постоји још један при мерак ове песме. – Е.008
1676. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: Опет сам прона шла море ; послед њи стих: олу је. – На
истом листу постоји ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. – Постоји још
један при мерак. – Е.008.
1677. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
14 сти хова. Први стих: Двостру ки прозори ; послед њи стих: са мо би ћа бесмртно рођена. – На истом листу је ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. – Постоји и вари јан та ове песме, чи ји је послед њи стих исти, а први гласи: Ми смо
корача ли. – Е.008.
1678. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 сти хова. Први стих: Стабло наг ну то чудесно ; послед њи стих: као ру ке дарежљи вим дла нови ма. – На истом листу је ви ше песа ма без наслова одвојених цртом. – Е.008.
1679. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
6 сти хова. Први стих: Дан је пи јан од ка пи ; послед њи стих: ти једи ни једеш
мирно. – На истом месту је ви ше песа ма без наслова одвојених цр том. – Постоји
још један при мерак. – Е.008.
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1680. Фукс Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
13 сти хова. Први стих: Бе жа ла сам често у жи во ту ; послед њи стих: утиску је
уси ја ном гвожђу. – На истом листу је ви ше песа ма без наслова одвојених цр том
и биографска бе лешка. – Е.008.
1681. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
11 сти хова. Први стих: Ни ка да не сре те ; послед њи стих: и пут пред на ма. – На
истом листу је ви ше песа ма без наслова. – Е.008.
1682. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 сти ха. Први стих: Овде ле жи човек ; послед њи стих: за бар јед ном срећом. –
На истом листу су још три песме без наслова. – Е.008.
1683. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Поново свет угледати мла дим ; послед њи стих: ка ко је добро то. – На истом листу су још три песме без наслова. – Е.008.
1684. Фукс, Жа нин
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
16 сти хова. Први стих: Ни ка да ни кад ; послед њи стих: све та неће нестати. – На
истом листу су још три песме без наслова. – Е.008.
1685. Бабад жан, Рамз
Дечаку из Бомбаја (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 10 стихова. Први стих: Не бој се, црнпу расти, дечко, ; послед њи стих: да ћеш јој жи вот
дати, род ној земљи се за ку ни. – Постоји још један при мерак ове песме. – Е.008.
1686. Аба шид зе, Ира клиј
Деца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 3 строфе, 11 сти хова. Први стих: Још је по ве тру ча ђа проле та ла ; послед њи
стих: стиснув песни це и погледа мрач на. – Постоји још један при мерак (29,7 x
21 cm). – Е.008.
1687. Ја гањци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 стихова. Први стих: Ви што са мо за руд на бла га на ше зе мље знате,. – Непот пу на
пе сма. – Е.008.
1688. Ду бровин, Борис
Јасна поља на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 4 строфе, 24 сти ха. Први стих: Дрвеће обраста помрчи ном ; послед њи стих:
Јасна поља на. – На полеђи ни: извештај о дистрибу ци ји књи ге Немам ви ше времена. – Е.008.
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1689. Ду бровин, Борис
Проповед добру (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; хе мијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Ан дре ја Бол конски па де у борби, ; по след њи стих: сав – не се бич но шћу и љу ба вљу про жет. – На по ле ђи ни:
оба ве ште ње СА НУ о при је му Ери ка Коша за ре дов ног чла на 14. 7. 1978. –
Е.008.
1690. Ду бровин, Борис
Лав Николајевич Толстој (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm)
па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: И као море ; послед њи стих: це лој
пла не ти. – На полеђи ни: за поче то писмо ака деми ку Берни ку. – Е.008.
1691. Торопи гин, Вла ди мир
Ан дрејкин зуб (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Кад Ан дрејка ноћас ; послед њи стих:
већ зуб леп и тврд. – Постоји још један при мерак. – Е.008.
1692. Шкерл. Ада
Си ва бара ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
4 строфе, 16 сти хова. – Име аутора за писа но ру ком Д. М. – Е.008.
1693. Ва зов, Иван
Бу гарски језик (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (19,4 х 12,4 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Јези че мојих дедова, све ти, ;
послед њи стих: ка зни ћу све оне што те ка љају. – Пот писа но: Из збирке Домовино, ми ла, ка ко си лепа ти! – Е.008.
1694. Зајц, Да не
Ју тро (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без лини ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Први
стих: Сад се вра ћају ра њени ву ци ; послед њи стих: кад ноћ буде опет за ви ри ла у
рог та ме. – На полеђи ни: писмо Стева на Ра ич кови ћа Репу блич кој комиси ји за
при према ње Ал ма на ха Са веза књи жевни ка за 1956. годи ну. – Име аутора за писа но црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Е.008.
1695. Сусрет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: Сам си, дру же. Буди мо дрвореди ; послед њи стих: можда ће опет ожи вети. – На полеђи ни: песма без наслова од 17 сти хова, чи ји је први стих: Устаје весник небеса и па кла; а послед њи: али стра шан за све. – Е.008.
1696. Нови бог (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли. Први стих: У бе лим сту бови ма си лан и леп ; послед њи стих: ди вље
му сјаје кроз ку пасти дим. – На полеђи ни: писмо Ста не Ми куш из Ра дио Љубља не. – Е.008.
1697. Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без ли ни ја, бели ; пен ка ло, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Сви пу теви су се скрати ли, ; послед њи стих: да би јој утоли ли
жеђ. – На полеђи ни: од ломак из неке при че. – Е.008.
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1698. У очеки ва њу новог да на (песма). – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Угасио сам све тиљку ; послед њи стих: првобит на сна га свега. – Е.008.
1699. Списак песни ка и наслова песа ма које је преводи ла (бе лешка). – (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли. – Тоне Пав чек, Са ша Вегри, Да не Зајц, Ци рил Злобец,
Ја нез Менарт, Пе тар Левец, Каје тан Кович, Грегор Стрни ша, Јоже Шмит. –
Е.008.
1700. Шмит, Јоже
Песма от пора (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Шта ми може те, ; послед њи стих: су зе
које лече. – Е.009.
1701. Шмит, Јоже
Стари на кри вљени дим њак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Још гори под њим, ; послед њи стих: поседају на њ. – Е.009.
1702. За куси на, Не ли
Степа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 21 стих. Први стих: По земљи мојој се ши ром гра на ; послед њи стих: као непод ми тљи ва из бајке сви ра ла. – Е.009.
1703. Зајц, Да не
Песма о чавка ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,13 х 14,7 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
15 сти хова. Први стих: Су во дрво је ци ник ; послед њи стих: при ча (грачу) песму
о твојој мла дости. – На полеђи ни: од ломак из неке при че. – Постоје још два примерка ку ца на ма ши ном, ћи ри ли цом, која су овоме при дру жена из Е.011. – Е.010.
1704. Зајц, Да не
Под прозором у там ној ноћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 20 сти хова. Први стих: Заблиста ла је уцва ла чежња ; послед њи стих:
чека ју тро. – Е.010.
1705. Пав чек, Тоне
/Позна ни ци/ прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; графитна оловка, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ; 26 сти хова. Први стих: Међу твојим и мојим ли ком су увек ; послед њи стих: ру ши се живо та. – Сачу ва но осам сти хова песме Позна ни ци у Е.012. – Е.010.
1706. Мен харт, Ја нез
Број пет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
26 сти хова. Први стих: То старо место ; послед њи стих: Ох, мој број пет. – На
полеђи ни: обја шњење ка ко је илустрова на књи га Бајка о Крат ковеч ној. – Е.010.
1707. Злобец, Ци рил
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир
без ли ни ја, зе лени ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 41 стих.
Први стих: Ни је лоша ова игра: ; послед њи стих: за све. – Е.010.
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1708. Злобец, Ци рил
Ова игра је жа лосна (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но руком. Први стих: Играм сам про тив свих за све ; послед њи стих: и играм сам
про тив свих за све. – Постоји још јед на вари јан та ове песме, чи ји је први стих:
Играм, а послед њи: за све. На том при мерку је на помена ру ком Д. М. ис под наслова: Песник воли ову песму, увек је чи та на књи жевним вечери ма. – Е.010.
1709. Зе лени јарбол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Дрво је ду го чека ло да оки ша ; послед њи стих: сад је ко јарбол на
зе леној ла ђи. – Е.010.
1710. Зајц, Да не
Мртве ствари: Лојзу Ковачи ћу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), папир без линија, бели ; пенка ло, боја исписа пла ва, ћири лица ; потписано
ру ком ; 16 сти хова. Први стих: Киша је излиза ла камење, ; последњи стих: и оде да се
од мори ду ша?. – Постоји још јед на варијанта (машином, ћири лица) у Е.011. – Е.010.
1711. Пав чек, Тоне
Четири јед ночинке за Марију : Марији М. (песма) / прев. Десанка Макси мовић. –
3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; пен ка ло, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ;
пот писа но ру ком ; 36 сти хова. Први стих: Неки дога ђај (или жи вот) свршио се ;
послед њи стих: о крају богзна ка кав, богзна где. – Постоји још јед на вари јанта из
Е.012, писа ћом ма ши ном, црвеном хемијском, од 32 сти ха. – Е.010.
1712. Злобец, Ци рил
Оцу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; пенка ло, боја исписа плава, ћири лица ; потписано ру ком. Први стих: Преко
мог (ли ка?) ; послед њи стих: послед њи пут / зау век. – Постоји још јед на варијан та са насловом Оца (ма ши ном, ћи ри ли цом) у Е.013. – Е.010.
1713. Пав чек, Тоне
Кеце ља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; 12 сти хова. Први стих: Моја
мати има дра гу кеце љу ; послед њи стих: нас и очи и непобеђени пут. – Постоји
још јед на вари јан та у Е.012. – Е.010.
1714. Злобец, Ци рил
Са ис трајношћу сун ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 20 сти хова. Први стих: Волим / Љу бим те! ; послед њи стих: комад хлеба
му утоли глад. – Постоји још јед на вари јан та у Е.013 (ма ши ном, ћи ри ли цом) од
20 сти хова, на истом листу са песма ма Вече и У очеки ва њу новог да на. – Е.010.
1715. Пав чек, Тоне
Бели голу би (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без
ли ни ја, бели ; пен ка ло, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први
стих: Сва ки дан долазиш ; послед њи стих: отерати голу бе с мога пра га. – На полеђи ни: од ломак из при че. – Постоји још јед на вари јанта од 21 сти ха у Е.012. – Е.010.
1716. Шмит, Јоже
Стари на кри вљени дим њак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), папир без линија, зелени ; пенка ло, боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Још гори под њим ; послед њи стих: поседају на њ. – Е.010.
843

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1717. Стрни ша, Грегор
Идол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 13 сти хова.
Први стих: У ду би ни груди, као у пра шумској сен ци, а ; послед њи стих: уве ли
вен ци тешки од крви. – Е.010.
1718. Шмит, Јоже
Песма отпора (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боји ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 12 стихова. Први стих: Шта ми може те ; послед њи стих: своје лекови те су зе што лече. –
Е.010.
1719. Злобец, Ци рил
Ис повест (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без
ли ни ја, зе лени ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Негде из безда них ду би на ; послед њи стих: и не поми шљам ви ше
на њ. – На полеђи ни: песма Чау ра. – Постоји још јед на вари јан та из Е.013 (маши ном. ћи ри ли цом). – Е.011.
1720. Чау ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без лини ја, зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први
стих: Срце понеки пут са мо себе ка зни ; послед њи стих: јесу ли дошли да од бола
спасу. – На полеђи ни: песма Ис повест. – Е.011.
1721. Пав чек, Тоне
Пролећ но сећа ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: На хлад не мр тве тра ве ; послед њи стих: теби бих ра до,
ра до. – Е.012.
1722. Мен харт, Ја нез
Број пет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Тај стари грех ; послед њи стих: Је ли госпођа
код ку ће...?. – Е.012.
1723. Злобец, Ци рил
Ве че (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Сви пу те ви су се скрати ли ; послед њи стих: да би јој утоли ла
жеђ. – Е.013.
1724. Злобец, Ци рил
У очеки вању новога дана (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 28 сти хова. Први стих: Угасио сам све тиљку. ; послед њи стих: чека ју тро. –
Е.013.
1725. Кович, Каје тан
Зе лени јарбол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих: Дрво је ду го чека ло да оки ша ; послед њи стих: сад
је ко јарбол на зе леној ла ђи. – Е.013.
1726. И рекла је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без линија, бели ; графитна оловка, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 27 сти хова.
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Први стих: Априлске ки ше за прозором ; послед њи стих: а ипак та ко ће би ти
увек. – Постоји још јед на вари јанта ку ца на ма ши ном од 24 сти ха. – Е.011.
1727. Зајц, Да не
Би ћеш са ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 31 стих.
Први стих: Би ћеш са ма седе косе ; послед њи стих: Опрости, ма ма. – Постоји
још јед на ку ца на вари јан та, у чи јем проду жет ку је песма Ју тро. – Е.011.
1728. Пав чек, Тоне
Девојач ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 16 сти хова. Први стих: Девојач ке собе су још увек беле, ; послед њи стих:
гу ши се плач жи во та сатрвена. – На истом листу са песмом Позна ни ци. – Е.012.
1729. Пав чек, Тоне
Мој ноћ ни гост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Кроз меки су тон, необич но тих, ; послед њи стих: у њему оста ћеш док жи вот не буде стао. – Е.012.
1730. Пав чек, Тоне
Мр твој дру гари ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Гле, твоја ру ка сад је изнемогла ; послед њи стих: ти си
своје топло срце дарова ла. – Е.012.
1731. Пав чек, Тоне
Пе сма бес кућ ни ка из 1941. (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Има ли смо ку ће и у њи ма топла ог њи шта, ;
послед њи стих: кад смо их сто ти на ма пу та прокле ли. – Е.012.
1732. Се ло се буди (сценариј). – 7 л. (29 х 20,8 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Сеоска сред њег
ста ња породи ца у околи ни Ва љева:... ; послед ња речени ца: Породи се у За дру зи.
Лекар је ис ти че за при мер. – Е.014.
1733. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Као са моу би ца у кла нац ; послед њи стих: кљу је пшенич но
зрно. – Постоји још један при мерак (20,7 х 15 cm). – Е.015.
1734. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: Би ла је тра ва као роб полегла ; послед њи стих: као што
уми ре човек. – Постоји још један при мерак (20,7 x 15 cm). – Е.015.
1735. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 6 сти хова. Први стих: Ра ке те паљбе. Што је небо црње, ; послед њи стих:
као та ра ке та, собом осве тли. – Постоји још је дан при мерак (6 сти хова, 20,7 x
15 cm) – Е.015.
845

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

1736. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ;
21 стих. Први стих: На што речи и шта је перо, ; послед њи стих: костима ћемо закуцати та мо. – Постоји још један при мерак (љу би часто масти ло, 10 x 15 cm). – Е.015.
1737. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Има у Лењин гра ду, сем неба и Неве ; послед њи стих: оне су су ве,
су ве, ка да и ка мен плаче. – Постоји још један при мерак (љу би часто масти ло, 10 х
15 cm). – Е.015.
1738. Кра кар, Лојзе
Верност (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 стихова. Први стих: Верност – прав пут без заоку ка ; послед њи стих: Верност срцу и
верност судбини. – Постоји још један при мерак (љуби часто масти ло, 10 x 15 cm). –
Е.015.
1739. Кра кар, Лојзе
Успа ван ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17
сти хова. Први стих: Би ло је много све тлих соба, ; послед њи стих: децу за копа. –
Е.015.
1740. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
16 сти хова. Први стих: Ве лим да сам за ћу тао ; послед њи стих: ве ли ке су мра ке
Пари за. – Е.015.
1741. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
14 сти хова. Први стих: Молим не себе ра ди, већ ра ди оног ; послед њи стих: за
ла ким ве лом ки ше. – Постоји још један при мерак. – Е.015.
1742. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Горе Померан ци и пла ни не горе ; послед њи стих: на
те се очи спу штају леп тирци. – Постоји још један при мерак. – Е.015.
1743. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,7 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: Свет је ве ли ки, а пред са му смрт ; послед њи стих: у час
кад се ни пти ца неће пробуди ти. – Постоји још један при мерак. – Е. 015.
1744. Кра кар, Лојзе
Под не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15,5 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 5 строфа, 40 сти хова. Први стих: Отворих прозор и од злата ; последњи стих: од зва ња моје под не. – Пот писа но: 1955. годи не. – Е.015.
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1745. Кра кар, Лојзе
Терци не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 строфа, 36 сти хова. Први стих: Ка ко је зачудо сив и та ман, о, ка ко, ; послед њи стих:
да ми вратиш сун це, срећу и мла дост. – Постоји још један при мерак, на чи јој је
полеђи ни песма Осмрт ни ца рачу новођи Пе тру Пер то ту. – Е.015.
1746. Крај фебруара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; графит на оловка, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 36 сти хова. Први стих: Још сун це ни је упа ли ло свећа ; послед њи стих: нек
пона да се опет да дола зи и прола зи све. – На полеђи ни: ру ком Д. М. за писа но:
Кра кар, Крај фебру ара. – Постоји још јед на вари јан та од 37 сти хова. – Е.015.
1747. Кра кар, Лојзе
О свети Ми хаи ло та мо доле под селом (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л.
(21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри лица ; пот писа но ру ком ; 14 сти хова. Први стих: О, све ти Ми хае ло та мо доле под
се лом ; послед њи стих: О, све ти Ми хае ло та мо доле под се лом!. – Име аутора
пот писа но ру ком Д. М. – Постоји још један при мерак на коме је на истом листу,
у горњој полови ни, песма на словенач ком из 1947. годи не, а у доњој препев на
српски, оловком, ћи ри ли цом, ру ком Д. М. – Е.015.
1748. Кра кар, Лојзе
Песни ково дрво у логору смрти (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х
15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; гра фит на олов ка, боја ис писа црна, ћи ри лица ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Међ ко сту ри ма ду ше ја да пу не ; послед њи стих: на умору раја па ла у очај. – На полеђи ни: писмо Лојзу Кра кару од
2. 7. 1959. – Постоји још један при мерак писан писа ћом ма ши ном, ћи ри ли цом. –
Е.015.
1749. Кра кар, Лојзе
Ста нич ни ресторан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 36 сти хова. Први стих: Ту послед ња ста ни ца Љу бља не, ; послед њи стих: живо та точак смрт но уморна. – Постоје још два при мерка на по два листа. – Е.015.
1750. Кра кар, Лојзе
Хва ла, драга (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 33 стиха. Први стих: Жи вео сам ду го на дну там ни це ; послед њи стих: проста ти ха
срећа двају људи. – Постоје још две вари јан те. – Е.015.
1751. Кра кар, Лојзе
У смрт рачу новође Пе тра Пер то та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л.
(21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; графит на оловка, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: Да нас послед њи пут од ла зи од ку ће ;
послед њи стих: био је Словенац од гла ве до ногу. – Постоји још јед на вари јанта. –
Е.015.
1752. Кра кар, Лојзе
Крик (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 14,3 cm), па пир без ли нија, бели ; графитна оловка, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ; 18 стихова. Први стих: За плео сам се својим снови ма ; послед њи стих: пећински да
пи јем у сласт. – На полеђи ни: песма Тамбу ри ца на руском. – Непот пу на песма. –
Постоје још две вари јан те, та кође непот пу не, по 12 сти хова. – Е.015.
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1753. Пра шкевич, Гена диј
Посве та (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 стихова. Први стих: За то што нам је овај жи вот успео; ; послед њи стих: ру ке и речи. –
Уз песму је и писмо Гена ди ја Пра шкеви ча којим пропра ћа три песме писа не руком које ша ље Д. М. (жут па пир). – Е.016.
1754. Пра шкевич, Гена диј
Ма гла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Као у воду бе лешке пропа ле ; послед њи стих: Не одјеку је / ни шта
жи во. – Постоји и вари јан та ове песме, као и ори ги нал на руском. – Е.016.
1755. Пра шкевич Гена диј
Рт же ља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 стихова. Први стих: Не дохвати ти те се, не та ћи те се, ; послед њи стих: рт Же ља, /
стрма стена. – Постоји још јед на вари јан та у два при мерка и ори ги нал. – Е.016.
1756. Пра шкевич, Гена диј
Ази ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 35 сти хова.
Први стих: Блесак. Клису ре. Сен ке у клису ри. Блесак. ; послед њи стих: Звезда
која води!. – Постоји и ори ги нал ове песме. – Е.016.
1757. Пра шкевич, Гена диј
Ју гословенским мла дим песни ци ма из Сиби ра с поштова њем (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ја не измишљам сти хова ; послед њи стих: уби ће те кад-тад. – Постоји још јед на вари јан та
у два при мерка. – Е.016.
1758. Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 13 стихова. Први стих: Хоћу да те волим како сам волео ју трос и море ; послед њи стих: непоновљива. – Постоје још три примерка и јед на варијанта ове песме. – Е.016.
1759. Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
22 сти ха. Први стих: Ди му ватре ве тар не да ми ра, ; послед њи стих: па перје. –
Постоји и ори ги нал ове песме на руском. – Е.016.
1760. Брен кова, Кристи на
Тешки часови (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без потписа ; 7 редова. Прва речени ца: У овим забелешка ма не сме изостати крат ки за пис
о тешким часови ма. ; послед ња речени ца: Преполови мо кори цу на де и утоли мо
жуд њу за ду гим часови ма среће. – Ж.001
1761. Брен кова, Кристи на
Лу три ја (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 редова. Прва речени ца: И на ма су двоји чи ца уштеде ла нова ца и уместо да да ду за
ужи ну у школи,... ; послед ња речени ца: Срећа је жи ве ти. – Ж.001.
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1762. Брен кова, Кристи на
Ри ђи (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Кад је моја ма ма би ла ма ла, има ли су у ку ћи пса кога су зва ли Ри ђи. ;
послед ња речени ца: Моја ма ма им је носи ла топлог млека у плит ком та њи ру
ишара ном ру жи частим и пла вим цве тови ма. – Ж.001.
1763. Брен кова, Кристи на
Си ну (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 сти ха.
Прва речени ца: Мој отац се ни је ни ка да љу тио. ; послед ња речени ца: После је
помислио ка ко је свет ве ли ки, а човек ма ли, ка ко су звезде да леко и ка ко си смешан кад бук неш од љу ти не. – Ж.001.
1764. Брен кова, Кристи на
Разговор о бесмрт ности (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
без пот писа ; 12 сти хова. Прва речени ца: Ма ма, учи ни да ни ка да не умрем. ; послед ња речени ца: Трудим се да ти веру јем и осећам да нећу умре ти. – Ж.001.
1765. Хрва ћа нин, Јован ка
Јован ка о мени (бе лешка). – 3 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва ре чени ца: Први пут
сам чула име Д. М. као мату рант у уред ни штву Мисли. ; послед ња ре чени ца:
Њене збирке при ча за децу се зову Срце лут ке спа ваљке, Рас пева не при че... –
На полеђи ни: Наслов текста пре у зет са полеђи не, на којој је забе ле жен ру ком
Д. М. – Ж.001.
1766. Волим Београд (есеј). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца:
Волим Београд ноћу кад га погледам са сремске равни це или с пан чевач ког моста... ; послед ња речени ца: Ја волим те ожиљке на Београ ду. – Ж.003.
1767. Бе лешка о Леси и Украјин ки (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 24 реда.
Прва речени ца: Украји на и сав Совјетски Са вез сла ве ове годи не стогоди шњицу рођења своје гени јал не песни ки ње Лесе Украјин ке... ; послед ња речени ца:
Позна ва ла је ита ли јанску, пољску, аустријску и ма лоруску књи жевност и њи хове јези ке. – Пот писа но ини ци ја ли ма ру ком Д. М. – Ж.003.
1768. У сла ви Лесе Украјин ке (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Сто
годи на је од твога рођења, ве ли ка укра инска песни ки њо. ; послед ња речени ца:
Умрла је Лариса Пе тровна Косач, али ће песник Леса Укра ин ка жи ве ти док је
Укра и не, Словена и поклони ка поези је ши ром све та. – Ж.003.
1769. Карневал у Ва љеву (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва ре чени ца: Пошла
сам сасвим дру гим послом у Ва љево, а сти гла на деч ји карневал. ; послед ња речени ца: Мора ли су и роди те љи и школа за ову заба ву при лич но по троши ти,... –
Ж.003.
1770. Без наслова (белешка). – 4 л. (20,5 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Прошла сам неки
дан поред основне школе у Ули ци 7. јула. ; послед ња речени ца: Воле ла бих да су
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и ти моји давни дру гови из де тињства могли са мном неки дан посматрати онај
ве ли ки ред пред школом... – У текст умет ну то 12 ра дова, две речени це, писа них
ру ком Д. М., ћи ри ли цом, црним масти лом. – Ж.003.
1771. Комиси ји за раз ре зи ва ње пен зи је књи жев ни ци ма – За греб (бе ле шка). – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, латини ца ; без пот писа ; 24 ре да. Прва ре чени ца: Ми ли цу Костић сам упо зна ла
док је би ла ученик гим на зи је. ; послед ња ре чени ца: Ве ру јем да ће моје све дочанство и ми шљење о Ми ли ци Костић као о човеку и писцу значи ти штогод... –
Ж.003.
1772. Пред лог за при јем Ду ша на Ра дови ћа у Удру жење књи жевни ка (бе лешка). – 2 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа. Прва речени ца: Са ми шљењем Ду ша на Ра дови ћа о књи жевности за децу први пут сам се упозна ла од мах после ослобођења на јед ном од
са ве това ња о овој књи жевности. ; послед ња речени ца: Он ће код на ших чла нова
уме ти пробуди ти ра дозна лост за ову гра ну књи жевности... – Уз овај текст и биографска бе лешка о Ду ша ну Ра дови ћу. – Ж.003.
1773. Пред лог за при јем Дра га на Лу ки ћа у Удру жење књи жевни ка (бе лешка). – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа. Прва речени ца: Дра ган Лу кић је песник друк чи је при роде
од Ду ша на Ра дови ћа,... ; послед ња речени ца: Због свега овога сматрам да не треба
ви ше да чека, да је час да при ми мо као свога чла на песни ка кога су деца већ давно
при ми ла и чи је песме стоје по чи тан ка ма. – Ж.003.
1774. Превод на ли терату ра : трећи и че твр ти разред (при каз). – (21 х 17,5 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. –
Д. М. препору чу је за лек ти ру књи ге, за које бе ле жи библиографске подат ке и
рези ме до десет редова, којим де ло предста вља и ука зу је на разред коме би као
лек ти ра могло од говарати. Обу хва ћена 41 књи га. – Ж.003.
1775. Моја посе та вара ждинским пиони ри ма. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва
речени ца: Први пут сам ви де ла и чула вара ждинске пиони ре... ; послед ња речени ца: Ево вам два десе так лич них имена за горских пиони ра... – Ж.003.
1776. Мојца крајцари ца (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа. Прва речени ца: Мојца Крајцари ца је чисти ла ку ћу и у смећу на шла крајцару. ; послед ња речени ца: А зеки нису ви ше порасле пред ње ноге и зато му је још
и да нас пред њи пар ногу кра ћи од зад њега. – Ж.003.
1777. Поли ти ка – мецена мла дих писа ца (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца: Са Поли ти ком сам се упозна ла кад сам дошла 1919. на студи је у Београд. ; послед ња речени ца: И то мецена који ни је са мо матери јал но пома гао
мла дом писцу, него му је ди зао са мопоу зда ње:... – Дати ра но: 5. 1. 1974. – Ж.003.
1778. Вук по дру ги пут међу Ју гословени ма (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва
речени ца: У песми Кра љевић Марко по дру ги пут међу Срби ма народ ни певач
је дао кри ти ку ста ња у земљи... ; послед ња речени ца: Обећао је да ће још јед ном
на врати ти у своју земаљску домови ну. – Ж.003.
850

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

1779. Кра гу јевац (бе лешка). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца: Прве годи не
НОБ, месеца ок тобра, пар ти за ни на пу ту између Кра гу јевца и Горњег Ми лановца, уби ју два немач ка војни ка. ; послед ња речени ца: Треба 21. ок тобра доћи
на ве ли ки школски час кад се врши помен кра гу јевач ким жр тва ма… – Пот писано: Десан ка Макси мовић. – Постоји још један при мерак. – Ж.003.
1780. Воја Царић: Шарени мост, изда ње Омла ди не, 1958. годи не (при каз). – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком.
Прва речени ца: Исто толи ко је тешко ући у свет де те та коли ко и ухвати ти црвеног је лена Воје Цари ћа, или угледати пла ву пти цу. ; послед ња речени ца: Уз многе песме у овој збирци добро иду заса ња ни лирски цртежи Ла зара Возареви ћа. –
Пот писа но ру ком: Десан ка Макси мовић. – Ис правке ру ком аутора. – Ж.003.
1781. Дра ги учени ци (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Мислим и да
не би треба ло да вам се предста вљам, толи ко пу та сам би ла у Марибору... ; послед ња речени ца: Чи тајте књи ге ва ших књи жевни ка који о томе пи шу. – На полеђи ни: црном хемијском оловком ру ком Д. М. за писа но: Чу вати. – Ж.003.
1782. Без наслова (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Из да леке, и
авиону, и возу, и пеша ку, а срцу нам блиске Москве, чести там свом род ном граду овај ве ли ки пра зник. ; послед ња речени ца: Све то пору чу јем и ва ма са да, на
овај ве ли ки пра зник слободе. – Ж.003.
1783. Шта смо ду жни да учи ни мо за де те? (бе лешка) – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком Прва
речени ца: Сва ки би дан, и сва ка годи на треба ло да буду посвећени де те ту. ; послед ња речени ца: Наравно, нисмо овим набраја њем ис црпли шта је све дру штво
ду жно да пру жи де те ту,... – Ж.003.
1784. Ви дели смо Тита (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Својим првим
сусре том са дру гом Ти том сматра ћу дан кад сам га у Народ ном позори шту... ;
послед ња речени ца: Сусре ти ма се не могу рачу нати они ми молет ни поздра ви и
ру кова ња,... – Наслов преу зет са полеђи не, на којој је исписан ру ком Д. М., црном
хемијском. – Ж.003.
1785. Извештај о боравку у Лон дону (бе лешка). – 8 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма шином. Прва речени ца: Са много же ља и на да да ћемо оправдати потребу посе те
на шем Културном центру у Лон дону,... ; послед ња речени ца: Можда сам у Шведској ви ше рад ни ка Ју гословена опоменула на отаџби ну и веза ла је за њу. – Ж.003.
1786. Без наслова (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Многе песме
доби ју у вред ности и кад су ва жне за неки дога ђај у земљи, неко ва жно зби ва ње
у све ту. ; послед ња речени ца: Ове песме су уноси ли у ан тологи је и људи који ма
су обич но форма, стих би ли ва жни ји од са држаја. – Ж.003.
1787. Поези ја Алојза Град ни ка (при каз). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва
ре чени ца: Алојз Град ник је је дан од најсна жни јих ју гословенских песни ка, и
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врло цењен у Словенач кој. ; послед ња речени ца: При ли ком своје педесе тогодишњи це начи нио је избор, ан тологи ју, из свих својих доса да шњих песа ма у збирци Све тле са мо те. – Ру кописна бе лешка, ћи ри ли цом, ис под текста: Поези ја
Алојза Град ни ка, Мисао, 15, 1933, књ. 41, св. 3–6, стр. 352–359. – При ложене копи је текста, на чи јој полеђи ни је забе ле жено: Кри ти ка о Град ни ку. – Ж.003.
1788. Без наслова (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Поштова ни и
дра ги дру же Председ ни че, од свих високих дру штвених при зна ња... ; послед ња
речени ца: Дра ги и поштова ни Председ ни че, дра ги дру гови чла нови Упра ве
Удру жења... – Ис правке у тексту ру ком аутора. – Са овим текстом спојена су још
че ти ри листа ру ком писа на, пла вом хемијском, ћи ри ли цом. – Ж.003.
1789. Маргарита Али гер (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца: Песники ња Маргари та Али гер, позната ши ром Совјетског Са веза и ван њега, поми њана увек уз име Ане Ах матове… ; послед ња речени ца: По њи ма ће се за кљу чи ти
ко је и ка ква је на ша песни ки ња кад је би ла мла да,... – Пот писа но ини ци ја ли ма
Д. М. – Ж.003.
1790. У песни ковој ра диони ци (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном. Прва
речени ца: Деца ме често пи тају ка ко се пи шу песме. ; послед ња речени ца: За
сва ки посао поред дара треба и пу но ра да. – Ж.003.
1791. Љу бомора (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Неки пут јед но
исто осећа ње има ви ше имена, а понекад се истим именом на зи вају иста или
слич на осећа ња. ; послед ња речени ца: Бол због из у ми ра ња нечи је љу ба ви ни је
љу бомора него при род на пат ња што гу би мо нешто због чега смо жи ве ли,... –
Ж.003.
1792. О писмености (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Дра ги моји неписмени земља ци, тј. моји који сте неписмени. ; послед ња речени ца: Верујте ми
и ја чи там у исто време и из звезда и слова – то се не коси. – На полеђи ни: за писан наслов оловком. – Ж.003.
1793. Биографи ја Десан ке Макси мовић (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Десан ка Макси мовић, рођена у се лу Раброви ци (срез ва љевски) 16. маја
1898. годи не. ; послед ња речени ца: Доста песа ма је преведено на чешки, бу гарски, словенач ки, руски, а понекад и на дру ге јези ке. Постоји још један при мерак
биографи је, нешто измењен. – Ж.003.
1794. Поздрав омла ди ни, учесни ци ма на изград њи Ауто-пу та (бе лешка). – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Поздра вљам омла ди ну која је
пошла да изгра ди пут куда је јед ном Вук кренуо у свет. ; послед ња речени ца: Желим да се ра дећи зау век збрати те, и међу собом и с народом… – На полеђи ни:
лати ни цом, оловком за писан наслов. – Ж.004.
1795. Ка ко је наста ла песма Крва ва бајка (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном. Прва речени ца: Би ло је то јед ног ју тра кад сам најма ње очеки ва ла да
ћу на писати песму… ; послед ња речени ца: На писа на од мах у почет ку рата, песма је пре лежа ла скри вена где се најма ње могло на дати да песме стоје… – На полеђи ни: ру ком Д. М. пла вим масти лом пи ше: Очи ма срца и ма ште, Нин, 31. 12.
1967. – Ж.004.
1796. Новогоди шња честит ка бу гарском народу (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа.
Прва речени ца: Срећ на Нова годи на, Бу гари! ; послед ња речени ца: Нека би једна од иду ћих нових годи на доне ла бриса ње гра ни ца не са мо између зема ља Јужних Словена… – Постоје три при мерка. – Уз овај текст је и песма Бу гари ма. –
Ж.004.
1797. Бу гари ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 строфа, 55 сти хова. Први стих: Дођи те нам, дођи те нам у походе, ; послед њи стих: још седам ми лиона Словена роди ло. – Ж.004.
1798. Костић, Ду шан
Десан ка Макси мовић: Поези ја, поговор о писцу и де лу (поговор). – 5 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Кад се 1919. годи не поја ви ла са
првим песма ма... ; послед ња речени ца: А то је да нас један од изра зи тих и значајних ли кова у српској поези ји… – Уз наслов за писа но лати ни цом: Ма ло реди гован поговор Ду шка Кости ћа. – Ж.004.
1799. Костић, Ду шан
Десан ка Макси мовић: Родољу би ва поема Отаџби но, ту сам, изда ње Просве те,
Београд, 1951. (при каз). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца:
И са времена. И ак туел на. И на ша. ; послед ња речени ца: Посли је ра ни је поеме
Ослобођење Цвете Ан дрић Десан ка Макси мовић је поново показа ла... – На полеђи ни: оловком, лати ни цом за писа но: О поеми Отаџби но, ту сам, Ду шан Костић,
1951. год. – Ж.004.
1800. Ми хај ловић, Борислав Ми хиз
Пе снич ки вр ху нац Де сан ке Макси мовић Тра жим поми лова ње, из да ње МС,
Н. Сад (при каз). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Волео бих да на ђем неке пра ве речи да њи ма пока жем ову књи гу… ; послед ња речени ца: Прониц љи ви чи та лац ће схвати ти за што после свега реченог не осећам
ни ка кву потребу да говорим о формал ним врли на ма ове поези је... – На полеђи ни:
за писа но оловком, лати ни цом: При каз Тра жим поми лова ње, 1965. – Пот писа но:
Борислав Ми хај ловић Ми хиз, Поли ти ка, 24. 1. 1965. – Ж.004.
1801. Пил ковић, Дора
Десан ка Макси мовић: Зе лени ви тез, Београд, 1930. (при каз) – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Збирка топлих пролет њих, изван ред но
женствених и ус треп та лих песа ма – то је нова књи га госпођи це Десан ке Максимовић. ; послед ња речени ца: Кад се склопи ова књи га и не хо ти це па дају на памет речи које је негде неко на писао: Све што знам, нау чи ло ме је срце. – На полеђи ни: за писа но: При каз Зе леног ви теза, Дора Пил ковић, 1930. – Пот писа но:
Дора Пил ковић, лист Женски покрет, 15. април 1930. – Ж.004.
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1802. Од говори на пита ња (интервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Много сам
пу та на ово пита ње од говара ла... ; послед ња речени ца: Да се нау че гледати исти ни
у очи... – Постоји још један при мерак. – Ин тервју нови нару из Скопља. – Ж.004.
1803. Ин тервју (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Мислим да је не
може ни шта угрози ти… ; послед ња речени ца: Међу тим, да се озбиљно преслишам, нисам убеђена да бих ла ко и ра до приста ла би ти сли кар… Уместо наслова
за писа но пла вом хемијском: Че твр так у 9 часова, из Ма кедонске. – Ж.004.
1804. Де журна апо тека (при повет ка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Од мах
после рата, прва два три да на, ка да лекова још ни је би ло довољно... ; послед ња
речени ца: Неко ће можда посум њати у исти ни тост ове при че,... – На полеђи ни:
за писа но ру ком Д. М.: Деч ја при ча Де журна апо тека. – Ж.004.
1805. Ин тервју са П. Слати ну (ин тервју). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Чини ми се да је на пе ти ји, нарочи то по гра дови ма ; послед ња речени ца: Мла ди су
увек исти: нестрпљи ви, необу зда ни, жед ни жи во та... – На полеђи ни: пода ци за
наслов за писа ни ру ком Д. М. ћи ри ли цом, љу би частим фломастером. – Ж.004.
1806. Од говори некоме у Москви (ин тервју). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 реда. Прва
речени ца: На руски тра ди ционал ни поздрав који сте ми упу ти ли... ; послед ња
ре че ни ца: Људи ма бих хте ла да ти својство да се не боје смр ти... – сачу ва но у
4 при мерка. – Ж.004.
1807. Песма без наслова (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 37 сти хова. Први стих:
Волите сву децу света ; послед њи стих: која под сун цем тече. – На полеђи ни: руком Д. М. за писа но пла вом хемијском: Црвени крст, Пла ва књи жи ца. – Ж.004.
1808. Бе лешка о писцу (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Десан ка
Макси мовић је рођена 16. маја 1989. годи не у се лу Раброви ци... ; послед ња речени ца: Преводи са руског, фран цуског и словенач ког јези ка. – Ж.004.
1809. Аутобиографска бе лешка (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Рођена сам у ва љевском крају, у се лу Раброви ци... ; послед ња речени ца: При ме ти ла
сам да моје песме боље зву че кад их чи та неко ко говори слич но мени… – Ж.004.
1810. О Маргарити ној ћерки (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва
речени ца: Један од највољени јих, најчи та ни јих ви дова поези је сва која ко је деци
бајка. ; послед ња речени ца: Веру јемо да ће ову књи гу са ужи ва њем читати и деца
и стари ји... – На полеђи ни: крат ка биографи ја на руском Татја не Константи новне
Ма карове. – Ж.004.
1811. Бал канац (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 9 строфа, 66 сти хова. Први
стих: Не сти дим се што сам, ; послед њи стих: иако смо бројем ма ли. – Ж.004.
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1812. Ин тервју (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Упра во зато што сам
се од де тињства уве ли ко уда љи ла, могу о њему говори ти. ; послед ња речени ца:
Уметник увек мисли да ће дело које се тек спрема да напише бити боље од онога... –
Са држи 13 од говора. – Ж.004.
1813. О поези ји (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Поези ја је код нас вољена, популарна. ; послед ња речени ца: Али је потребно, мислим, и песни ку вели ке
моћ не држа ве да упозна песни ке дру гих зема ља, нарочи то ма њих... – Ж.004.
1814. Обја шњења поједи них имена или нази ва у песма ма (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. – На полеђи ни: преу зе ти наслов за писан ру ком Д. М. лати ни цом, оловком. –
Обу хва ћено 32 појма. – Ж.004.
1815. Интервју (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Прве моје песме би ле
су посвећене при роди и мла да лач ким на говештаји ма љу ба ви... ; послед ња речени ца: Има, значи, много раз лога што волим Ма кедони ју... – Од говори на 16 пита ња. – Ж.004.
1816. Змајеве игре (бе лешка). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Кад год отворим
чи ју књи гу, се тим се оне песме Добри ше Цесари ћа…; послед ња речени ца: Или
да се врати мо на поези ју, ни један од нас ни је био ка дар да наста ви це ло његово
де ло… – Ж.004.
1817. Ин тервју са Ђорђем Раји ћем (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Прва речени ца: Моја прва та козва на љу бавна песма ни је би ла упу ћена неком одређеном човеку. ; послед ња речени ца: Углавном, и да нас људи сва кодневно уми ру због љу ба ви, са мо је оно да нас ли шено роман ти чарске пое ти ке. – На
полеђи ни: ћи ри ли цом за писан наслов. – Ж.004.
1818. Мој учи тељ првог разреда (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: 19. децембра о. г. на врша ва се годи на да на од смр ти Недељка Са ви ћа... ; послед ња речени ца: Мисли те ка ко се сад његов гроб можда под снегом бе ли... – Ж.005.
1819. Ка ко је поста ла песма Београдске ули це (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа.
Прва речени ца: Рас положење и предста ње из којих је ни кла песма Београдске
ули це су сложени и богати… ; послед ња речени ца: Зато ваљда сад и осе тим неко
разочарење, неку горчи ну, кад је прочи там. – На полеђи ни: наслов за писан лати ни цом ру ком Ра де Ми ла каре. – Ж.005.
1820. Ми ћа Јеремић: Жи ки ца Јова новић Шпа нац, За вод за изда ва ње уџбени ка, 1961.
(при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Ова књи га
штам па на је поводом два десе тогоди шњи це устан ка на ших народа... ; послед ња
речени ца: За школску лек ти ру се ова књи га на меће и својим добрим јези ком. –
На полеђи ни за писа но ру ком Ра де Ми ла каре, лати ни цом, оловком: Ми ћа Јеремић. – Ж.005.
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1821. Пред лог за пријем у Удру жење књи жевника Ду шана Лон чареви ћа (белешка) – 3 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Већ неколи ко годи на се
спремам да пред ложим за чла на на шег удру жења Ду ша на Лон чареви ћа... ; послед ња речени ца: Са ве това ла сам му да ми шљење кри ти ке при ложи уз своју
молбу за при јем… – Пред лог Д. М. на писан после поја ве рома на Сребрни оклопник. – Ж.005.
1822. Гон чарук, За хар Вла хович
Ја дрански акваре ли : 1 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Иза стена се сун це попе ло, ; послед њи стих: бе лосне жни лист па пи ра. – Изнад песме је и биографска бе лешка
о Гон чару ку. Постоји још један при мерак писан лати ни цом. – Ж.006.
1823. Гон чарук, За хар Вла хович
Ја дрански акваре ли : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: Та нак и оштар, ; послед њи стих:
„А ко ће чу вати домови ну?“. – Постоји још је дан при мерак писан лати ни цом. –
Ж.006.
1824. Гон чарук, За хар Вла хович
Ја дрански акваре ли : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Чи ни ло се ; послед њи стих: мора
пла не ту на поји ти. – Постоји још један при мерак писан лати ни цом. – Ж.006.
1825. Гон чарук, За хар Вла хович
Ја дрански акваре ли : 4 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Као чоба нин ста до с појата ; послед њи стих: од гони ста до на пои ло. – Постоји још један при мерак писан латини цом. – Ж.006.
1826. Аба шид зе, Ира клиј
Ве тар и јаси ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: Ужи ва ла је јаси ка у топлом
да ну, ; послед њи стих: као девојач ког бола и среће су зе. – Ис правке ру ком аутора. – Ж.006.
1827. Аба шид зе, Ира клиј
Учи те љи ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 25 сти хова. Први стих: Стан јој се наслонио уз школске зидове. ; послед њи стих: воле ти ми рис домовинских њи ва. – На полеђи ни: ру ком
Д. М. пла вом хемијском: Ира кли је. – Ж.006.
1828. Нонешви ли, Јосиф
Деца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Још је по ве тру ча ђа проле та ла ; послед њи
стих: стиснув песни це и погледа мрач на. – На полеђи ни ру ком Д. М.: Ира клиј,
Деца, 1933. – Ж.006.
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1829. Нонешви ли, Јосиф
Оти шла је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 стихова. Први стих: За љу бав, поштено говорећи, ; послед њи стих: нека ти се већ
сми ри ду ша. – Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни од ломак неке
при че. – Ж.006.
1830. Наров чатов, Сергеј Сергејевич
Шумска љу бав (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 37 сти хова. Први стих: Са ма земља им је да ла та пра ва ; послед њи стих: са мих ратова. – Постоји још један при мерак. – Ж.006.
1831. Ба грја на, Је лиса ве та
Де те (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 16 сти хова. Први стих:
Јед но де те ми ; послед њи стих: жи ва лепо та. – Ж.007.
1832. Ба грја на, Је лиса ве та
Један бу гарски уздах (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Не могу да будем та мо
крај твог ков чега ; послед њи стих: Ти, Леони де Или ћу Бре жњев!. – Постоје још
два при мерка ове песме. – Ж.007.
1833. Зи даров, Ка мен
Је лиса ве ти Ба грја ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (28,7 х 20,4 cm),
каро па пир, жу ти ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 20 сти хова. Први стих: Ова кву те ду ге годи не позна вах ; послед њи стих:
с јед ним једи ним именом Ба грја на. – Постоје још чети ри ку ца на при мерка (29,5 x
21 cm). На јед ном за писа но: Са бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић. –
Ж.007.
1834. Ба ка Пепе љу га (при повет ка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (лепљене стра ни це) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Би ла јед ном нека ба ка Пепе љу га ; послед ња речени ца: Ка жу да ба ку
ни је ви ше зва ла Пепе љу гом и да се труди ла да бар о својој деци води бри гу. – На
полеђи ни ру ком за писа но: Ба ка Пепе љу га. – Ж.008.
1835. Па вло Гли гори јевић Ти чи на (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 24 реда. Прва
речени ца: Па вло Гли гори јевић Ти чи на, ве ли ки укра ински песник, рођен је у
се лу Пески 1891, област Черни гово. ; послед ња речени ца: Сла ви мо је и ми поносни што при па да мо колу народа који имају ова кве песни ке. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М., пла вом хемијском, ћи ри ли цом: Ти чи на. – Послед ње две речени це прецр та не су црвеном хемијском. – Постоје још три при мерка овог текста,
на који ма послед њи редови нису прецр та ни. – Ж.009.
1836. Наров чатов, Сергеј Сергејевич
Тих годи на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић; – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Прола зио сам зу би ма шкргу ћућ, ми мо ;
послед њи стих: којом осве том ра не да ти ле чим?. – Постоји још је дан при мерак. – Ж.006.
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1837. Ба грја на, Је лиса ве та
Пре 13. века (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Моје столеће, дај своје све тлости све ле ; послед њи
стих: Бу гарска одаје сад хва лу и сла ву. – На полеђи ни: позивни ца. – При ложене
су и са ме Песнич ке нови не у који ма су препеви штам па ни. – Ж.007.
1838. Ба грја на, Је лиса ве та
Април (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
16 сти хова. Први стих: Априлско ок но све од сун ца зрач но, ; послед њи стих: са му
љу бав ја волим просто. – На полеђи ни: извештај Удру жења књи жевни ка Срби је
од 28. маја 1983. – Ж.007.
1839. Ба грја на, Је лиса ве та
Трип тих на стогоди шњи цу рођења (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 35 сти хова. Први стих: Би ла је на ша уса мљеност ; послед њи
стих: жи већеш у мени и ти. – На полеђи ни: ма ши нопис Боја на Пенева. – Ж.007.
1840. Ба грја на, Је лиса ве та
Између јесени и зи ме (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Сусрет нам је био с јесени ; послед њи стих: светлости и ми лоште. – Ж.007.
1841. Ба грја на, Је лиса ве та
Ва ли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Опет сам крај твоје вечи те сти хи је ; послед њи стих: сан
ми се ја вља у срцу скри вени. – Ж.007.
1842. Ба грја на, Је лиса ве та
Те жак час (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Кад на земљу пад не та ма ноћи ; послед њи стих: да те
огреју јед не дра ге очи. – Ж.007.
1843. Ба грја на, Је лиса ве та
Књи га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: С болом је пу ним свим дра гим у би ћу ; послед њи стих:
„Ка кве ли судбе и за вид ног пу та!“. – Ж.007.
1844. Ба грја на, Је лиса ве та
Точак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа,
12 сти хова. Први стих: Вр ти се, вр ти, ту глат ко и пра во, ; послед њи стих: а ду го
ћемо, ду го би ти мр тви. – Ж.007.
1845. Ба грја на, Је лиса ве та
Ве черња песма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Рони се, рони броја ни ца ; послед њи стих: жи во те. –
Ж.007.
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1846. Ба грја на, Је лиса ве та
Не знам и знам (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: И још сам с ове стране, ; послед њи стих: на мене ни спомен. – Ж.007.
1847. Ба грја на, Је лиса ве та
На дан свођења рачу на (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином, 4 строфе, 24 сти ха. Први стих: Отаџби но мајко, ; послед њи стих: оти ћи са
овога све та. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вим фломастером: Превод,
Ба грја на. – Пот писа но: са бу гарског преве ла Десан ка Макси мовић. – Ж.007.
1848. Ба грја на, Је лиса ве та
Непознат човек (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 17 сти хова. Први стих: За што ме да нас узбуди ; послед њи стих: Човече!. – На полеђи ни: писмо Народ ног свеу чи ли шта Имотски. – Ж.007.
1849. Ба грја на, Је лиса ве та
Невеста (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Диг ни и ти горе очи пола ко ; послед њи стих: и та да
ме узми – усмр ти ме. – На полеђи ни: позивни ца за Ју гословенски фести вал дјете та у Шибени ку од 5. 6. 1983. – Ж.007.
1850. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
За пад : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Нећу отрпе ти – осврну ћу се – ; послед њи стих:
тај час!. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Пабло Ти чи на. – Ж.009.
1851. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Ве тар с Укра и не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 25 сти хова. Први стих: Ни кога ја не волим та ко ; послед њи стих: земљу
своју волим ја ко. – Ис правке ру ком аутора црвеном хемијском. – Ж.009.
1852. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
За све ћу ти рећи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
37 сти хова. Први стих: За све ћу рећи, за све преболе ти, ; послед њи стих: да ли
сам први или не. – Ж.009.
1853. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Писма песни ку (трип тих) : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х
20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Карта Је ла де Коцју бински, ; последњи стих: пу на на де, стрепећи. – Цео трип тих је на две стра не. – Ис правке ру ком
Д. М. – Постоји још један при мерак. Цео трип тих је на два листа. – Ж.009.
1854. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Писма песни ку (трип тих) : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ви можда нисте из на шег краја, ;
послед њи стих: нисам у ста њу. – Цео трип тих је на два листа. – Ис правке ру ком
Д. М. – Постоји још један при мерак. – Ж.009.
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1855. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Писма песни ку (трип тих) : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ја сам кому нист, у војнич кој блу зи, ;
послед њи стих: кому нист би ће те и ви. – Цео трип тих је на два листа. – Ис правке
ру ком Д. М. – Постоји још један при мерак. – Ж.009.
1856. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пастеле : 1 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Прену се зрачак ; послед њи стих: засве тлу ца зрачак. – Цео циклус на два листа. – Ис правке црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Ж.009.
1857. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: На пих се доброга ви на ; послед њи стих: же лезни дан. – Цео циклус је на два листа. – Ис правке црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Ж.009.
1858. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 стихова. Први стих: Сви ра ле су флау те ; послед њи стих: та мо где сун це па да. – Цео
ци клус је на два листа. – Ис правке црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Ж.009.
1859. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Пасте ле : 4 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Покријте ме, покријте, ; послед њи стих: неду жна. – Цео циклус је на два листа. – Ис правке црвеном хемијском, ру ком Д. М. – Ж.009.
1860. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Шетао крај Тибра Рафаел (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 20 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ше тао крај Тибра Рафаел, ; послед њи стих:
Ма дона!. – Ж.009.
1861. Ти чи на, Па вло Гри горјевич
Хор шумских звона ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29 х 20 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 28 сти хова. Први стих: Ми смо звон ца, ; послед њи стих: Сен. – Ж.009.
1862. Разговор о Јермени ји (ин тервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва ре чени ца: Био
је то је дан стари та пе тар чи ја рад ња се на ла зи ла у ули ци где сам ста нова ла по
доласку из Ва љева у Бе оград. – На полеђи ни: две стра не су позивни ца за Змајеве деч је игре од 20. 4. 1988. – Не достаје послед ња стра на ин тервјуа. – Ж.010.
1863. Та шкент (бе лешка). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: У име Са веза писа ца
на аеродрому нас је дочека ла Гуља Крав чен ко… ; послед ња речени ца: сти хови
из песме Два пут песник жи ви Рам за Баба џа на. – Ж.011.
1864. Деца (песма). – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Цу ри ца ви ри / док се мајка
одева / и нечујно плаче. ; послед њи стих: Ма ма, не треба / прати прозоре, / ки ша
ће их опрати. – Ж.012.
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1865. Жу пан чич, Отон
Песни че, ду жност знаш (песма) / прев. Десан ка Макси мовић – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 30 сти хова. Први стих: Песни че, ду жност знаш? ; послед њи
стих: зуб за зуб, гла ву за гла ву!. – Ж.012.
1866. Бог смр ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 28 сти хова. Први стих: Два
пу та се спу штао бог смр ти до на шег дома, ; послед њи стих: међу на ма би ло. –
Ж.013.
1867. Пожар на Биокову (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Гори
шу ма на Биокову, ; послед њи стих: обла ци пожар угаси ли. – Ж.013.
1868. Зи ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Води ћу вас да гледате ; послед њи стих: на веја ла ово ју тро бе ло. – На полеђи ни: текст о спомени ку
Жи воји ну Ми ши ћу. – Ж.013.
1869. Би ће опет лепо као пре (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први
стих: Би ће опет лепо као пре, ; послед њи стих: али не би као пре. – Ж.013.
1870. Људи ноћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Не ви де
се, а чу јеш бат кора ка ; послед њи стих: чу јеш кора ке, а не ви диш их из мра ка. –
Ж.013.
1871. Пра девојчи ца (при повет ка). – 4 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. – Превод на словенач ки. –
Ж.013.
1872. Песми (песма) / прев. Ален ка Глазер. – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. –
Препева но на словенач ки пет песа ма: Боровни це, Горски поток, Усода, Изпол нитев, Слут ње. – Ж.014.
1873. Сећа ње на песни ка Ни ки ту Ста неску (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 24 реда. Прва речени ца: Ни ки ту Ста неску, на шег при јате ља и госта,... ; послед ња речени ца: Ни је би ло по требно појести с Ни ки том Ста неску
врећу соли па да упозна мо... – На полеђи ни: писмо Јоже Фи ло у име фести ва ла
Ку рирчек (Марибор). – Постоји још један при мерак на чи јој је полеђи ни предлог за Ра ди воја Пе трови ћа за дописног чла на СА НУ. – Ж.015.
1874. Помен Ти ту (бе лешка) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Још ми је немогу ће
веровати да нема мо ви ше свога ве ли ког са времени ка. – На полеђи ни: план Змајевих деч јих игара. – Ж.015.
1875. Лич ност и де ло Еса да Ме кули (бе ле шка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Прва ре че ни ца: Марга ри та Али гер, писац чу ве не по е ме о Зоји Космоде мјанској, у пред говору јед не своје збирке пе са ма... ; по след ња ре чени ца:
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Це не ћи ње гов књи жев ни, на уч ни и пре води лач ки рад, ње гово пре га ла штво
на сви ма пољи ма кул ту ре... – Пред лог за Еса да Ме кули ја за дописног чла на
СА НУ. – Ж.015.
1876. Поми лова ње за оне који се спо ти чу преко пра га (песма) / прев. Маргари та Алигер. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. – З.001.
1877. За пис о ратови ма (песма). – 2 л. (25 х 19,2 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих:
Кад год је би ва ло пред ратове. ; послед њи стих: кад год је би ва ло пред ратове. –
З.001.
1878. Са моћа (песма). – 1 л. (29,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Би ло би су вишно да срет нем кога год: ; послед њи стих: очи ма ма ло срца у људи што пролазе:. –
Непот пу на песма. – З.001.
1879. Утисци из Норвешке (бе лешка). – 4 л. – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Трипут сам се у жи во ту, пре пу та у Норвешку, сре ла с њом. ; послед ња речени ца:
За врши ла бих са ово неколи ко сли ка ухва ћених у мре жу сећа ња, јер нема мо
много времена као риболовци. – Постоје још два при мерка, од којих је један непот пун. – З.005.
1880. Ака деми ји молба за Тасу (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Другови Ака деми ци, же ле ла сам да вас подсе тим на онај чла нак недавно обја вљен у
Политици... ; послед ња реченица: Или би, можда, још би ло боље кад би са мо Председ ни штво опоменуло опту жи ваче… – На полеђи ни: за писан наслов ру ком Д. М.
црвеним фломастером. – Постоји још један при мерак. – З.005.
1881. Без наслова (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: У послед ње време
осећа се код свих народа те жња за ми ром. ; послед ња речени ца: Ову ве ли ку
вред ност кому ни кативности има и наш народ ни еп. – З.005.
1882. Јаз раз у мем пти це; Скривни сеста нек; Постопома ; Всај три крат все се је згодило (песме). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца, словенач ки ; без пот писа. – На полеђи ни: за писа но ру ком
Д. М. пла вом хемијском: Превод на словенач ки. – З.005.
1883. Златокри ли леп тир (поема). – 11 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – За
лут карску сцену прера ди ла Бен ковић Невен ка. – З.005.
1884. Без наслова (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Поменемо ли
нас лов библио теке Вјевери це пред ма којим гра ђа ни ном у својој земљи... ; послед ња речени ца: Нека јој је просто, ако се са мо не зауста ве. – Од говори на пет
пи та ња. – З.005.
1885. Разговор за Поли ти ку (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Мислим да је ва ша послед ња прет поставка најтач ни је обја шњење... ; послед ња
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речени ца: Бран ко Ћопић ми је јед ном кад смо зајед но ишли у неку школу на сусрет с ђа ци ма, рекао... – Од говори на једа наест пи та ња. – На ру жи частој коверти у којој је овај текст пи ше: Разговор са Момом Павкови ћем, Поли ти ка, 17, 18,
19. 6. 1986. – З.005.
1886. Од говори за лист На пред (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ја сам
се, исти на, роди ла у Раброви ци... ; послед ња речени ца: Коме ни је жао оти ћи са
света сун цем и месечи ном обасја ног... – При ложена и Ан дри ћева пита ња. – З.006.
1887. Војводић, Момир
Десан ка Макси мовић у Би љарди (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: У Би љарди, стврђеној кости ма, ; послед њи
стих: Свом вла ди ци ка за све ту же љу. – З.007.
1888. Ода ловић, Моша
Поштанско сан ду че Десан ке Макси мовић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 28 сти хова. Први стих: Коли ко ли љу ба ви ста не на адресу: ;
послед њи стих: на шој пребла гој Десан ки. – З.007.
1889. Пса лам за Десан ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 43 сти ха. Први стих: Време
се над тобом рас кри ли ло, изабра на ; послед њи стих: сва ко ко пати може да те
преви је на ра ну. – З.007.
1890. Бисерке (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 19 сти хова. Први стих: Кокоши,
кокоши бисерке, ; послед њи стих: ноћ нога свога сна. – На полеђи ни: препев на
руски с јерменског Н. Матвејевој, 1971. – Ру ком у врху стра не за писа но: нова. –
Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1891. Га вра ни (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: По
ста зи све тлој ; послед њи стих: за плови ли у студен зимског неба?. – И.001.
1892. Осуђена мисао (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Мисао на стоцу од црна ка мена ; послед њи стих: да неис ка за на у веч ни лук не
оде. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак и јед на вари јанта од
16 сти хова, у којој је послед њи стих: да не потоне у понорни це воде. – И.002.
1893. Додир (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Ноћас ме у сну таче
нека ру ка, ; послед њи стих: забора вих све у трену. – Постоји још један при мерак. –
И.002.
1894. Деве ти вал (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ју ри ша са пучи не ју гом узора не ; послед њи стих: од ву коше ме на пу чи ну. – И.002.
1895. Два сна да вљени ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, без пот писа ; 2 строфе, 18 сти хова. Први стих. Ис пливају из воде два бледа ли ка, ; послед њи стих: кад о њи ном несан ку ко упи та. –
Ис правке ру ком аутора. – И.002.
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1896. Сребрна гра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Рас цве тао
се у леји неки дан ; послед њи стих: или Ја па на. – На полеђи ни за писа но ру ком
Д. М. пла вом хемијском: Пас за ви ја, Цвет и људи, Ледено агрегат но, Веру јем у
атоме, Од исте твари ; Уне то у књи гу ва љевску. – И.002.
1897. Месец (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Месец те у стопу
гони. ; послед њи стих: доносе те до мога пра га. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак с ис правка ма. – И.002.
1898. Пла жа у за ли ву Бату ми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Стојим на сун цу у батумској лу ци ; послед њи стих: кри ла га леба. – И.002.
1899. Смрт га вра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Послед њи
је дан ; послед њи стих: да га вран уђе кроз њих. – На полеђи ни: део извештаја
СА НУ. – И.002.
1900. Сун ча ни часовник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први
стих: Док их гледам, ; послед њи стих: кад ме понесу до нових оба ла?. – Ис правке
ру ком аутора. – Постоји још један при мерак. – И.002.
1901. Жена и ли па (Ли па пред зи му) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 10 сти хова. Први стих: Као
ли па за зи му ; послед њи стих: И она као жена годи не чека. – Ис правке ру ком
аутора. – И.002.
1902. Упозорење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна ; 2 строфе, 19 сти хова. Први стих: Земља ни чија ; послед њи стих: људе
у па као од воде демони. – Постоји још један при мерак и јед на вари јанта. – И.002.
1903. Ка ми чак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Скупља ла су деца после бу ре ; послед њи стих: нежно и са ди вљењем дота кла. – Постоји још јед на вари јанта ове песме, чи ји први стих гласи: Ску пља ла сам са децом
после бу ре, а послед њи: што га се људска ру ка до та кла. – И. 002.
1904. Послед ње пу това ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 21 стих. Први
стих: Пред врат ни ца ма у земљу неповрат ка ; послед њи стих: понеко о ду бокој
старости са ња. – И.002.
1905. Чардак ни на небу ни на земљи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова.
Први стих: На чарда ку сам ни на небу ни на земљи ; послед њи стих: и са чарда ка
ме укра ди. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак и јед на варијан та, чи ји је послед њи стих: и са чарда ка ме снеси… – И.002.
1906. Лед твој срце на гло обу зи ма (песма). – 1 л. (29,5 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први
стих: На северном полу твога срца ; послед њи стих: пти це што су ми поле та ле са
ра мена. – Препис круп ним слови ма. – З.001.
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1907. Споменик де те ту (песма). – 1 л. (12 x 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Тра жим споменик де те ту ; послед њи стих: у стогу сла ме. – На полеђи ни: позивни ца. –
З.001.
1908. Песма Бе огра ду (песма). – 1 л. (12,5 x 17,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: Београ де, гра де Или ра и Келта, ; послед њи стих: песни че борбе, гра де пар ти за не. –
З.001
1909. Ески ми? (песма). – 1 л. (15 х 10 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. – Сачу ва но са мо 8 сти хова на позивни ци: Ако
вам ово / што говорим ли чи / на бајке које се / при чају зи ми / ако не веру је те /
овој мојој при чи / по тврди ће је / редом сви Ески ми. – З.001.
1910. Ђак у пла ни ни (песма). – 1 л. (23,5 x 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих. Први стих: Да леко
негде од Скопља ; послед њи стих: нау ме па ме ти да да ду. – З.001.
1911. Над књи гом бајки (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Дечаче, признајем ти ни за мене нема ; послед њи стих: земља, одавде па до на крај све та. –
З.001.
1912. Поноћ ни Торон то (песма). – 1 л. (22 х 21,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја
ис писа зе лена, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 34 сти ха. Први стих: У поноћ са педесетог спрата ; послед њи стих: без ика квог раз лога. – З.001.
1913. Стра ни це из дневни ка, Флори ка Штефан, 16. авг. 1973. (бе лешка). – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
без пот писа. Прва ре чени ца: Што се ду бље за ла зи у годи не, ствари и дога ђаји
који су нека да би ли безма ло на иви ци па жње и пам ћења... ; послед ња ре чени ца:
О томе ће истори ја кад тад морати да ка же исти ну. – Ис под текста на помена:
Еми ти ра но 17. авг. 1973. у 18,00 у Ра дио Новости ма српскохрв. програ ма Радио Новог Са да. – Текст се од носи на Хим ну Ју госла ви је на Херци гоњи ну музи ку. – З.002.
1914. Са сед ни це у Заострогу (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 редова. – На полеђи ни за писа но: Са сед ни це у Заострогу, За Травнич ки лист. – Комен тар Д. М.
о ли терату ри о Ти ту. – З.002.
1915. Су ви жиг Књи ге дру гова (при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном. Прва
речени ца: Књи га дру гова је врло неуоби чајен роман. ; послед ња речени ца: Готово сам убеђена да би ова ко боље би ло, тим пре што не ути чу непосред но на радњу, нису извори шта неких зби ва ња у њој. – На полеђи ни за писа но: Ма ли списи,
Превод на словенач ки Пролећ не песме. – З.002.
1916. О соне ту (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 57 сти хова. Прва
речени ца: У време кад сам, среди ном педесе тих годи на, писа ла песме рас треситог слобод ног рит ма ; послед ња речени ца: У сва ком слу чају, мислим да је пра во
да и ово ка жем:... – Пот писа но: 12. март 1987. Д. М. – З.002.
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1917. Пред лог за Слобода на Па ви ћеви ћа за Змајеву на гра ду (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21
cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; потписа но ру ком ; 21 ред. Прва речени ца: За довољство ми је, а и ду жност, пред ложити Слобода на Па ви ћеви ћа за овогоди шњу Змајеву на гра ду. ; послед ња речени ца:
Мислим да је он сад први на листи оних које та кође ова на гра да очеку је. – Датира но 17. апри ла 1982. у Врњач кој ба њи. – З.002.
1918. Говор на Ок тобарском сусре ту (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 59 редова. Прва
речени ца: Добро нам дошли, дра ги при јате љи, и ви из да лека и ви Ју гословени. ;
послед ња речени ца: Сва која ко сте чули да има мо у земљи пу но бри га... – На полеђи ни: део извештаја. – З.002.
1919. Пролећ на песма; Човек; Молба мла дости; Песма о поробљеном хлебу; Не бој
се; За земљу куда војска прође (песма) / прев. На да Божић де Са лас. – 6 л. (29,7 x
21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница, шпански ; потписано писа ћом машином. – Помену те песме су преведене на шпански. –
З.002.
1920. Борис Ду бровин (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 редова. Прва речени ца:
Борис Ду бровин је члан Са веза совјетских писа ца. ; послед ња речени ца: Као
уздарје на писао је песме с тога пу та, збирку песа ма посвећену Ју госла ви ји. – Једа наести ред је прецр тан црвеном хемијском оловком. – З.002.
1921. Тра жим поми лова ње (ци клус песа ма) / прев. Шарл Десфре. – (25,5 х 20 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца, фран цуски ;
пот писа но писа ћом ма ши ном. – Уз песме је и писмо преводиоца. – То су препеви
из збирке Тра жим поми лова ње. – З.003.
1922. Шварц, Макс
Ру ка (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 70 сти хова. Први стих: Ру ка која доди ру је
очи ; послед њи стих: која је уви јек се жу ћа ру ка. – У пот пису црном хемијском,
лати ни цом: 1981. Стру га, за Десан ка Макс Шварц. – З.004.
1923. Пред говор (бе лешка) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 редова. Прва речени ца: Први
пут пред своје чи таоце доноси мо најед ном пет наест совјетских песни ки ња... ;
послед ња речени ца: На послет ку бисмо рекли да ће ових пет наест совјетских
жена песни ка... – З.004.
1924. О су кобу С. Лу ки ћа и Ра дова на Зогови ћа (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 55 редова. Прва речени ца: При ли ком дискуси ја за време Октобарског сусре та писа ца
у Београ ду... ; послед ња речени ца: сматрам према томе да Књи жевну суда ни ју
треба што пре обја ви ти. – З.004.
1925. Разговор са јерменским нови нарем (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Моје де тињство би ло је ка ко би сва ко де те могло поже ле ти. ; послед ња
речени ца: У Јермени ју сам први пут дошла за време Међу народ ног фести ва ла
омла ди не... – На полеђи ни: писмо Јова на Марку ша у име Одбора за пренос посмрт них остата ка кра ља Ни коле и кра љи це Ми лене, Це ти ње, 15. 9. 1989. – З.004.
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1926. Три десетогоди шњи ца Гли ши ћеве смрти (белешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 50 редова. Прва речени ца: Три десет годи на је прошло од смрти ака демског сли кара Драгоми ра Гли ши ћа... ; послед ња речени ца: Као рођени умет ник и човек који воли
госте, она нас је и овога пу та позва ла на посе ло у својој све жој ба шти. – З.004.
1927. Албрехт, Вера
Од ломак из писма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: И опет мај. О, коли ко у сјају ;
послед њи стих: све зоре што смо их гледа ли у сну. – Ру ком дописа но ис под песме: Прона ђох још јед ну Вери ну песму, па би рај. Д. – З.004.
1928. Нови, Ли ли
На ју жну оба лу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Лет њи је позни мрак, за пара, ;
послед њи стих: На југ, на ју жну оба лу!. – З.004.
1929. Воја Царић: Шарени мост, изда ње Омла ди не 1958. годи не (при каз). – 3 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 92 реда. Прва речени ца: Исто толи ко је тешко ући у свет де те та... ;
послед ња речени ца: Уз многе песме у овој збирци врло добро иду заса ња ни, лирски цр те жи Ла зара Возареви ћа. – З.004.
1930. Рези ме при повет ке Деца ожа лошћеног гроба (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
21 ред. Прва речени ца: У Кра гу јевцу, пустом и за мрлом после стре ља ња, деца се
осећају на пу штеном. ; послед ња речени ца: За хвал на су јој што са сау чешћем
слу ша њи не прве горке ис повести. – Постоји још један при мерак. – З.004.
1931. Књи жевно вече Ми ли це Костић (бе лешка) – 1 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 34 реда.
Прва реченица: У Клубу књи жевника Србије Ми лица Костић је недавно (10. априла) прочи та ла своју песму, још необја вљену, Ча ђа времена. ; послед ња речени ца:
Песни ки ња је своје де ло прочи та ла умет нич ки, су гестивно. – З.004.
1932. Пред лог за при ма ње у чланство Удру жења књи жевни ка Срби је Ми ли це Бин гулац, књи жевни ка из Београ да (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 40 редова. Прва речени ца: Са искреним убеђењем пот крепљу јемо молбу Ми ли це Бингулац... ; послед ња речени ца: Зато нам се чи ни да бисмо би ли непра вед ни ако је
не бисмо при ми ли у своје чланство... – Датирано: 23. 5. 1963. у Београ ду. – Уз Д. М.
пот писа ли су се и: Бран ко Ћопић, Ми ра Алеч ковић. – З.004.
1933. Некролог Ли ли Нови (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 38 редова. Прва речени ца:
Пре неколи ко да на умрла је у Љу бља ни словенач ка песни ки ња Ли ли Нови... ;
послед ња реченица: Ли ли Нови, ти за нас жи виш још у својим песма ма… – Формат
дру ге стра не је 25 x 21 cm. – З.004.
1934. Ми ла Вла шић-Гвоздић: Учи ни ло ми се да су зви језде, изд. Клу ба књи жевни ка
Абрашевић, Мостар, 1969. (приказ). – 4 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 99 редова. Прва речени ца:
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Ми ла Вла шић-Гвоздић јед ном је пева ла у својој песми о Нере тви… ; послед ња
речени ца: Игра та ко да се ви ди неће се из кола пусти ти, ако га са мо за кони живо та на то не на морају. – Постоји још један при мерак на коме у врху пи ше оловком: Ово је за штам пу. – З.004.
1935. Чи та ли смо (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 52 реда. Прва речени ца: Жири је са несма њеним и за довољством и узбуђењем чи тао од говоре са кон курса
Мла дости... ; послед ња речени ца: Ова за па жа ња не би би ла пот пу на ако се на
крају не на помене можда и то да је омла ди на... Пот писа но: Дес. Макс. – З.004.
1936. Вера Ви тези ца: Мисли и ри ме, Београд, 1961. (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 71 ред. Прва речени ца: Ма да Вера Ви тези ца ка же, и не са мо она, да су
фи лозофи ја и поези ја у сродству... ; послед ња речени ца: Треба ис та ћи да се у
овим мисли ма осећа и присуство позна ва ња светске ли терату ре, истори је и филозофи је… – З.004.
1937. Добродошлица (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 60 редова. Прва реченица: Добро нам
дошла, сабраћо, која сте са нама у Србији за време рата дели ла зло и добро. ; последња реченица: И дођите нам опет, не по ну жди, већ на весеља, сла ве, свадбе. – З.004.
1938. Чудо у пољу (при каз). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 25 редова. Прва речени ца:
Књи га Чудо у пољу издата је необич но укусно. ; послед ња речени ца: Кад сам виде ла књи гу у реду, прошли су ме љу ти на и неза довољство… – Неза довољство
књи гом проис текло је из чи њени це да су ома шком у јед ну песму спојени поче так
песме Татин сусрет са Месецом и крај песме Татин сусрет са Сун цем. – З.004.
1939. Кристи на Брен кова: Дневна порочи ла, Мла динска књи га, 1965, Љу бља на (приказ). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 114 редова. Прва речени ца: Ка да сам се упозна ла
са Кристи ном Брен ковом... ; послед ња речени ца: О својој Кристи ни је и словенач ка кри ти ка поводом свих њених књи га, а особи то послед ње, похвал но писала... – Уз то при ложени прозни текстови Кристи не Брен кове: Тешки часови, Лутри ја, Ри ђи, Си ну, разговор о бесмрт ности. – З.004.
1940. Јокић, Бран ко
Десан ка Макси мовић (бе лешка). – 4 л. (14,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; потписано писаћом машином ; 51 ред.
Прва речени ца: Би ће да је скоро седам децени ја... ; послед ња речени ца: Ето, таква – рас кошна јед ноставност, која је одавно ушла у на ше бу кваре,… – На првој
стра ни стоји: Дневник ТВТ, 5. 9. – З.004
1941. Пионири и Тито (белешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm) папир без линија, жу ти ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ; 91 ред. Прва реченица: Повучена дечјим смехом ушла сам у Ботаничку башту. ; последња реченица: Готово празничног расположења сам изишла из овог врта… – Потписано иниција лима. – З.004.
1942. Ви дови то срце слепог деча ка (бе лешка). – 5 л. (21 х 14,5 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 106 редова. Прва
речени ца: С ра ним пролећем почео је омла дински фести вал. ; послед ња реченица: Кад је с прати љом пошао из двора не... – З.004.
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1943. Извештај о пу ту у Аустра ли ју (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 87 редова. Прва речени ца: Наш пут у Аустра ли ју за вршио се на за довољство... ; последња речени ца: За све њих ми смо би ли оте ловљење Ју госла ви је и буди ли у њи ма
же љу... – Постоји још један при мерак. – З.005.
1944. Абула шви ли, Ан зор
Поводом преведене збирке песа ма Кад бих бар ма ло би ла лепа, Слово љубве,
1976. (бе лешка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Прва речени ца: Медеју Ка хид зе сам срео први пут можда пре два десе так годи на. ; послед ња речени ца: Она је песник у пра вом смислу те речи, плодан и разноврстан… – У пот пису: С руског Д. М. – Постоји још један при мерак. –
З.005.
1945. Земља богатства и сун ца (пу топис). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 151 ред. Прва реченица:
Са времени „летећи ћи лим“ је мог сапутника, Ивана Аки лови ћа, и мене... ; последња речени ца: Преведена је, наравно, из дру ге ру ке, с рускога… – На полеђи ни
за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Земља богатства и сун ца Узбекистан. –
Ис под пу тописа препев песме Рамза Баба џа на Два пут песник жи ви. – З.005.
1946. Стеван Ра ич ковић (бе лешка). – 8 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Стеван Ра ич ковић, кога пред ла жемо за дописног чла на СА НУ, најоми љени ји је
мла ди песник. ; послед ња речени ца: Са успе хом је препевао и низ Пастерна кових песа ма... – З.005.
1947. О омла ди ни моје мла дости (белешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, лати ни ца ; без пот писа ; 41 ред. Прва речени ца: Ма да сам ви ше окрену та прошлости него будућ ности... ; послед ња речени ца: Кад се све погледа, могло би се рећи да је омла ди на увек иста у су шти ни... –
На полеђи ни: за писа но ру ком Д. М. црвеним фломастером: Сит ни ру кописи,
О омла ди но моје мла дости. – З.005.
1948. О Ра ки ћу (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ра ки ћева поези ја
да нас, ма да пла вљена многим повод њи ма поези је,... ; послед ња речени ца: На
крају бих рекла да не могу за мисли ти српску поези ју без гра нит нога сти ха темељца песни ка Ра ки ћа. – На полеђи ни ру ком Д. М. за писа но пла вом хемијском:
О Ра ки ћу, За Са временик. – З.005.
1949. За хвал ност за Ву кову на гра ду (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 33 реда. Прва
речени ца: У овом свеча ном часу ка да дожи вљу јем ве ли ку почаст да при мам награ ду која носи име Ву ка Стефа нови ћа Кара џи ћа... ; послед ња речени ца: И ја им
желим на прет ка у њему... – Послед ња два реда су писа на ру ком. Постоји још један
при мерак са ис правка ма. – З.005.
1950. Књи жевна и песничка реч за слободу у Ју госла вији (белешка). – 5 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Пра ва, ду бока реч о слободи ра ђа се у току са ме борбе за њу. ;
послед ња речени ца: Поред оста лих препорода које је Ју госла ви ји доне ла борба
за слободу... – О песнич кој инспи ра ци ји и о Ћопи ћу. – З.005.
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1951. Пркос (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Пусти мо дрекавца
нека се смеје, ; послед њи стих: и јаја шца из птич јег гнезда. – Са стра не оловком
за писа но: нова. – И.001.
1952. Бе ла пу за ви ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Пу зави ца чи тав сне жни смет ; послед њи стих: да се ни је поврати ла зи ма. – На полеђи ни: текст о геноци ду над Срби ма на Косову. – Са стра не за писа но: нова. – И.001.
1953. Цвет певач (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Чим пусти у
поље зора ; послед њи стих: Пусти мо га нека спа ва. – Са стра не за писа но: нова. –
И.001.
1954. Пау ни ца ма некен ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Ува женог старог пау на ћерка ; послед њи стих: чу ти шта су рекли кри ти чари. – Са
стра не за писа но: нова. – И.001.
1955. Пти чи ји кон курс (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први
стих: На кон курс за оперског певача ; послед њи стих: све шеве, косове и сла вује. – Са стра не за писа но: нова. – И.001.
1956. Гра ђење гнезда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 36 сти хова. Први
стих: На ша гнезда ла ка ; послед њи стих: на гра не љуљајке. – И.001.
1957. Де тлић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Тук-тук-тук! ; послед њи стих: где је осин кут. – И. 001.
1958. Пара да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: У ма ломе бач ком
гра ду ; послед њи стих: бе ле, бе ле, ко локва њи. – Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1959. Уобра жени ћу ран (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Стари ћу ран кау че ; послед њи стих: у шу ми де тли ћа. – Ис правке ру ком аутора.
1960. У доњем дворишту (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: У дворишту пу ном кока ; послед њи стих: ис под бе лог свог гу бера. – И.001.
1961. Изнена ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 31 стих. Први стих: Изгуби ли се јед ном
би ли ; послед њи стих: скри ле се иза кочака. – Исправке ру ком аутора. – И.001.
1962. Ба лет у сеоском двори шту (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први
стих: Изи ђу прво из сена ; послед њи стих: спреман за игре и мегда не. – И.001.
1963. Редак гост (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Дола зи нам
гост. ; послед њи стих: цвећем, песмом и ра дошћу. – И.001.
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1964. Сајам пти ца (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Боже, што
се шарени ; послед њи стих: птич је сит ну ри је. – Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1965. Мр тва пти ца (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У полу мрач ној соби ци лу гара ; послед њи стих: пти ца, као звезда сребрна у своду. – Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1966. Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Чим
се априлски ја ви лист, ; послед њи стих: и прому кли га вран. – Са стра не за писано: нова. – И.001.
1967. Косови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Јесу ли то
свици ; послед њи стих: или копа ља и јатагана. – Са стране записано: нова. – И.001.
1968. Голу бови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 24 сти ха. Послед њи стих:
Неде ља ; послед њи стих: Зар могу умре ти и божанства?. – Са стра не за писа но:
нова. – И.001.
1969. Непозната пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Јесенас у забра ну ; послед њи стих: сви ђају исте ствари. – И.001.
1970. Пти це на чесми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Дивно ли је
изнена да ; послед њи стих: и њи но ча врља ње. – Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1971. Ју тарње облачење пти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова.
Први стих: У бу ковом се проплан ку облаче грли це си ве, ; послед њи стих: по
гра њу птич јих кошуљи ца има. – И.001.
1972. Слу шајте (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Слу шајте понекад у шу ми птич ји цвркут, ; послед њи стих: Слу шајте понекад у шу ми птич ји
цвркут. – И.001.
1973. Ја пти це разу мем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Не знам
ка ко дру ги ; послед њи стих: Чу ју ди вље гуске. – Ис правке ру ком аутора. – И.001.
1974. Глас секире у шу ми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 12 сти хова. Први стих: Најед ном
зачух секи ра дрво ру би, ; послед њи стих: огром нога као обла кова ру на. – И.001.
1975. Вра на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 34 сти ха. Први стих: У шу ми јед ном с пролећа ; послед њи стих: са собом понећу. – И.001.
1976. Орлови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. – Наслов уписан пла вом хемијском. Прецр тан првобит ни наслов: Дога ђај у небеси ма. – И.001.
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1977. Епи таф за Би ну (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Овде ле жи
керу ша Би на ; послед њи стих: у овом ле топису. – И.001.
1978. Песма о несрећној деци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа
машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 17 сти хова. Први стих: Би ла нека ма ла, ; послед њи стих: на храњени и умивени. – Постоје још три примерка. И.001.
1979. Препирка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Ве ли веверици ; послед њи стих: да ора хе ове једем. – Постоји још један при мерак. – И.001.
1980. Час биологи је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Ово
ни је фокус покус ; послед њи стих: не сме да се оду зме, ни дода. – И.001.
1981. Нека је срет но (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Децо, нека
вам је срет но ; послед њи стих: болова који тек предстоје. – И.001
1982. Побеђи ва ње стра ха (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Дечаче,
победи језу ; послед њи стих: упи ши се у ју на ке пра ве. – И.001.
1983. Списак песа ма. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Обу хвата 41 песму. – И.002.
1984. Послови су за вршени (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Немам
шта ви ше да ра дим овде. ; послед њи стих: Немам шта ви ше да ра дим овде. – И.002.
1985. Трка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Ра знобојне веза ше
мара ме ; послед њи стих: до крајњега свих ци љева ци ља. – Поред наслова знак пита ња уписан оловком. – Дру га строфа од шест сти хова је прецрта на. – И.002.
1986. Ју тро после бдења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Дивно
ли је ова ко у лет њи дан ; послед њи стих: који ма не слу тиш порекла. – И.002.
1987. Први снег (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Ви димо узбуђено кроз ок на ; послед њи стих: са сребрним мла дости зву ком. – Исправке ру ком аутора. – И.002.
1988. Без одјека (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Знам ка ко је
олу ји кад за лу та ; послед њи стих: ни противни ка да се с њим поту чем. – Исправке
ру ком аутора. – Постоје још две вари јанте од 22 сти ха. Јед на се за врша ва сти хом:
да ра ши ри преда мном наруч је. Дру га за врша ва сти хом: да ра ши ри преда мном
топло наруч је. – И.002.
1989. Мој сабесед ник је говорио (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први
стих: Судби на је ка да сун це чим за ђе ; послед њи стих: с нечи јег срца над гробну
плочу. – И.002.
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1990. Пролећ ни сли кови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Тек
што се роди први стих, ; послед њи стих: што пче ла ма једва одолева. – И.002.
1991. Слово о љу ба ви (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 строфа, 57 сти хова. Први
стих: Ако се воли те љу ба вљу ; послед њи стих: и осе ти мо се несрећ ни и кри ви. –
Постоје још два при мерка. – И.002.
1992. На мерник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 5 строфа, 29 сти хова. Први стих: На мерник ба ну
уса мљени ку човеку ; послед њи стих: и оти шао да ље. – Ис правке ру ком аутора. –
Постоји још шест при мера ка ове песме, од којих су три вари јан те. Јед на варијан та има 24 сти ха и за врша ва се сти хом: Ко зна за што је то добро. Дру га варијан та има 24 сти ха. – И.002.
1993. Послед ње пу това ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Пред врат ни ца ма у земљу неповрат ка ; послед њи стих: понеко о ду бокој
старости са ња. – И.002.
1994. Људско срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Срце нам
је би ло гори во ; послед њи стих: И на крају поста ће гли на. – Постоји још један
при мерак са ис правка ма. – И.002.
1995. Сусрет (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Сре таш
човека, ви ди се ни је Словен ; послед њи стих: као сен ка обла ка преко са ва на. –
Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак. – И.002.
1996. Вевери це у Врњач ком парку (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: У дедовском забра ну би ло их цело племе ; послед њи стих: као успркос
око човека се ломе. – И.002.
1997. Виђење (Гробница) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Са храњен
си под високом ку полом ; последњи стих: почне запевка. – Исправке ру ком аутора. –
Наслов прецртан и ру ком забе лежено штам па ним слови ма: Гробни ца. – И.002.
1998. Молитва за оклоп (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих:
Чим се пробудим, ; послед њи стих: како ме се такао ка мен у мене бачен. – Исправке ру ком аутора. – Постоји још један исти при мерак и три вари јанте са исправкама ру ком аутора, од којих су две у два при мерка. – И.002.
1999. Лирски родослов (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: И би мој
први дан ; послед њи стих: пе тлове из засел ка. – И.002.
2000. Потребно ми је нежности (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 21 стих. Први стих:
Потребно ми је много су наца ; послед њи стих: и можда непостојећег бога. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: ра ни је песме, при премљене за штам пу. – И.002.
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2001. При зра ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 24 сти ха. Први стих:
Ноћ је ни светла ни там на, ; послед њи стих: као у аквари ју му. – Постоји још један
при мерак. – И.002.
2002. Послови су за вршени (Посао је за вршен) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 стиха. Први стих: Немам шта ви ше да ра дим. ; послед њи стих: А сад немам ви ше
шта да ра дим овде. – Ис правке ру ком аутора пла вом хемијском. От ку ца ни наслов прецр тан и уписан нови пла вом хемијском и изнад песме и на полеђи ни. –
И.002.
2003. Састан ци у сну (песма). 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Састају
се ноћу у мом сну. ; послед њи стих: ћу те до зоре. – Постоји још један при мерак. –
И.002.
2004. Мисао понорни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Упра во пове ру јем ; послед њи стих: у судбинске помр чи не и засе де. –
И.002.
2005. При ви ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Са огром не разда љи не ; послед њи стих: као облак рас пли не. – И.002.
2006. Потопљени брод (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 22 сти ха. Први стих:
На дну пу чи не прошлости ; послед њи стих: док и њу бу ра не прогу та. – И.002.
2007. Црна певи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Црна певи ца ; послед њи стих: или на место неко дру го са мохра но. – Ис правке ру ком
аутора. – Постоје још две вари јан те, од којих је на јед ној црвеном хемијском поред наслова за писа но: послед ње. – И.002.
2008. Дон Ки хот (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: Ка ко
који дан сва ну, ; послед њи стих: и ту ге за прошлим неколи ко че та. – И.002.
2009. Њено ве ли чанство (Мисао понорни ца) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 14 стихова. Први стих: Упра во поверу јем ; послед њи стих: у там них мисли ом че и заседе. – Наслов Њено ве ли чанство на писан пла вом хемијском – И.002.
2010. Мисао понорни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Упра во се препад нем ; послед њи стих: у судбинске помрчи не и заседе. –
Постоји још један при мерак. – Ово је вари јан та песме Њено ве ли чанство. –
И.002.
2011. Ноћ на мисао (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ова мисао
се зајед но с месецом ра ђа, ; послед њи стих: поново роди. – Постоје још три примерка. – И.002.
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2012. Дарови (Ти ми ноћ доводиш) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први
стих: Ти ми ноћ доводиш за ру ку, ; послед њи стих: кроз ка пи ју сун цем от кљу чану. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји и један при мерак без ис правки. – И.002.
2013. Ви ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Са храњен си под високом ку полом ; послед њи стих: поч не за певка. – Ис правке ру ком
аутора. – Постоји још један при мерак. – И.002.
2014. Немам про тиво трова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих:
Немам про тив отрова, ; послед њи стих: у Северни пол кости чеоне. – Ис правке
ру ком аутора. – И.002.
2015. Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 9 сти хова. Први стих: Од
многих ју тара ; послед њи стих: помеша не са сјајем плача. – Исправке ру ком аутора црвеним фломастером. – И.002.
2016. Августовско небо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Над
ли ва дом дедовском старом ; послед њи стих: и ба ца ми све тле лестви це у дла не. –
Ис правке ру ком аутора пла вом хемијском. – И.002.
2017. Миољско ле то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Имам раз лога да се будим, ; послед њи стих: немам раз лога ви ше. – И.002.
2018. У му зеју : 1. (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm); па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ми ри ше прошлост у зра ку и ствари ма ; послед њи стих: и сун це на ше век заспа ли
злати – И.003.
2019. У му зеју : 2. (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm); па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У олтаре пре творени зи дови двора не ; послед њи стих: што бла гом хтедоше да
ти се удворе. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2020. Опусте ли оклоп (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ка да је пола зио у рат, ; послед њи стих: као укле ти из при ча див. – Постоји
још један при мерак са насловом на полеђи ни. – И.002.
2021. Повратак (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm) , па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ка да
се поврати у дедови ну из туђи не ; послед њи стих: она се рас па де у прах. – На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2022. Песник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Песник нема рода, века
ни порекла, ; послед њи стих: и раз у ме за што бе жи земљи с тла. – Постоје још чети ри вари јан те ове песме са следећим за вршним сти хови ма: ни лудога му не
оме тају сна; и кад зачаран бе жи земљи с тла (2 при мерка); и не бра ни да бе жи земљи с тла; Песник је дошао из сун ча ног све та. – И.003.
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2023. Ка ко ко (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ка ко ко,
али ја знам језик нему шти ; послед њи стих: уз ра дост пти ца и ти ши не ту гу. –
Ис правке ру ком аутора. – И.003.
2024. Сам сам цит (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Човек иде шу мом по су вом сме ту. ; послед њи стих: и шта ћеш сад на све ту, сам
сам цит. – На полеђи ни: извештај са састан ка одбора Кра гу јевач ке гим на зи је и
наслов песме. – И.003.
2025. Са временик пра дедова (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Ако је да се ги не, ; послед њи стих: ги ну ћу, па би ла и ту ђа. – И.003.
2026. Страст ствара ња (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ис црпе се руд ни ци угља ; послед њи стих: и у сну у њега хи та. – Ис правке
ру ком аутора. Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни за писан наслов,
и јед на вари јан та. – И.003.
2027. Љу бав (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Шта је
љу бав упи тајте песни ка ; послед њи стих: ипак најпре песни ке за љу бљене. – На
полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Љу бав. – И.003.
2028. Ра нора ни лац (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Уста дох пре сун ца, ра но, ; послед њи стих: и власт ће ми би ти оте та. – На полеђи ни: наслов песме. – И.003.
2029. На вен ча њу при јате ља (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Старим, и нећу ви де ти ва ше де те. ; послед њи стих: и те ла, која се љуба вљу сабра ше. – На полеђи ни: наслов песме. – И.003.
2030. Разру шена црква (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Разру шена црква после рата, ; послед њи стих: уђу да се згреју цркви иза врата. – И.003.
2031. Ли вадско чудо (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Доста је ли ва ди ма ло ки ше ; послед њи стих: да ку кац кук цу љу бав при зна. – На
полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2032. Гром (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Грме ло
је сву ноћ па удари гром ; послед њи стих: за гледо у модар над собом простор. –
Постоји још један при мерак на чи јој је полеђи ни наслов. – И.003.
2033. Крва ва бајка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 53 сти ха. Први стих:
Би ло је то у некој земљи се ља ка ; послед њи стих: до веч ног бора ви шта. – И.003.
2034. Шта ми вреди (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
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Миољско лето. Зра ци прохлад ни, бледи ; послед њи стих: и шта ми све то вреди. –
На полеђини: записана два наслова: Шта ми вреди (пла вом хемијском) и Миољско
ле то (црном хемијском). – Постоји још један при мерак на чи јој је полеђи ни наслов Шта ми вреди. – И.003.
2035. Вевери це (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: У дедовском забра ну би ло је це ло племе ; послед њи стих: као ус пркос човеку се око
њега ломе. – На полеђи ни: за писан наслов. – Постоји још један при мерак са већим ис правка ма ру ком аутора.– И.003.
2036. Рет ка посе та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ноћас
је Црнбог, био у Бран кови ни ; послед њи стих: ни враг, ни Црнобог, ни ти глогов
трн. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Постоји још је дан при мерак. – И.003.
2037. Повратак са из ле та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Пређе се дрвен мост, под њим река. ; послед њи стих: ра њенога од возе на
коли ма. – Постоје још два при мерка. На полеђи ни јед ног је за писа но: Повратак
са из ле та, непреку цан. – Постоји и вари јан та, чи ји послед њи стих гласи: Ми лиционер журно корача. – И.003.
2038. Уза луд на опомена (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Говоре звона цркве Све тог Марка ; послед њи стих: и Три гла ва врхови
сне жни. – На полеђи ни: извештај о сведочењу неких учени ца. – И.003.
2039. Шта могу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Разумем све горке опомене, хва ла богу: ; да ми се песмом стварају страх и бол. – На
полеђи ни: наслов песме. – Постоји још јед на вари јан та, у чи јем дну пи ше: Сравни ти са дру гим отиском, та мо је дру га строфа боља! Постоје још три при мерка
на који ма је дру га строфа означена као лоша и за писа но: не. – И.003.
2040. На ли терарној сед ни ци усмерених (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе,
14 сти хова. Први стих: Описан је тач но бу ков и храстов лист ; послед њи стих:
И не би ти модернист – је ли за мла дог грех?. – На полеђи ни: за писа но: Усмерени. – Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни од ломак из неке при че. –
И.003.
2041. Сан из де тињства (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Простра на зе лена ли ва да крај школе, ; послед њи стих: сећам га се сав свој
жи вот дуг. – И.003.
2042. Недоу мица (сонет). – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: А можда
и ни је та ко ; послед њи стих: из нечег заоч ног некад се ис преда. – Постоје још
два при мерка, а на јед ном од њих су ма ње ис правке. – И.003.
2043. Међу пла не та ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Високо
негде између пла не та ; послед њи стих: као јабу ку Ева. – И.002.
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2044. Коме да се ту жим (песма). – 2 л. (29,7, х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 32 сти ха. Први стих:
Коме да се ту жим ; послед њи стих: Коме да се ту жим?. – И.002
2045. Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Да не бих
могла на земљу да се вратим, ; послед њи стих: све до зоре. – И.002.
2046. Новогоди шња честит ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова.
Први стих: Неис кусне као па пирнате ла ђе ; послед њи стих: и као неза ни мљи ву
књи гу је чи та. – И.002.
2047. Лирски родослов (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: И би
мој први дан ; послед њи стих: Пе тлове из засе ла ка. – Ру ком, пла вим масти лом
дописа но још 9 сти хова. – Постоји још јед на пот пу на вари јан та, чи ји је први
стих: И би мој први дан; а послед њи: и би поново песма. – И.002.
2048. Спокојство (Искрено сећа ње; Њено ве ли чанство мисао) (песма). – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Под огром ном плочом времена ; послед њи
стих: и поново седе на престо. – И.002.
2049. Ра дост (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Та ра дост не спа да у весеља ; послед њи стих: јер ни је би ла од сун чева све та. – Ис под песме бе лешка ру ком Д. М.
црним фломастером: Обја вљено 1978. у Књи жевним нови на ма. – И.002.
2050. Бајка (песма) – 1 л. (27,5 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: За воле ра на у пољу
ру жа црни бодљи ка ви трн? ; послед њи стих: Ти не веру јеш мени, је ли, дра ги, да
му је трн избо ру ке?. – И.002.
2051. Ни ко не зна (песма). – 1 л. (27,5 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ни ко не
зна да смо би ли / исти поток нераздвојни / који су брегови поде ли ли у два ру кавца. ; послед њи стих: Ни ко не зна да о би ли острво у океа ну које су водене стру је
ноћу преполови ле. – И.002.
2052. Патриотски разговор са Срби ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 25 стихова. Први стих: Србу, буди мо први у при та њу, ; послед њи стих: ви злопам ћење
преко колена преби те. – И.002.
2053. Рекви јем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Огласи те моју
смрт ; послед њи стих: мога рекви јема. – Постоји још један при мерак. – И.002.
2054. Кри лати нов чи ћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Први стих: Лебди око
мене све са ми ду кат ; послед њи стих: ка квога инсек та. – Ис под песме бе лешка
ру ком: Обја вљено 1977. у Књи жевним нови на ма. – Пот пис прецр тан. – И.002.
2055. Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих: Од свих ју тара ;
послед њи стих: с изма гли цом плача. – Ис правке ру ком аутора. – И.002.
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2056. Моги ле времена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Време је као земља непробојно, ; послед њи стих: у времена тресет. – Ис правке
ру ком аутора. – И.002.
2057. Црно море (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Црно море
тешко неизбројно тона ; послед њи стих: као некад у ту га ма мла дим. – И.002.
2058. Водени чар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: У далекој забити ; послед њи стих: бељег од иња. – Постоје још два при мерка са исправка ма ру ком аутора. – И.002.
2059. Ослобођење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 26 сти хова. Први стих:
Зау век је прошло време ; послед њи стих: ми лоште и поузда ња. – И.002.
2060. Песник и пролеће (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 31 стих. Први стих:
Ко ка же да песник би ти може, ; послед њи стих: ни од сна ни од стварности они
не бе же. – И.002.
2061. Там ни ви лајет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Око мене у
возу пет нових ли ца. ; послед њи стих: и не пропати од сум њи и каја ња. – Ис правке ру ком аутора. – И.002.
2062. Послед њи дан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Старом
псу се при чи ња вају умрли преци ; послед њи стих: круп на као деч ја. – Ра ни ји отку ца ни наслов био: Стари пас. – Постоји још јед на вари јан та од 19 сти хова у којој је први стих кра ћи и гласи: Старом псу, а послед њи: круп на као деч ја. –
И.002.
2063. Човеков дом (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 35 сти хова. Први стих:
Овај дом пун сјаја ; послед њи стих: али мој ни је, и ако га мојим зову. – И.002.
2064. За пис о жеђи за жи во том (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих:
Жеђ за жи во том би ла је ушла у људе ; послед њи стих: и после у понор сурвај нас
без ми лости. – И.002.
2065. Ра ђа ње песме (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ова
песма скоро као јабу ка зри, ; послед њи стих: сјате крај жене богова Ши ва и Парке
у породи ли ште. – Постоји још један при мерак. – И.002.
2066. Заборав (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Бу ји це забора ва ; послед њи стих: На земљи још са мо неко плаче. – И.002.
2067. Без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Крв опет поче да лопи, ; послед њи стих: ни птич ја успа ван ка. – И.002.
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2068. Црно море : Ели забе ти Ба грја ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова.
Први стих: Црно море тешко неизбројно тона ; послед њи стих: да ми чудовиште са срца од ма миш. – На полеђи ни: део писма Ду шка Мари чи ћа, уред ни ка
Маслач ка. – Постоји још јед на вари јан та. – И.002.
2069. И овде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: И овде, на ни чи јој земљи, ; послед њи стих: и тек те ју тро од несе на свом спла ву. – Постоје још три
при мерка са ис правка ма. – И.002.
2070. Зми ја мла дожења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова. Први
стих: Ноћу ми се зми ја мла дожења ; послед њи стих: и на срцу ми се клуп чаш. –
Постоје још че ти ри вари јан те. – И.002.
2071. Сун це ме са мо ни је изневери ло (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 15 стихова. Први стих: Сун це ме са мо ни је изневери ло. ; послед њи стих: све ју тро ме
љу би и држи у наруч ју. – И.002.
2072. У неса ни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: У неса ни ци
на ум па да ; послед њи стих: непопра ви ви и нена док на див. – На полеђи ни: писмо
Дра га на Дра гојлови ћа од 16. 2. 1979. – Постоји још јед на вари јан та од 17 сти хова. – И.002.
2073. Слут ња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Кроз шу мовит и вла жан
до ; послед њи стих: и би ва ће с да на у дан све већи. – На полеђи ни: песма Новембар С. Ка лу жа ни на. – И.002.
2074. Гром (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Уз храст
при љу бљена ; послед њи стих: поново се на ћи крај смр ти. – И.002.
2075. Ис куство (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Знам људе
с мисли ма које не смеју ; послед њи стих: а још ди шу. – И.002.
2076. Са моћа (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Од
ју тра ходам ; послед њи стих: отсад па довека. – И.002.
2077. Судби на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Опасна и изненадна ; послед њи стих: нећеш имати куд да кренеш. Исправке ру ком аутора. – И.002.
2078. Песник (песма). – 1 л. ( 29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Доћи ће ти
изнена да телеграм ; послед њи стих: особито ако буде леп. – Исправке ру ком аутора. – И.002.
2079. Мр тва ти ца (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
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У полу мрач ној соби ци лу гара ; послед њи стих: ти ца ко звезда сребрна у своду. –
Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни зах тев Ста ноја Ћеби ћа за пријем у Удру жење књи жевни ка од 12. 11. 1986. – И.003.
2080. Ис точ њак (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Овом ста зом ју трос је ми нуо ис точ њак, ; послед њи стих: га зећи све пред собом
неми ли це. – На полеђи ни: песма Све товид. – Постоје још три при мерка и две
вари јан те са следећим првим сти хови ма: Ста зом ју трос је ми нуо ис точ њак; Јутрос је овуда ми нуо ис точ њак. – И.003.
2081. Све товид (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Сре те ме у за ви чају Све товид ; послед њи стих: и за ђе негде за модри Медведник. – На полеђи ни: песма Ис точ њак. – И.003.
2082. Ти ну Ујеви ћу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Песни че, љубим че бога Световида ; послед њи стих: зашто дозволи да остари Тин. –
На полеђи ни: програм Ву ковог сабора. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – И.003.
2083. Ју тро (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Куц ну
пти ца кљу ном ; послед њи стих: рудокопом жара. – Постоји још један исти примерак и јед на вари јан та у три при мерка. – Ис правке ру ком аутора. – И.003.
2084. За столом (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Донеше на та њи ру моме суседу ; послед њи стих: и још ра знобојних са лата доста. –
На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2085. Ра нора ни лац (сонет). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Уста дох пре сун ца, ра но ; послед њи стих: и власт ће сад ми би ти оте та. – И.003.
2086. Молба громовни ку (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Громовни че, ако до невоље дође, ; послед њи стих: мирно ишао кроз тајге
и прери је. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак са за писаним насловом на полеђи ни. – И.003.
2087. Изгу бљена су за (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Изгу би ла сам јед ну су зу у тра ви ; послед њи стих: Су зу давну, мла ду нећу
на ћи ви ше. – Прецр тан наслов. Уместо речи су за на писа на је реч стих. – И.003.
2088. Изгубљена песма (стих) (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Изгу би ла сам један стих у тра ви ; послед њи стих: тај стих давни, млад нећу
на ћи ви ше. – Дру га и послед ња строфа имају и вари јанту у ру копису. – И.003.
2089. Песни ков мозак (Свуда мозак) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих:
Мозак људски је тра ва ; послед њи стих: забора вљена сећа ња за звоне. – На полеђи ни за писа но: Песни ков мозак. – И.003.
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2090. На вен ча њу при јате ља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих:
Старим и нећу ви де ти вас двојих де те, ; послед њи стих: и те ла која се љу ба вљу
сабра ше. – Наслов је за писан ру ком. – И.003.
2091. Шумски храм (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У ду бокој шу ми као у хра му ; послед њи стих: и као кост засве тли су варак голи. –
На полеђи ни две песме лати ни цом: Веру јем земљи на реч; Науч ни апокриф. –
Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2092. Веру јем земљи на реч (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Верујем земљи на реч ; послед њи стих: от кад је за дата. – На полеђи ни: песма Шумски
храм. – На ис тој стра ни је и песма Науч ни апокриф. – И.003.
2093. Науч ни апокриф (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Веру јем
у ре ли ги ју апостола ; послед њи стих: имам везе. – На полеђи ни: песма Шумски
храм. – На ис тој је стра ни и песма Веру јем земљи на реч. – И.003.
2094. Гости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Гости су
оти шли, а остао је ; послед њи стих: пот писи, поздра ви, же ље жарке. – На полеђи ни: наслов пла вом хемијском. – И.003.
2095. А он један свега (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Тису ћу
стаба ла, а он један свега ; послед њи стих: и тој нема са ком разговара. – Ис правке
ру ком аутора. – И.003.
2096. Смрт (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ле жи у
тра ви уги нуло жи вин че ; послед њи стих: и ту жи ве тар од некуд изда лека. – На
полеђи ни: песма Шта могу прецр та на. – Постоје још два при мерка и јед на варијан та. – И.003.
2097. Шта могу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Разумем све горке опомене, хва ла богу ; послед њи стих: у сребро да ми пре твара реке
и поља. – На полеђи ни: песма Смрт. – Песма је прецр та на. – Постоји још један
при мерак. – И.003.
2098. Непоновљив сан (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Усних те међу дрвеним богови ма ; послед њи стих: Да ми је сан овај ви де ти још
јед ном. – На полеђи ни: наслов. – Постоји још један при мерак на чи јој је полеђи ни
са држај збирке. – И.003.
2099. Лисни крематориј (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ску пљају су хо ли шће ши ром парка ; послед њи стих: у коме пролетос гаји ле
су пти ће. – На полеђи ни: наслов: Крематориј. – Ма ње ис правке ру ком аутора. –
И.003.
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2100. Сан (Касни ји сан) (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Високо брдо, на њему алеја, ; послед њи стих: Или пору ка ска мењена, сјајна?. –
Ра ни ји на зив песме Касни ји сан. – Постоји још један при мерак песме, на чи јој је
полеђи ни писмо Дру штва за ју гословенско-фран цуску сарад њу. – И.003.
2101. Веја ви ца ми риса (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ми риси лу тају као ду ша глу ха, ; послед њи стих: биљне му зи ке не жне. – На полеђи ни: наслов. – И.003.
2102. Географски за пис (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Сто пет ки ломе тара до школе и моста, ; послед њи стих: ни че моја прва ту га римова ња. – На полеђи ни: наслов. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још три
при мерка, од којих је један са ви ше ис правки. – И.003.
2103. Неуспех (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Са узалуд ног лова на фа за не ; послед њи стих: песни ку кад од некуд стиг не без снова. –
На полеђи ни: наслов. – И.003.
2104. Под јесен (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Певи це су оти шле на ви кенд, дуг, ; послед њи стих: поред ју жних ве трова бес призорних. – На полеђи ни: наслов. – И.003.
2105. На растан ку (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Сти гли смо до послед ње рас крсни це ; послед њи стих: да ме у веч ности јед ном
препознате. – На полеђи ни за писа но: На растан ку, обја вљена. – И.003.
2106. Двојник (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Срце несвесно у мени погу би ће, ; послед њи стих: куда је оти шло толи ко сабраће. – На полеђи ни: извештај о библио тека ма. – Постоји још један при мерак. –
И.003.
2108. Земља Шведска (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: гра нит, вода и небо – земља Шведска, ; послед њи стих: између шу ма простор, брисан, зе лен. – На полеђи ни: наслов Шведска. – И.003.
2109. Знаш и код нас (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Песни че руски Јесењин Сергу ха, ; послед њи стих: жи ве од снова пат ње и сти хова. – На полеђи ни за писа но: Јесењин. – Постоји још један при мерак са ис правка ма. – И.001.
2110. Вечерња ви зи ја (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Вас двоје украј лам пе ду говрате ; послед њи стих: ва ша док ок на не постану бе ла. – На полеђи ни за писа но: Там ни прозор, Ви зи ја, Збир, На вен ча њу. –
Ис правке ру ком аутора. Прецр та на послед ња строфа. – И.003.
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2111. Ра дозна ли дух (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ра дозна ли, упорни Дени кене ; послед њи стих: чи је ру ке их у наш мозак
сеју. – Постоје још три при мерка ове песме, а на два је за писан наслов: Дени кену. – И.003.
2112. Трке : 1. (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Прешли сте на пут са ноћ не просла ве, ; послед њи стих: удес ја хача сва ки час се
мења. – Послед њи стих је прецр тан. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2113. Трке : 2. (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Заобиђи те гробље и све ти ли ште ; послед њи стих: и трешти хи подром сме хом враж јег
беса. – Постоји још један при мерак. – Постоји и вари јан та са за вршним сти хом:
и трешће се трка ли ште од сме лог беса, на чи јој је полеђи ни при ча Амери кан ци
Ми ха и ла Зошчен ка. – И.003.
2114. Пау ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Човек, вероват но песник шета, ;
послед њи стих: стрепе над њим и песник и гора. – На полеђини: записан наслов. –
Ис правке ру ком аутора. – Постоје још два при мерка. – И.003.
2115. Страст ствара ња (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ис црпе се руд ни ци угља, ; послед њи стих: и у сну у њега хи та. – На полеђи ни:
за писан наслов. – И.003.
2116. Неса ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Сова неса ни це за нечим ноћас тра га ; послед њи стих: застаје крај јед не исте ра не. – На полеђи ни: за писан
наслов. – Постоје још три при мерка. – И.003.
2117. Крзно (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Крзно две вевери це сребрно
си ве ; послед њи стих: грешне су оне коли ко и голу би. – Прецр та ни сти хови. –
И.003.
2118. Необи чан сан (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Простра на зе лена ли ва да крај школе, ; послед њи стих: Жа лим за њим увек, све
до сад, сав свој жи вот дуг. – И.003.
2119. У злату јесени (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: У парку чи је ли шће
на гло вене ; послед њи стих: кад јесен ли шће са дрвећа зду не?. – Постоји још један при мерак, на чи јој је полеђи ни за писа но: У злату јесени; може Лисни рад ни
каби нет и јед на вари јанта у два при мерка, чи ји послед њи стих гласи: Кад да љи не
буду хлад не, љу би часте?. – И.003.
2120. За љу бљени враг (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: За ку ца ма лени враг на врата бога, ; послед њи стих: и неста де га у па кла
бес крају. – Постоје још три при мерка. – На полеђи ни јед ног пи ше: За љу бљени
враг, а ра ни је ма ши ном Ни је за децу. – И.003.
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2121. При ви ђење (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
По месечи ни за луд жена чека, ; послед њи стих: у кулу снова и пат ње наста ни се. –
Постоје још два при мерка са за писа ним насловом на полеђи ни. – И.003.
2122. После поноћи (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Буд на сам ја ноћи на хрбату ; послед њи стих: Буд на сам ја у целој васиони. –
Постоји још један при мерак и јед на вари јан та, чи ји је први стих: Са мо ја буд на
ноћи на хрбату; а послед њи: Буд на са мо ја у це лој васиони. – И.003.
2123. Раста нак са ле том (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: На послед њем сун цу ужи вају гра не, ; послед њи стих: Парк поди ла зи прва
јесења језа. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2124. Ли вадско чудо (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Доста је ли ва ди ма ло ки ше, ; послед њи стих: да ку кац кук цу љу бав призна. –
На полеђи ни: за писан наслов. – Ис правке ру ком аутора. – И.003.
2125. Лет авионом (На авиону) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Копенха ген. Са аеродрома ; послед њи стих: Сав се жи вот пре твара у пену. – На полеђи ни: за писан наслов На авиону. – Постоји још јед на вари јан та (2 при мерка) са
за вршним сти хом: Него у ма гли – чи ни ми се ни је. – И.003.
2126. Ки шобра ни (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Па да пролећ на ки ши ца ра на. ; послед њи стих: жи воти људски трају кра ће. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2127. Звона (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Све јутро боговет но грли це грчу, ; послед њи стих: и повера ва мом очара ном ду ху. –
Ис правке ру ком аутора. Постоји још један при мерак. – И.003.
2128. Шта ми вреди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Миољско ле то. Зра ци
прохлад ни, бледи. ; послед њи стих: и шта ми све то вреди, шта ми вреди. – На
полеђи ни: наслов. – И.003.
2129. Црквени му зеј у Бран кови ни (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Уздрх та ла сту пам у овај му зеј ; послед њи стих: са за ви чајем и де тињством. – И.003.
2130. Ни је за децу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Воле ла се два ве тра с две
пла ни не. ; послед њи стих: Два обла ка с две ве ли ке доли не. – На полеђи ни: наслов. – Постоји још један при мерак с ис правка ма ру ком аутора. – И.003.
2131. На вен ча њу при јате ља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Воле ла бих
ви де ти вас двоје де те. ; послед њи стих: за грљаји ва ши јед ног да на. – На полеђи ни
за писа но: Збир. – И.003.
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2132. Прва љу бомора (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: нечи ји ма лени син ;
послед њи стих: и у горки плач бризну на трен. – На полеђи ни: за писан наслов. –
И.003.
2133. Па добра нац (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Изнад сва кодневних на земљи ствари ; послед њи стих: али ја не дока зу јем ко
сам и шта сам. – На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2134. Пси из детињства (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Јесте ли слу ша ли некад у де тињству ; послед њи стих: глас стра да лог пса се ја вља
мени. – На полеђи ни: за писан наслов. – И.003
2135. Сусрет (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Сре там
човека, ви ди се ни је Словен, ; послед њи стих: као сен ка обла ка преко са ва на. –
Постоји још један при мерак. – И.003.
2136. Чека ње (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Већ је ноћ.
Човек чека уза луд но ; послед њи стих: негде под земљом, где и све оста ло. – И.003.
2137. Мра зови то ју тро (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
У мра зови то ју тро ста за ма парка ; послед њи стих: судбоносна нека од лу ка. – На
полеђи ни: наслов и песма Можда ће ова ко би ти. – Постоје још два при мерка. –
И.003.
2138. Песни ков каби нет (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Као што се пти це с пролећа, ле ти ; послед њи стих: ми рис зе лених лисних
кула. – На полеђи ни: писмо Риста Копри ви це. – Постоји још један при мерак
ове песме и јед на вари јан та у два при мерка, чи ји је први стих: Као што се пти це
ле ти, а послед њи: и ми рис њи них лисних кула. – И.003.
2139. Бран ковински цвет ни трг (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Под стрехом ласти но гнездо и коса, ; послед њи стих: расту, бокори ма,
око вајата. – И.003.
2140. Ми хољско ле то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Ми хољско ле то.
Да ни прохлад ни, бледи, ; послед њи стих: и шта ми све то вреди. – Постоји још
један при мерак (27,5 х 20 cm на зе леном па пи ру). – И.003.
2141. Пра дед моје мајке (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Веру јем да имам доста особи на ; послед њи стих: али, ка жу, да снови ма беше
склон. – И.003.
2142. Чека ње (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Већ је ноћ.
Човек чека уза луд но ; послед њи стих: негде под земљом, где и све оста ло. – И.003.
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2143. Лисна злат на ки ша (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Прегршти ма пљу шти на земљу лист ; послед њи стих: и бес помоћан слепац
трн. – Постоје још два при мерка. – И.003.
2144. Тису ћу стаба ла и он један (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Тису ћу стаба ла, а он један свега ; послед њи стих: дрвећу са мо
схватљив, разговор. – И.003.
2145. Ок тобарско дрво (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ок тобарско дрво као пла ва жена ; послед њи стих: као просја ки ња у ку ту
неком пло ту. – Постоје још два при мерка. На полеђи ни јед ног од њих је песма
Књи га (лати ни цом). – И.003.
2146. А он свега један (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Сто ти не стаба ла, а он један свега ; послед њи стих: и од првога воћа. – Ис правке
ру ком аутора у послед њем сти ху. – И.003.
2147. Лу там парком (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: На дре од некуд ту га, час срце цепа, ; послед њи стих: а не знају за што. – Постоји један при мерак. – И.003.
2148. Уза луд на опомена : Прешерну (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова.
Први стих: Говоре звона с цркве Све тог Марка: ; послед њи стих: али су заблуде
би ле неизбе жне. – И.003.
2149. Рет ка посе та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ноћас је
Црнбог био у Бран кови ни ; послед њи стих: ни Црнбог, ни враг, ни глогов трн. –
На полеђи ни: за писан наслов црном хемијском. – И.003.
2150. Му зич ки кон церат (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Љу ба вљу, Кармен, ноћас је сва ко ра њен, ; послед њи стих: свак је ноћас у
тебе за љу бљен, Кармен. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Постоји још један
при мерак, на коме је на полеђи ни за писа но: Уз песму Љу бав и сли ка. – И.003.
2151. Раста нак са ле том (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: На послед њем сун цу ужи вају гра не, ; послед њи стих: парк поди ла зи прва
јесења језа. – На полеђи ни за писан наслов: Раста нак с ле том. – И.003.
2152. Има и код нас (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Песни че руски – Јесењин Сергу ха, ; послед њи стих: у срцу им крлет ка сти хова. –
На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2153. Повратак са из ле та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Пређе се дрвен мост, под њим река. ; послед њи стих: Ми ли ционер журно
корача. – На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
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2154. Там ни прозор (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Пти цо дрве ту на сед моме кату, ; послед њи стих: чу ју их већ као брбљи ве
чворке. – На полеђи ни: за писан наслов. – Постоји још један при мерак у коме је
дру га строфа ру ком ис пра вљена и гласи као у чисто преку ца ном при мерку. На
његовој полеђи ни је наслов Там ни ви лајет. – И.003.
2155. Трке : 1 (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Пошли
сте на трке са ноћ не просла ве ; послед њи стих: чека га час успех, час заседа чи ја. –
На полеђи ни: песма без наслова. – Ис под је дру ги сонет. – Постоји још један
при мерак ове песме. – И.003.
2156. Трке : 2. (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Заобиђи те гробља и стреми те, ; послед њи стих: и стрешће се хи подром ки ко том за довољног беса. – На полеђи ни: песма без наслова. – На истом листу је и први сонет. – Постоје још два при мерка ове песме, која у врху немају ну мера ци ју већ
три звезди це. Ис правке, та ко да се и послед њи стих раз ли ку је: и трешће хи подром ки ко том беса; а коњ зарзат од очајног беса. – И.003.
2157. Сун це (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ти си
пастир кога мојих мисли ста до ; послед њи стих: све жи не и ва зду ха жед на плућа. – Постоји још један при мерак са ма њим ис правка ма и јед на вари јан та (27,5 х
20,5 cm). – И.003.
2158. Позив (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ти с
много имена, ма да бези мени, ; послед њи стих: и ра за ви као ве трова пу пољке. –
На полеђи ни: списак песа ма (31 наслов). – Постоји још један при мерак. – И.003.
2159. Пси из де тињства (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Јесте ли слу ша ли некад у
де тињству ; послед њи стих: глас верне Би не да се ја вља мени. – На полеђи ни записа но: Пси. – И.003.
2160. Песник (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Био неки песник за нет ; послед њи стих: ни њега. – На полеђи ни за писа но: Песник. – Исправке ру ком аутора. – И.003.
2161. Неви дљи ва земља (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: У ту земљу сва ки час клиснем. ; послед њи стих: који ма треба тек бож ја дозвола. – На полеђи ни: за писан наслов и од ломак из неке при че. – И.003.
2162. Мртва природа (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина,
боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: У дворишту измаглица и сета. ; послед њи стих: Све је заборав и све старо гвожђе. – На
полеђи ни: од ломак из нечи је биографи је. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2163. Ви ђено у бу ни лу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Зби ва ли
се то сад ; послед њи стих: чим пад не вечер. – Веће исправке ру ком аутора. – И.003.
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2164. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Црно
вече снег ; послед њи стих: него од дру гих обма ну ти. – На полеђи ни: писмо песни ка из Новог Са да Богда на За нови ћа. – И.003.
2165. Дроги ра ни тврдокри лац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих:
Ју трос сам мртав страни играч ; послед њи стих: наркотика (наркомана, ал кохола?)
коровскога. – Пу но ис правки ру ком аутора. – И.003.
2166. Дроги ра ни тврдокри лац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први
стих: Среди ном ле та ра зап не ; послед њи стих: и друмски хан. – Пу но ис правки
ру ком аутора. – И.003.
2167. Човеколи ка биљка (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Ра ђа њу својих сти хова често се чудим ; послед њи стих: И снег ће нам напа дат по гра на ма. – На полеђи ни: позивни ца Бран ка Ра ди војеви ћа. – Ис правке
са мо у првом сти ху. – И.003.
2168. Крзно (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Крзно
две зверчи це си ве ; послед њи стих: од мене и ви ше груб. – На полеђи ни: поче так
писма Рома ну Лубкивском од 21. 5. 1980. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2169. Сет ни за пис (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Ис тру нуо је онај пањ ; послед њи стих: а на пањ нећу на и ћи – На полеђи ни: белешка ру ком Ми лене Хера ковић. – И.003.
2170. Ди вље пат ке (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Около чети нар, Балтик, крш гра ни та ; послед њи стих: где се нису воле ли често. – Постоји још један при мерак од 14 сти хова, чи ји је први стих: Около Балтик, че ти нар,
брда гра ни та / под облак онај што блистав као престо. – И.003.
2171. Чека ње (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Већ је
ноћ, човек чека уза луд но ; послед њи стих: негде под земљом где и све оста ло. –
На полеђи ни: за писан наслов. – И.003.
2172. Разру шена црква (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Разру шена црква после рата, ; послед њи стих: уђу да се за греју цркви иза врата. –
Ис правке ру ком аутора. – Постоје још два при мерка. – И.003.
2173. Честит ка чи таоци ма „Весе ле свеске“ (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 18 сти хова. Први стих: Срећ на вам Годи на Нова, ; послед њи стих: она
це ле годи не ва жи. – Постоји још један при мерак. – И.003.
2174. Гром (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Уз храст при љубљена ; послед њи стих: опет побећи смр ти. – И.003.
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2175. 3аборав (сонет). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Не сећа мо се старих богова ; послед њи стих: звони ло у звона сном непла ћена. – И.003.
2176. Ку ћа пат ње (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Човек ногу сечених до колена ; послед њи стих: Не ви дим шта бе ле жи моја листа. –
Ма ње ис правке ру ком аутора. – И.003.
2177. У бранковинској порти (песма). – 1 л. (21 х 14,5 cm), папир без линија, бели ; писаћа
машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 5 строфа, 15 сти хова. Први стих:
Први је дворац ; последњи стих: велику пећ. – Мање исправке ру ком аутора. – И.003.
2178. Са зна ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: И ти који си у
мене гледао ; послед њи стих: и непри јатељ ру га. – И.003.
2179. Бог смрти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 28 сти хова. Први стих: Два пу та
се спу штао бог смр ти до на шег дома, ; послед њи стих: међу на ма би ло. – И.003.
2180. Науч но саслу ша ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Цвет
сум њив на ли ва ди ухва ћен ; послед њи стих: па да у несвест. – На полеђи ни за писа но: Па зи, Љу бомора. – И.003.
2181. Не дај се Тара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Не дај се,
Тара, та ко ти бога, ; послед њи стих: да ти за да ве грло као у Пи ве. – На полеђи ни:
за писан наслов. – И.003.
2182. Песник (песма) – 1 л. (29 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Доћи ће
ти изнена да те леграм ; послед њи стих: особи то ако буде леп. – И.003.
2183. Прекасно (песма) – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први стих: Можда ћеш од бес посли це ; послед њи стих: већ преки ну ти. – На полеђи ни: за писа но: Прекасно. – И.003.
2184. Немам ви ше времена (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих:
Немам ви ше времена за ду ге речени це, ; послед њи стих: Немам кад да са њам, да
ла га но корачам. – На полеђи ни за писа но ру ком: Ша љем ову песму коју знате зато
што је лепо преку ца на, својом ту гом и исти ном из у зе та. – И.003.
2185. У бу ни лу (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Видим гробље неко ка ко се све ти, ; послед њи стих: као из гроба затр тог му прабајка. – На полеђи ни: за писан наслов ру ком Д. М. – И.003.
2186. Доленц, Иван
Ту ђи нац Тим (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ко сам, от куда сам, и куда ћу
сам? ; послед њи стих: и забу не ће можда да ми се разбистре. – И.004.
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2187. Оти шо ми је отац у да леки свет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 6 строфа, 24 стиха. Први стих: Оти шао ми је отац пут ши рока све та ; послед њи стих: Хоће ми се,
хоће домови не ми ле!. – Ма ње ис правке ру ком аутора у че твртој строфи. – И.004.
2188. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма боце (Боца је пева ла) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
потписа ; 12 сти хова. Први стих: Љуљу шка се вода, пени, ; послед њи стих: саку пићу
књигу. – Наслов Песма боце је прецртан и ру ком је записано: Боца је пева ла. – И.004.
2189. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 10 стихова. Први стих: Ко ка же да за ову ствар ; послед њи стих: ова оба света. – И.004.
2190. Сергејев, Марк Да ви дович
Растанак са Бајка лом (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
11 сти хова. Први стих: Носи срчи цу пла ви вал ; послед њи стих: са да већ по Ан гари. – И.004.
2191. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма срче (Боца је пева ла) (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Ни ше се вал, мења боју, ; послед њи стих: сабра ћу це лу
књи гу. – Наслов Песма срче је прецртан и за писан ру ком: Боца је пева ла. – И.004.
2192. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Си нова
у Бајка ла је ни много ни ма ло, ; послед њи стих: строга је, по нара ви сва на свог
оца. – И.004.
2193. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: послушај ме: ; послед њи стих: Од љу ба ви према њему Ан гара сет на. – И.004.
2194. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
26 сти хова. Први стих: Ој, кад Бајкал са зна де тајну пре тајну, ; послед њи стих:
Јенисеју, ви тезу сибирском. – И.004.
2195. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 25 стихова. Први стих: Црн као ноћ, ; послед њи стих: зове и до да на шњи дан. – И.004.
2196. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: У тај крај смо се стекли ; послед њи стих: да људи ма послу жи
својски. – И.004.
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2197. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Дињ-бом, дињ-бом – ; послед њи стих: на роби ју воде. –
И.004.
2198. Сергејев, Марк Да ви дович
Раста нак са Ан гаром (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 10 сти хова. Први стих: Дође час растан ка с тобом, ; послед њи стих: ве лики Јенисеј. – И.004.
2199. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма срче (Боца је пева ла) (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бeли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа ; 26 сти хова. Први стих: А та лас се непреста но ни ше, ; послед њи стих:
ску пи ћу књи гу це лу. – И.004.
2200. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
8 сти хова. Први стих: Тешко је ловцу без извора – ; послед њи стих: Каа-Хем. –
И.004.
2201. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
7 сти хова. Први стих: Ако ми коњ од га лопа гором суста не, ; послед њи стих: Каа-Хем. – И.004.
2202. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Ве тар се гнезди под да шча ним кровом. ; послед њи стих:
и разми шља о земље будућ ности. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Песме
Марка Сергејева. – И.004.
2203. Пав чек, Тоне
Позна ни ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Међу твојим и мојим ли ком су увек ;
послед њи стих: и скри ва мо јед но пред дру гим познате очи. – И.004.
2204. Пав чек, Тоне
Девојач ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Девојач ке собе су још увек беле, ; послед њи стих: гу ши
се плач жи во та сатрвена. – Ис правке ру ком аутора. – И.004.
2205. Пав чек, Тоне
Мој ноћни гост (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли нија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Кроз меки су тон, необич но тих, ; послед њи стих: у њему
оста ћеш док жи вот не буде стао. – И.004.
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2206. Пав чек, Тоне
Мр твој дру гари ци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Гле, твоја ру ка сад је изнемогла ; послед њи стих:
ти си своје топло срце дарова ла. – И.004.
2207. Пав чек, Тоне
Песма бес кућ ни ка из 1943. годи не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри лица ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Има ли смо ку ће и у њи ма топла ог њишта ; послед њи стих: кад смо их сто ти на ма пу та прокле ли. – И.004.
2208. Пав чек, Тоне
Пролећ но сећа ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: На хлад не мр тве тра ве ; послед њи стих: теби
бих ра до, ра до. – И.004.
2209. Пав чек, Тоне
Ње гове ру ке (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ру ке његове ; послед њи стих: срце ми листа. –
И.004.
2210. Пав чек, Тоне
Бели голу би (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих.
Први стих: Сва ки дан дола зиш, ; послед њи стих: отерати голу бе с мога пра га. –
И.004.
2211. Пав чек, Тоне
Кеце ља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Моја мати има црну кеце љу, ; послед њи стих: нас и очи и
непобеђени пут. – И.004.
2212. Зајц, Да не
И рекла је : 4. (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Јецају за прозором априлске ки шне ка пи ; послед њи
стих: а ипак та ко ће би ти увек. – И.004.
2213. 3ајц, Да не
Мртве ствари : Лојзу Ковачи ћу (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Ки ша је излиза ла ка мење. ; последњи стих: и где ду ша да се од мори?. – На истом листу са песма ма Песма о чавка ма
и Повратак. – И.004.
2214. Зајц, Да не
Песма о чавка ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
15 сти хова. Први стих: Су во дрво је ци ник ; послед њи стих: грачу песму о твојој
мла дости. – На истом листу су песме Мр тве ствари, и Повратак. – И.004.
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2215. Зајц, Да не
Повратак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 13 сти хова. Први стих: Твоје сестре су већ давно жене, ; послед њи стих: своје
мла дости: Куда?. – И.004.
2216. Зајц, Да не
Би ћеш са ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих.
Први стих: Би ћеш са ма седе косе, ; послед њи стих: Опрости: ма ма. – И.004.
2217. Зајц, Да не
Ју тро (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова.
Први стих: Сад се вра ћају ра њени ву ци ; послед њи стих: кад ноћ у рог та ме опет
буде засви ра ла. – И.004.
2218. Зајц, Да не
Песма о чавка ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
15 сти хова. Први стих: Су во дрво је ци ник ; послед њи стих: грак ћу песму о твојој мла дости. – И.004.
2219. Злобец, Ци рил
Са истрајношћу сунца (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ;
2 строфе, 20 сти хова. Први стих: Волим те! ; послед њи стих: комад хлеба му утоли
глад. – На истом је листу са песма ма Вече и У очеки ва њу новога да на. – И.004.
2220. Злобец, Ци рил
Вече (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе,
12 сти хова. Први стих: Сви пу теви су се скрати ли, ; послед њи стих: да би јој утоли ла жеђ. – На истом је листу са песма ма Са ис трајношћу сун ца, У очеки ва њу
новога да на. – И.004.
2221. Злобец, Ци рил
У очеки вању новога дана (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе 28 сти хова. Први стих: Угасио сам све тиљку. ; послед њи стих: чека
ју тро. – На истом је листу са песма ма Са ис трајношћу сун ца, Вече. – И.004.
2222. Злобец, Ци рил
Ова игра је жа лосна (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 65 сти хова. Први стих: Играм ; послед њи стих: за све. –
Поред имена песни ка у за гра ди је ру ком Д. М. за писа но: Песник воли ову песму, увек је чи та на књи жевним вечери ма. – И. 004.
2223. Злобец, Ци рил
Ис повест (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Негде из безда них ду би на ; послед њи стих: и
не поми шљам ви ше на њ. – На истом је листу са песмом Оцу. – И.004.
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2224. Злобец, Ци рил
Оцу (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
5 строфа, 31 стих. Први стих: Преко мог ли ка, ; послед њи стих: зау век. – И.004.
2225. Менарт, Ја нез
Број пет (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Тај стари град ; послед њи стих: „Је ли госпођа
код ку ће...?“. – На истом је листу песма Че ти ри јед ночин ке за Мари ју. – И.004.
2226. Пав чек, Тоне
Че ти ри јед ночин ке за Мари ју (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но ру ком ; 8 строфа, 32 сти ха. Први стих: Нека при ча (или жи вот) сврши ла се ; послед њи стих: о крају богзнакакав, богзнагде!. – Потписано ру ком Д. М.
пла вом и црвеном хемијском оловком: Тоне Пав чек. – На истом је листу са песмом Број пет. – И.004.
2227. Кович, Каје тан
Зе лени јарбол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Дрво је ду го чека ло да оки ша. ; последњи стих: сад је ко јарбол на зе леној ла ђи. – И.004.
2228. Шмит, Јоже
Стари на кри вљени дим њак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но ру ком и ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Још гори под њим, ; последњи стих: поседају на њ. – На полеђи ни: име писца ру ком Д. М. црвеном хемијском оловком – И.004.
2229. Шмит, Јоже
Песма от пора (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Шта ми може те, ; послед њи
стих: Су зе које лече. – И.004.
2230. Стрни ша, Грегор
Идол (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: У ду би ни груди у пра шумској сен ци ;
послед њи стих: уве ли вен ци тешки од крви. – И.004.
2231. Шкерл, Ада
Си ва бара ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Сад овде сам где на брда шцу
гробље стоји. ; послед њи стих: грк је и чудесно жив спомен међу на ма. – И.004.
2232. Торопиш, Вла ди мир
Тврдогла ви Ан дреја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 20 сти хова. Први стих: Сеп тембар. Још лист не па де жут ; послед њи стих:
где жи ви мо ма ма и ја. – И.005.
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2233. Островскаја, Е.
Пропи ра ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 сти ха. Први стих: Перу жабе, која ће боље, ; послед њи стих: побеже из своје ку ће. – Постоји још један при мерак. – И.005.
2234. Горбовскиј, Гљеб
Ме так (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 20 сти хова. Први стих: Мисли ла су деца пола сата ; послед њи стих: што
не проби ни си та пауч ја!. – Постоји још један при мерак. – И.005.
2235. Горбовскиј, Гљеб
Оловка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 22 сти ха. Први стих: Ку пи ла ју прода вачи ца ма га зи на ; послед њи стих:
куд аута ју ре, а куд те жак га зи. – И.005.
2236. Пожарска, М.
Лут ка и маче (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном. Први стих: Лут ка Да на у Срафа ну ; послед њи стих: и кри шом попи
млеко. – Ис под песме бе лешка: „М. Пожарска, деч ји песник, сара ђу је у деч јим
листови ма, и у ан тологи ја ма има њеним песа ма.“ Ис под оловком дописа но: „Руски ња“. – И.005.
2237. Брјусов, Ва лериј Ја ковљевич
Ми ши (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
16 сти хова. Први стих: У нашој се кући за легли миши ; послед њи стих: жи ви њи хово коло весело. – На полеђини записано оловком ру ком Д. М.: „Драга Лола, молим,
сачу вај ми оно што остане да не морам опет преку цавати. Да ла сам више да бираш.
Воли те Десанка.“. – У дну стране записано оловком: Руски песник, класик. – И.005.
2238. Чорни, Са ша
Крекету ше (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом машином ; 5 строфа, 15 сти хова. Први стих: Ми смо жабе крекету ше. ; послед њи стих:
гледа реци с дна. / Ква!. – И.005.
2239. Моравскаја, М.
Бегу нац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Ју трос Гри ша побегао у Амери ку. ; послед њи
стих: Ју на ку, допа лом у невољу. – И.005.
2240. Горбовскиј, Гљеб
Ката нац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ду го је висио на шу пи склоној па ду. ; последњи стих: да је на ивери ци опа зио ми ша. – Постоји још један при мерак. – И.005.
2241. Горбовскиј, Гљеб
Оловка (песма). / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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машином ; 22 сти ха. Први стих: Ку пи ла ју прода вачица магазина, ; послед њи стих:
куд аута ју ре и куд пешак га зи. – И.005.
2242. Кра кар, Лојзе
Три патуљка (поема) / прев. Десан ка Макси мовић. – 30 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном. Прва речени ца: Палчић отац, палчи ца мати. ; послед ња речени ца:
Чујте са звони ка ку ца (1. стих послед ње песме). – Уз поему сачу ва но пропрат но
писмо Да ни ла Ни коли ћа у име Драмског програ ма ра ди ја 11. 1. 1980… – И.006.
2243. Гру бешли јева, Мари ја
Роман без ла жи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 85 сти хова. Први стих: Ка да јој мајка умре, ; послед њи стих: а оно
једва је на крају два десе те. – И.006.
2244. Кра кар, Лојзе
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: И сад ту смо! У својој клу пи ; послед њи стих: и
оно: веће је пет него – три?. – Уз ову песму су и две песме на словенач ком Слово
од пла нин и Би ло је лепо. – И.006.
2245. Демен тјев, Ан дреј
Крај гроба Н. Н. Пу шки нове (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Овде је са храњена Ланскаја. ; послед њи стих: уда љи ла, помрачена ли ца. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. црвеном хемијском: Ан дреј Демен тјев. Рус. – И.007.
2246. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 11 сти хова. Први стих: Већ по који пут ме не схваташ још, ;
послед њи стих: дру го ог њи ште. – Уз песму је и биографска бе лешка о Марку Дави дови чу Сергејеву (8 редова). – И.007.
2247. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом машином ; 17 сти хова. Први стих: Осуђу јеш ме где стао, учинио ма што, ;
послед њи стих: ако то могад не ишта. – И.007.
2248. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: Ни је сре та ла, ни ис пра ћа ла ; последњи стих: сам од су тона до су тона. – И.007.
2249. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова. Први стих: А шта нам се бес плат но да ло? ; послед њи стих: ненад но бук нуо на хори зон ту. – И.007.
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2250. Сергејев, Марк Да ви дович
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 15 сти хова. Први стих: Шта се дога ђа са све том, ; послед њи
стих: и неће да се врати. – И.007.
2251. Сергејев, Марк Да ви дович
Чла нак (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих: Ра ним снегом помеша ним с ветром ; послед њи
стих: и непри мет но је неста ло у да љи ни. – И.007.
2252. Крешчик, Вик тор
Часовни чар с бе легом на оку (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 32 сти ха. Први стих: Часовни чар с бе легом на
оку ; послед њи стих: време се не изгу би ло. – Уз песму је и биографска бе лешка о
Вик тору Крешчи ку. – И.007.
2253. Крешчик, Вик тор
Забе лешке о при роди (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Међу блиста вим оку ка ма ду га ;
послед њи стих: незабора ван поглед. – И.007.
2254. Крешчик, Вик тор
Ба лада о циклону : М. Ш. Груздеву, шоферу тенколиког аута транспорта на гусеницама Н27598/0Т7 (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 61 стих. Први стих: Спавамо на олтару ; последњи стих: свето место. – И.007.
2255. Крешчик, Вик тор
Песма без наслова : Посвећено Па влу Кога ну (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна,
ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: Пролећу гуске
високо ; послед њи стих: и оштри угао у небу цртати. – На полеђи ни: ру ком Д. М.
пла вом хемијском за писа но: Вик тор Крешчик. – И.007.
2256. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Прода ва ли су на тргу пса. ; послед њи
стих: љу бав и бол. – Уз песму је и биографска бе лешка о Не ли За куси ни. – И.007.
2257. За куси на, Не ли
Степа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 стих. Први стих: По земљи мојој се ши ром гра на ; послед њи стих:
као непод ми тљи ва из бајке сви ра ла. – И.007.
2258. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
12 сти хова. Први стих: Без жи вот на степа буди немир у ду ши. ; послед њи стих:
укус спа љенога хлеба. – На полеђи ни за писа но: Не ли За куси на. – И.007.
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2259. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 10 сти хова. Први стих: Фо тографи ја – створена да се ис пашта ; послед њи стих: ка ко са мо пси воле ти могу. – И.007.
2260. За куси на, Не ли
Крај реке Се лен ге (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 25 сти хова. Први стих: Крај реке Се лен ге ; послед њи стих:
и раси па тра вом. – Постоји још један при мерак. – И.007.
2261. За куси на, Не ли
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 17 сти хова, Први стих: Пи шем писмо човеку ; послед њи стих:
нека та мо и оста не. – И.007.
2262. За куси на, Не ли
Жи шке (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих:
С по тајним за довољством неким ; послед њи стих: разговара се цве това жар. –
На полеђи ни: за писа но име аутора. – Дати ра но: Пут према Уљка ну, 1976. – Ма ње
ис правке ру ком Д. М. – И.007.
2263. За куси на, Не ли
Кћери (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Као две ви шњи це кћери, ; послед њи
стих: оне су проду жење мени. – И.007.
2264. Ређеп, Дра шко
Песник и за ви чај, Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином. – Ј.001.
2265. Ра дић, Ми лан
Незаборавни ру бац : Десан ки Макси мовић (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: До касно га у ноћ ни је ски да ла ;
послед њи стих: уви јек ли јеп је као давно при је. – Ис под за писа но: Модра ласта,
1. 3. 1968. – Ј.001.
2266. Па као (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Пла мени библијски јези ци
ме воде ; послед њи стих: ми ри шу огањ, сум пор и ша ли тра. – Ј.012.
2267. Же љезно сун це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Да леко угасло сун це на уран ку ; послед њи стих: и на да љи не ми ри ше модрооке. – Ј.012.
2268. Ку мова сла ма у дим ња ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; пенка ло, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Кли чу
дим ња ци фабрич ки као регру ти ; послед њи стих: пусти ти мисао су морну да одлу та. – Ј.012.
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2269. Неко ко ће тек би ти ја (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пенка ло, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Неко ко
ће тек би ти ја ; послед њи стих: да ли се на ми рис сун ца на ви ка ва. – На полеђини: наслов за писан жу тим фломастером. – Фо токопи ја. – Ј.012.
2270. Писа ле су нови не (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа браон, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 28 сти хова. Први стих: Писале су нови не, ; послед њи стих: ми ћемо је од гаји ти са ми. – Ј.012.
2271. На Стра жи лово идем (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пенка ло, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: На
Стра жи лово идем још за сен ке ; послед њи стих: да гледам шу му Бран кову – лисје жу ти. – На полеђи ни: за писан наслов. – Ј.012.
2272. Отаџби но, ту сам (песма). – 2 л. (20,5 x 14,4 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен кало, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Побледе
небо, бол но уздрх та гра ње, ; послед њи стих: Отаџби но, ту сам!. – Постоји још
један при мерак црним фломастером на два листа. – Ј.012.
2273. Неза писа на (песма). – 2 л. (20,8 х 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Отац Ра домир ми је зна мење дао ; послед њи стих: као да се у тра ви излегла шева. –
Постоји још један при мерак ове песме на каро папиру, као и један при мерак у Ј.015
и један ћи ри ли цом у Ј.016. – Ј.012.
2274. Просидба моје будуће мајке (песма). – 2 л. (20,8 x 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова.
Први стих: Нити властелинка, нити сељанка, ; послед њи стих: отац чу вао као отров
скри вену. – Песма је на јед ном па пи ру без ли ни ја и јед ном каро па пи ру. – Постоји
још један при мерак при дру жен уз Ј.016. – Ј.012.
2275. Неко ко ће тек би ти ја (песма). – 2 л. (20,8 х 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 7 строфа, 25 сти хова.
Први стих: Неко ко ће тек би ти ја полуспа ва ; послед њи стих: да ли се на ми рис
сун ца на ви ка ва. – Постоји и један при мерак у Ј.013. – Ј.012.
2276. Сли ка из пра дедовске собе (песма). – 2 л. (20,8 х 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха.
Први стих: Обу чен скром ни је од зем них моћ ни ка ; послед њи стих: као сви тац
жи жак час згасне, час заси ја. – Постоји још један при мерак при дру жен из Ј.016. –
Ј.012.
2277. Земља је сву где иста (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 22 сти ха. Први
стих: Хва ла ти што си и овог пу та, ; послед њи стих: у на шој земљи осто. – Ј.012.
2278. Прва посе та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Дола зим, шу мо, пра зне ру ке, ; послед њи стих: већ (са мо) ту ге бе лоу шку гу ју. –
Ј.012.
2279. За касне ле побу не (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 34 сти ха. Први стих: Не да мо
на делфи не, на ки тове, ; послед њи стих: не да мо на ки тове, на црн це, на богове. –
Постоји још један при мерак. – Ј.012.
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2280. Говорник у Хајд-парку (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: За штит ник
гоњених и нему штих ; послед њи стих: Говорник за за шти ту гоњених. – Постоји
још један при мерак. – Ј.012.
2281. Разговор о за ви чајном ка мену (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 41 стих. Први стих:
Можеш ли ми рећи от кад постојиш ; послед њи стих: Траја ћу докле ус траје вечности. – Ј.012.
2282. Засад (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Јед ном је овде расло
дрво, ; послед њи стих: ни шта не мења. – Ј.012.
2283. Нисам кра љи ца при роде (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих:
Кра љи ца при роде нисам ; послед њи стих: Ка пља воде ствара од креч ња ка криста ла. – Ј.012.
2284. Спомен на уста нак (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Срби ја је ве ли ка
тајна ; послед њи стих: и успа ван ка уз колевку скри та. – На полеђи ни: за писан
наслов црвеним фломастером. – Ј.012.
2285. Песма на извору (песма). – 1 л. (11,4 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: На извору девојка ми ; послед њи стих: донеће ми руп це бе ле / и узгла вља. – Ј.012.
2286. Пролеће а ја венем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих:
Зе лени пожари тра ва ; послед њи стих: понешто у жи вот прене. – Фо токопи ја. –
Ни је сачу ва на це ла песма. – Ј.012.
2287. О лову (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: У сва ко доба зоре лет ње ;
послед њи стих: међу власте лом буду у лову. – Ј.012.
2288. Новогоди шње честит ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 21 стих. Први
стих: Насу ми це као па пирнате ла ђе ; послед њи стих: и као неза ни мљи ву вест је
чи та. – Ј.013.
2289. Ноћас пра штам (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 28 сти хова. Први
стих: Нешто те изнена да ; послед њи стих: При знај, ноћас пра штам. – Ј.013.
2290. Ју тро у Кварнеру (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Са
сунцем су изрони ле на оба лу ; послед њи стих: јед ну, да буде наша, пробуди. – Ј.013.
2291. Мориц, Ју на
После рата (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 26 сти хова. Први стих: У ру шеви на ма треп ти жи жак жут ; послед њи
стих: жи жак обасја ва у ру шеви ни пут. – У дну дру гог листа за писан ха и ку: Као
кап росе / засу зи ше при зра ци / јед них очи ју. – Ј.013.
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2292. Звона у Ни ну (песма). – 2 л. (28,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 29 сти хова. Први стих:
Звона, звона у Ни ну ; послед њи стих: остаја ло без оца де те ма ло. – Ј.013.
2293. Земља јесам (песма). – 10 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 117 сти хова. Први стих: Земља јесам ;
послед њи стих: и мисли сет них ду га пре ла. – Ј.013.
2294. Сећања (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Забора ви се
срећ на стре ха ; послед њи стих: дола зио жа лосним у сре та ње. – Ј.013.
2295. 3аборав (песма). – 1 л. (12 х 20,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Ве ли ки господар моје ду ше уми ре. ; послед њи стих: И са мо ће опет у дан смр ти ис плови ти
као утопљеник на узбурка не та ласе моје ду ше. – Ј.013.
2296. Пролећ на песма (песма). – 1 л. (18,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Осећам вечерас, док посматрам ласте ; послед њи стих: и да опет много оста не
га у мени. – Ј.013.
2297. Крстови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Крстови, крстови, ; послед њи стих: као од ја ну арског среза не леда. – Ј.013.
2298. Наставак разговора о Зоговићу (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. – На полеђи ни: за писано пла вом хемијском: Већ би ло у књизи; Пази; Наста вак разговора. – Ј.013.
2299. Догоди ло се све бар по трећи пут (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 3 строфе, 22 сти ха. Први стих: Догоди ло се све бар по трећи пут ; послед њи стих: узме
се ру ка као да се новца ма ша. – Пот писа но ма ши ном па прецр та но. – Ј.015.
2300. Прекор испосни ков Богу (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 19 сти хова.
Први стих: За што, ми лости ви Господе, ; послед њи стих: као што окреци му те
воде. – Ј.015.
2301. Есперан то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 18 сти хова. Први
стих: Оста ће за мном слат ки есперан то ; послед њи стих: и с којим увек есперантом пролећа разговарам. – Пот пис прецр тан. – Ј.015.
2302. Иси дорин врт (песма). – 1 л. (25,9 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Зна ла си земља је са мо при вид на мрка ; послед њи стих: Слич не се песме
моје се ти ла кат кад. – На полеђи ни за писа но: Иси дора, Иси дорин врт. – Последња строфа од пет сти хова је прецр та на. – Ј.015.
2303. Ју тарња посе та (песма). – 1 л. (25,9 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Иси дора, и та ко засу ту земљом и песком, ; послед њи стих: а оста ви ти га без шти та и
оклопа. – Ј.015.
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2304. За земљу куда војска прође (песма). – 6 л. кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Царе Ду ша не, тра жим ; послед њи стих:
зи ми утопли људска ру ка. – Песма је на кар тони ма формата 11,5 х 16 cm (1 комад) и 9,8 х 11,5 cm (5 кома да). – Ј.016.
2305. У гости ма (песма). – 2 л. (10,5 х 14,8 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
браон, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Позвао је мај све бу бе на
чај ; послед њи стих: у звон чи ће ма ле. – Песма ни је це ла сачу ва на. – Ј.012.
2306. Веру јем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Веру јем – у
пролеће љу ба ви и његове бу ји це ; послед њи стих: веру јем у реку забора ва и њену бес конач ност. – На полеђи ни: за писан наслов пла вом хемијском: Веру јем у
пролеће љу ба ви. – Ј.012.
2307. Не бој се (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Не бој се, то је као
кад лист пад не под гра ну, ; послед њи стих: Не гле дај ни сад! ја ћу те пола ко
превести. – Ј.012.
2308. Човек (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Позна ва ла сам у
де тињству пти цу ; послед њи стих: сун ца и све та. – На полеђи ни за писа но: Човек, Рент генски сни мак. – Ј.012.
2309. Разговор са за ви чајним ка меном (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова.
Први стих: Можеш ли ми рећи от кад постојиш ; послед њи стих: и сеја ле за собом гробове војни ка?. – Ј.012.
2310. Затра вљен гроб – Косово (песма) – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први
стих: На гробу мом ни че тра ва ; послед њи стих: које тра ву на њему пасе. – На
полеђи ни за писа но: Косово. – Ј.012.
2311. Монолог раз очара ног (пе сма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 стро фе, 16 сти хова. Први стих: Осме си су се пре тво ри ли вре ме ном ; по след њи стих: три пу на
да на. – Ј.012.
2312. Хи рург (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; фломастер, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први стих: Жао ми је,
али морам да сечем, ; послед њи стих: а ја ћу већ би ти да леко. – Ј.012.
2313. Рент генски сни мак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 21 стих. Први стих:
Посматрам на ренд генском сним ку ; послед њи стих: ка ко ти пру жаш кости ју
су варке. – Постоји још један при мерак. – Ј.012.
2314. Новковић, Недељко
Отворена песма Д. М. (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 35 сти хова. Први стих: Теби госпо племени та ; послед њи стих: За тра жена
поми лова ња!. – Ј. 001.
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2315. Ристић, Дра ги ша
Десанка у Грачаници 1990. (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Грача ни це, песмо мојих давних да на ; послед њи стих:
Срце то сачу ва у смрт кад од ла зи. – Ј.001.
2316. Ми рис земље : реци тал из збирке изабра них песа ма Десан ке Макси мовић (песма). – 8 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; без пот писа. – Са држи песме: Молба мла дости, Песник и пролеће, Предосећа ње, Пролеће, Че жња, Стреп ња, Опомена, По растан ку, Пролећна песма, Кад мла дост проху ји. – Ј.001.
2317. Љу бав (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Оп штим именом љубав на зи ва мо сва раздобља љу ба ви. ; послед ња речени ца: Који су ду го трпе ли
глад поста ну временом прождрљи ви, који су жи ве ли у беди поста ну расип ни ци,
кад им се за то пру жи могућ ност. – На полеђи ни: за писа но пла вом хемијском:
Десан ка, Разми шља ња, Љу бав. – Ј.002.
2318. Рајка Ба лаћ (при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Прве песме Рајке Ба лаћ
чита ла сам док је песни ки ња би ла још студент и у којим се већ нази рао песник. ;
послед ња речени ца: ци тат сти хова Рајке Ба лаћ: „пти ца ма за дору чак“. – На полеђи ни: за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Рајка Ба лаћ, при каз. – Ј.002.
2319. Роберт Грејвс (при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Књи га изабраних Грејвсових песа ма би ће за ни мљи ва и корисна читаоцу... ; послед ња речени ца:
А имена Ра ше Ли ва де и Да ви да Алба хари сведоче... – Ј.002.
2320. На ши основци у ту ђи ни (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: На ши
учени ци у туђи ни морају много ви ше да ра де него ви... ; послед ња речени ца: Би ла
сам после тога забри ну та и ту жна... – Ј.002.
2321. Поштова ни и дра ги при јате љи и бра ћо! – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Прва речени ца: Ка да сам чула да ће на ју гу Срби је, у При шти ни, у Прокупљу... ; послед ња речени ца: С поштова њем, љу ба вљу и лепим же ља ма за све вас
ва ша Д. М. – Ј.002.
2322. О превођењу (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: При па дам
они ма несме лим који ка жу... ; послед ња речени ца: Ето, то је неколи ко ствари
које сам хте ла додати. – Ј.002.
2323. Ко је на вас ути цао и за што? (песма) – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Људи
с који ма сам расла ; послед ња речени ца: Јед ном речи би ли су латент ни ан га жова ни песни ци, родољу би ви и човекољу би ви као и Ра кић. – Ј.002.
2324. Реч на отвара њу Сајма књи га 1988. (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Свеча ност отвара ња Сајма књи га израз је поштова ња и љу ба ви према
вековној прати љи... ; послед ња речени ца: Упи тан за што у Јасној Поља ни отвара
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школу за децу му жи ка... – На полеђи ни: ру ком Д. М. пла вом хемијском за писа но:
Реч на сајму књи га 1988, Десан ка. – Ј.002.
2325. Пору ка Д. М. Ву ковом народу оку пљеном на 57. сабору (бе лешка). – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа. Прва реченица: Драги мој народе, ; послед ња реченица: Док буде њега –
би ће и нас!. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Чу вај. – Дати ра но: 15. сеп тембар 1991. – Ј.002.
2326. Гу ји њаче (при повет ка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ма ши ном. Прва речени ца: Живео је у ве ли ком шумском мра ви ња ку мрав Неи мар, са много де це. ; послед ња
ре чени ца: Три најо тровни је насил ни це су па ле на земљу покошене од рођеног
једа... – На полеђи ни ру ком Д. М. пла вом хемијском, ћи ри ли цом, за писа но: Прича за децу (може и за одрасле). – Ј.003.
2327. Зоговић, Ра дован
Писмо Ра дова на Зогови ћа Јоси пу Брозу Ти ту на Брионе од 14. јула 1955. (писмо). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном. – На полеђи ни ис писа но ру ком
Д. М.: Па зи; Ра дова ново писмо Ти ту. – Зоговоћ моли да се укљу чи у кул турни
жи вот земље. – Ј.004.
2328. Наставак разговора (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано ру ком ; 7 строфа, 57 сти хова. Први
стих: Нема више песника Зоговића ; послед њи стих: као да смрти није би ло. – Ј.004.
2329. Шу то те лен це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Пред
из ложбу це ла школа ; послед њи стих: чим за же ле. – На полеђи ни за писа но руком Д. М.: За децу; Из ложба деце. – Ис правке ру ком аутора. – Ј.004.
2330. На првим при лази ма : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Кад се што не сви ђа, ка жемо обич но ; послед њи стих:
шта ба ци ти ус пут у пу ту. – Ис правке ру ком Д. М. – Ј.004.
2331. На првим при лази ма : 2. (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Не очекуј да ће разбуди ти нас ; послед њи стих: најлеп шу своју на писа ћу песму. – Ис правке ру ком Д. М. – Ј.004.
2332. Ин тервју са прасци ма (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први
стих: За што прасе гу та ; послед њи стих: ску пља ли их бар у корпе. – Ј.005.
2333. Преступ на годи на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 25 сти хова. Први
стих: Подари ла годи на седам десет шеста ; послед њи стих: један прет пролећ ни
цео дан. – Ј.005.
2334. Нове грешке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ка ко
ни је сва ком де те ту дато ; послед њи стих: ка ко је нај леп ша врста паса – пас врт.
На полеђи ни: за писан наслов. – Ј.005.
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2335. Срећ ни деда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Има деда много уну чи ћа. ; послед њи стих: сви се на његов позив ја ве. – Ј.005.
2336. Са из ложбе деце сли кара (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први
стих: Стоји један тата ; послед њи стих: стара девет сто ти на да на. – Постоје још
два при мерка ове песме. На полеђи ни јед ног је писмо Ми ла на Маркови ћа у име
Просвјет ног листа (Сарајево) од 10. 3. 1983. – Ј.005.
2337. Предео у красу (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 18 сти хова. Први
стих: Ка мен па ка мен ; послед њи стих: ци че као деца и певу ше. – Ј.005.
2338. Бајка о тврдогла вој зми ји (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова.
Први стих: Био јед ном, у стара времена, ; послед њи стих: рођа ке се ља ци ма гуштери ма. – Ис правке ру ком аутора. – Ј.005.
2339. Бубља аутострада (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Шумори тра ва ; послед њи стих: бубе дангубе. – Мање исправке ру ком аутора. – Ј.005.
2340. Да сам да нас де те (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком ; 24 сти ха. Први стих:
Ако може да се деси ; послед њи стих: или да сам цари ца лу та ка. – На полеђи ни:
за писан наслов ру ком Д. М. – Пот писан пла вом хемијском. – Ис правке ру ком
аутора. – Постоји још један при мерак од 27 сти хова. – Ј.005.
2341. Џа џић, Пе тар
Сви у са натори ју ме! Роман Д. М. Отворени прозор (при каз). – 5 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. – Ј.001.
2342. Нови мост у Мојстра ни (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Има много на све ту ствари ; послед њи стих: наш ићи... – Ј.005.
2343. Де те у торби (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих:
У цу ри це Та ње ; послед њи стих: чесме чокола де. – Ј.005.
2344. Три сли карска за дат ка : Трпеза на води (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: На цр тај, дечаче, ако ти ни је тешко, ; послед њи стих:
најобич ни ја птич ја сва ђа. – Три песме које чи не Три сли карска за дат ка су на
укуп но два листа. – Ј.005.
2345. Три сли карска за дат ка : Фјорд сли кар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Око зе ленога острвца ; послед њи стих: доби ће пет. – Све три песме које чи не Три сли карска за дат ка су на два листа. – Ј.005.
2346. Три сли карска за дат ка : Нешто ла ко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова.
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Први стих: Ево ова ко: ; послед њи стих: цвеће и воће. – Све три песме које чи не
Три сли карска за дат ка су на два листа. – Ј.005.
2347. Ју тро на Кварнеру (песма). – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Са сун цем су изрони ле на оба лу ; послед њи стих: јед ну, да буде на ша, пробуди. – Ј.006.
2348. Стари град у Варша ви (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 34 сти ха. Први
стих: Ти у чи јој пога ној гла ви ; послед њи стих: и ба цио бомбе за поче те. – Ј.006.
2349. Вук из мог де тињства : Ву ково рођење (песма). – 1 л. (21 х 17 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа,
38 сти хова. Први стих: Прекрстио Усуд те ноћи ствари ; послед њи стих: истим
јези ком да разговара. – Ј.006.
2350. Иси дора (Човек-жена) (песма). – 1 л. (21 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 30 сти хова. Први
стих: Огледа ло твоје нара ви и ума ; послед њи стих: у дому и на гробу при јате љи
чи не. – Постоји још један при мерак. – Ј.006.
2351. Ка ко се ка же : Интервју с прасци ма (песма). – 1 л. (29,7 х х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 стихова. Први стих: За што прасе гу та ; послед њи стих: ску пља ли их бар у корпе. –
Писа но круп ним слови ма. – Ј.006.
2352. Поздрав из Норвешке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Доносим вам из Норвешке много поздра ва, ; послед њи стих: сва кога ко у Норвешку пође. – На полеђи ни: наслов за писан пла вом хемијском. – Ј.006.
2353. Срећ ни деда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Има деда много уну чи ћа ; послед њи стих: сви се на његов позив ја ве. – Ј.006.
2354. Решет ка у бол нич кој соби (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Решет ка на зи ду, би ће вен ти латор, ; послед њи стих:
стра ва као у пусти њи му кла. – Ј.006.
2355. Са хра на (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ла ти ни ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Ре кла сам
вративши се са са хра не, ; послед њи стих: – Обра зи су ти вечерас врло бледи. –
Ј.006.
2356. Са времена естрад на песма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 22 сти ха.
Први стих: За крчене су земља и васиона ; послед њи стих: на на шу пла не ту це ла
ми ли јарда. – Ј.006.
2357. На шег оца мајка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први
стих: Неран џа, на шег оца мајка ; послед њи стих: у соби које, исто та ко, нема. –
По стоји још је дан при мерак писан ћи ри ли цом, писа ћом ма ши ном. – Ј.006.
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2358. Биљке аждаје и пче ла Ра но-ра на (пе сма). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 строфа,
116 сти хова. Први стих: Кад год пче ле мла де ис пра ћа на па шу ; послед њи стих:
и Ме ли ца зли ца и Зла Дрозера. – Ј.006.
2359. Говор при отвара њу Библио теке (бе лешка). – 5 л. кар тон, бе ли ; фломастер, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Срећ на сам што ми је
пру жена да нас ра дост да отворим врата ове ва жне културне уста нове... ; послед ња
речени ца: И на послет ку хва ла сви ма који су нам поклони ли ову племени ту установу. – Кар тони су раз ли чи тог формата: 12,3 x 17 cm; 11 х 17 cm; 11,5 х 17,2 cm;
9,5 х 20 cm (2 кар тона). – Ј.008.
2360. Крва ва бајка (песма). / прев. Би ља на Обра довић – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца, ен глески ; пот писано писа ћом ма ши ном. – Уз превод је при ложено и писмо Д. М. којим даје пра ва
Би ља ни Обра довић из Рич мон да да може превести њене песме и обја ви ти их у
би ло ком ен глеском часопису. – Ј.009.
2361. Међу народ ни значај под ви га (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва реченица: Међу народ ни значај под ви га совјетског народа и Црвене Арми је... ; последња речени ца: Чи ни ло се да тај неми, у бол погру жени народ,... – Ј.009.
2362. Сећа ње на песни ка Ни ки ту Ста неску (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. Прва речени ца: Чим смо угледа ли Ни ки ту Ста неску... ; послед ња речени ца: Ни је би ло по требно појести с Ни ки том Ста неску врећу соли... – Ј.010.
2363. Ин тервју за Око (ин тервју). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. – Бе лешке за ин тервју вођен
те лефоном. – Ј.010.
2364. Слут ња смр ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Као који
древни бог, врач и жу пан ; послед њи стих: и сам опи јен свога ду га блеском. – Посвећено Ни ки ти Ста неску. – Ј.010.
2365. Ста неску, Ни ки та
При зи ва ње (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; хемијска оловка, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 стихова. Први стих: Ћу ти мо као кад се призи вају дуси ; послед њи стих: оста ни це ло
вече ово с на ма. – На полеђи ни: за писа но Ни ки та Ста неску. – Ј.010.
2366. За крајшек, Божена
Школски зимски од мор (поема) / прев. Десан ка Макси мовић. – 4 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 104 сти ха. Први стих: Пу ту јем са ма мом на југ ; послед њи стих: и нуде
нам сок, бонбоне. – На полеђи ни: извештај са сед ни це редак ци је Веселе свеске. –
Ј.011.
2367. Реџеповић, Џени
При чи це за ла ку ноћ : према при ча ма Десан ке Макси мовић Цар играча ка и
Сне жа на (сценарио). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – На полеђи ни
за писа но: Чу вати, те леви зи ја. – Ј.011.
908

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

2368. Ми ха и ловић, Дра гослав
Пред лог за осни ва ње Одбора за Голи оток (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ла ти ни ца ; пот писано ру ком и ма ши ном. – На поле ђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хе мијском:
О Голом Отоку, Дра гослав Ми ха и ловић. – Дати ра но: Бе оград, 2. 2. 1992. –
Изнад текста оловком за писа но: тач ка 4. 2. скуп Оде љења, уторак 25. 2. 1992. –
Ј.011.
2369. Али гер, Маргари та
Са дова Кру жна (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Ка да кроз Москву по тми ни ; последњи стих: Москва. Са дова Кру жна. – Ј.011.
2370. Говор же леза (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Ево ме усред железне звон ке ба ште ; послед њи стих: ку цају срца ку ка ца као звон ца. – Ј.012.
2371. Ра ђа ње љу ба ви (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ту га обу зи ма мла де
по токе, ; послед њи стих: а то би ва са мо кад песник треба да се роди. – Ј.012.
2372. Мећа ва на бран ковинском вису : Спомен на уста нак 1804. (песма). – 2 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 7 строфа, 44 сти ха. Први стих: Уста ни те, уста ни те, – ; послед њи
стих: у сребро кора ни. – Ј.013.
2373. За бран ковинске се ља ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих:
За бран ковинску посну иловачу ; послед њи стих: да би му поза ви део и Пери кле. –
Постоји још један при мерак на пла вом па пи ру. – Ј.013.
2374. Час пре мене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 25 сти хова. Први стих:
Пе тооко блиста во прозорско кри ло ; послед њи стих: а ду ша му је на небу деветом. – Ј.013.
2375. О хи јерархи ји (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 21 стих. Први стих:
У области ма царства на шег ; послед њи стих: зна се пу та ња. – Ј.013.
2376. Неко ко ће тек би ти ја (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 29 сти хова. Први
стих: Неко ко ће тек би ти ја полуспа ва, ; послед њи стих: да ли се на ми рис сун ца
на ви ка ва. – Ј.013.
2377. Мегдан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Сва ког да на ; последњи стих: Која ће би ти јача?. – Ј.013.
2378. Љу бав (песма). – 1 л. (11 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 сти хова. Први стих: Стрепим кад узберем цвет крај пу та ње: увек мислим можда патиш ти у том часу. ; послед њи стих:
...можда се ти смејеш слат ко и моја са моћа да лека је теби и не осећаш горчи ну
мога бола. – Ј.013.
909

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

2379. Бајка (песма). – 1 л. (12,3 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: За воле ра на у пољу
ру жа црни бодљи ка ви трн. ; послед њи стих: Ти не веру јеш мени, је ли, дра ги, да
ми је трн избо ру ке. – Ј.013.
2380. Сва ка твоја реч (песма). – 1 л. (14 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Сва ка
твоја реч, у мени је до песме порасла ; послед њи стих: ка да будеш јед ном отишао. – Ј.013.
2381. Ни кад (песма). – 1 л. (15,5 х 20,9 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Идем пу тем
којим проћи нећу ви ше ни кад ; послед њи стих: Ни кад, поздрав горки којим ја
сва ко вече поздра вим своје срце. – Ј.013.
2382. Са моћа (песма). – 1 л. (15,8 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Оти шли су
сви ; послед њи стих: Његова тан ка сен ка ла га но као ка заљка, пока зу је ми који је
час да на и са моће. – Ј.013.
2383. Косачи ца (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 строфа, 36 сти хова. Први стих: Косачи ца си ђе с дру ма међу би ље. ; послед њи стих: не за глу ши са мо ху ком моје
снове. – На полеђи ни за писа но ру ком: Косачи ца. – Ј.013.
2384. Ти ши на (песма). – 1 л. (9,8 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 сти хова. Први стих: Слу шај ка ко ти шина пљуска о оба ле брегова и на долази као пли ма. ; послед њи стих: Чуј ка ко мирно
спа ва пти ца оборивши гла ву на груди, ка ко сет но пева ма ли бе ли облак пловећи
у заборав. – Ј.013.
2385. Тајна (песма). – 1 л. (11,4 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Спусти ла сам очи и
за пла ка ла у себи, та мо где су зе ни ко не ви ди. ; послед њи стих: А ти си с болом
слу шао насмеја не речи што сам их као шарене пти це ба ца ла у гоми лу да је забавим. – Ј.013.
2386. Са хра на (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Рекла сам вративши се са са хра не: ; послед њи стих: обра зи су ти вечерас врло бледи. – Ј.013.
2387. Здра ви ца Норвешкој (песма) – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих. Први стих: Попе ла сам
се уз лестве упоред ни ка ; послед њи стих: као у час из ласка из хаоса. – На полеђи ни: црвеном хемијском, ру ком Д. М. за писа но, Здра ви ца Норвешкој, а плавом хемијском: Норвешка. – Постоји још један при мерак на две позивни це (20 x
21 cm). – Ј.014.
2388. Брда (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Куд гледају упорно брда
она ; послед њи стих: Јер што би се та ко тиска ле иначе?. – Ј.014.
2389. Жеђ (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 23 сти ха. Први стих: Све чвршће зате же уз ло жеђи, ; послед њи стих: са мо да се разве же жеђи ом ча. – Ј.014.
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2390. Дрвена црква (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 21 стих. Први стих: Слете ла од некуд у шу му покрај Осла ; послед њи стих: да ни је ни ка ква учи нио греха. – Ј.014.
2391. Сви ци сведоци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: На месту злочи на ни је би ло сведока, ; послед њи стих: ни његова си ћу шна ог ња ни ока. – Ј.014.
2392. Крва ви крст (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Огром но
ка мено ве ли чанство ; послед њи стих: осећам у грлу су зу и горчи ну. – Ј.014.
2393. Гри гов гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 27 сти хова. Први стих:
Григ као Ту тан ка мон ле жи у стени, ; послед њи стих: његов гроб не отвара. –
Ј.014.
2394. Ма гла (песма). – 1 л. (19,8 х 26 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ма гла је уљу шка ла ;
послед њи стих: ма ње од небеса би лионе пу та. – Ј.014.
2395. Сен ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Сен ке се језером нагло ши ре ; послед њи стих: и забора ва густо па хуље. – Ј.014.
2396. Бу ра код Норви ка (песма). – 1 л. (29,1 х 23,2 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих:
Помах ни та ле пла ни не се преврћу преко гла ве ; послед њи стих: сем оног на палу би – лудог вероват но. – Ј.014.
2397. Бдење (песма). – 1 л. (28,9 х 20,30 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Спа вати ноћас би ло
би стид но, ; послед њи стих: све тла повесма. – На полеђи ни за писа но црвеним
фломастером: Бдење. – Постоји још један при мерак писан пла вим флoмастером
на кар тону 21,5 x 15,5 cm. – Ј.014.
2398. Грача ни ца (песма). – 2 л. (28 х 20,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Грачани це, кад бар не би би ла од ка мена, ; кад би се могла на небеса вазне ти. – Ј.014.
2399. Срећа (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не мерим ви ше време на сате, ; послед њи стих: он је за ди вљен стао крај мене. – Ј.014.
2400. Болесни ан ђе ли (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Успа вљу ју мона хи ње ; послед њи стих: њи хове круп не су зе. – Ис правке руком аутора. – Постоје још два при мерка са раз ли чи тим аутографским ис правка ма. – Ј. 015.
2401. Вол шебна земља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Јаук неш
ли у крају овом, ; пре твори ћеш у песму. – Ис правке ру ком аутора. Постоје још
два при мерка. – Ј.015.
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2402. Око за око (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих: Као
прве приста ли це Исуса ; послед њи стих: зу бом за зуб, оком за око. – Ј.015.
2403. Снови ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Вол шебни
врач ; послед њи стих: чим поч не вече. – Ј.015.
2404. Цвет и људи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Муж и жена
се сва ђају ; послед њи здрав: упла шено ту гу ши плачем. – Ј.015.
2405. Под зем ни ал хеми чари (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 стро фе, 15 сти хова. Први стих: Под зем ни ал хе ми чари ; послед њи стих: пре твори ти у снове?. –
Ј.015.
2406. Треба са хра ни ти (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Сахра ни ли смо толи ка дра га створења ; послед њи стих: и затвори ти се у одаје чисте свести. – Постоји један при мерак лати ни цом. – Ј.015.
2407. Промрзла ли ва да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Готово је. Пролеће неће ; послед њи стих: можда и два. – Постоје још два при мерка,
од којих један има ис правке ру ком аутора. – Ј.015.
2408. Безгрешно зачеће (песма). – 1 л. (29,7 х 21cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 27 сти хова. Први
стих: На ли ва ди можда хи ља ду и јед на ; послед њи стих: мези ми ца свога Христа. –
Постоји још један при мерак на чи јој је полеђи ни наслон. – Ј.015.
2409. За ви чајни храст (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 21 стих. Први стих:
Дођем по пролећ њем да ну ; послед њи стих: негде у твоју кору. – Ј.015.
2410. Рент генски сни мак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 24 сти ха. Први
стих: Посматрам на рент генском сним ку ; послед њи стих: ка ко ти пру жам кости ју су варке. – Ис правке ру ком аутора зе леним фломастером. Послед ња строфа на кон ис пра вља ња преписа на. – Ј.015.
2411. Термоме тар крви : Рођени ма после мене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
17 сти хова. Први стих: Од нула степени, гра дус по гра дус, ; послед њи стих: у снега
бео мрак. – Ј.015.
2412. Иза шти та поези је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први
стих: Речи које сам таји ла ; послед њи стих: над песа ма свеском. – Ис правке руком аутора. – Ј.015.
2413. Треба се на дати (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова. Први стих:
Не треба се на дати ; послед њи стих: већ после чети ри годи шња доба. – Ј.015.
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2414. Трка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: Ра знобојне
веза ше мара ме ; послед њи стих: до крајњега свих ци љева ци ља. – Ј.015.
2415. Ста зи ни чу и зати ру се (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Између два при јате ља ; послед њи стих: оста ла је за њом тек при гушена ту га. – Ј.015.
2416. Фата морга на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Би ло је
чудесно. ; послед њи стих: и постоји и не постоји. – Ј.015.
2417. Варљи ве све тлости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Мисли, леп ти ри це ноћ не, ; послед њи стих: и зато се ску пљају ва ша јата. –
Ј.015.
2418. Ру же се пора ђају (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 20 сти хова. Први
стих: Ру же се пора ђају први пут, ; послед њи стих: као зрн ца лет њег гра да. – Ј.015.
2419. Дру жи ћу се са Сун цем (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих:
Кад је већ та ко, ; послед њи стих: низ његове пу те мени неви ђене. – Ј.015.
2420. Као хи пик (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Као
хи пик из чу венога ; послед њи стих: и сјаја. – Ј.015.
2421. Болесни ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Ма ли
болесни цвет ; послед њи стих: дру гоме ни сун ца ни воде да дода. – Ј.015.
2422. Дови ђења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: Дови ђења ; послед њи стих: Бра ћи са Ја ве и из Сиби ра. – Ј.015.
2423. Женик и невеста (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Женик
и невеста, два дводома цве та, ; послед њи стих: женик и невеста. – Ј.015.
2424. Мој сабесед ник је говорио (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 15 сти хова. Први стих:
Мој сабесед ник је говорио ; послед њи стих: с нечи јег срца над гробну плочу. –
Ј.015.
2425. Песни ков кип у парку (песма). – 5 л. (12 х 16,3 cm), позивни ца, бе ли ; фломастер,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 39 сти хова. Први стих: Стаја ће твој кип у парку домови не ; послед њи стих: разговара свет песни ка. – Ј.016.
2426. Изгу бљен гроб (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 строфа, 40 сти хова. Први
стих: Твој гроб не зна мо где је и зато нам се чи ни свуда ; послед њи стих: и земља
и океа ни, и ва зду ха чести ца сва ка. – Постоји још један при мерак лати ни цом, са
посве том: Поги нулој пар ти зан ки. – Ј.016.
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2427. Кри лати новчи ћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих:
Лебди око мене све све са ми ду кат ; послед њи стих: ка квога инсекта. – Ј.016.
2428. Си ла зи те пола ко (песма). – 3 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; хемијска оловка, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Си ла зи те пола ко!
Бојим се ; послед њи стих: ка ко се у стра ху при ча. – Ј.016.
2429. Време прошло (песма). – 3 л. кар тон, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва,
ћири лица ; без потписа. Први стих: О свему сад говорим ; послед њи стих: нерођеног сина. – Песма је на картони ма формата 10,5 x 15 cm (2 листа) и 11,5 x 16,5 cm. –
Ј.016.
2430. Још један дан до ву чења (песма). – 1 л. (17,5 х 12,5 cm), кар тон, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: При јате љу прода ва ца ; послед њи стих: коц кару сед мору ки. – Ј.016.
2431. Прво смо ду го мисли ли (песма). – 4 л. (12,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Прво
смо ду го мисли ли ; послед њи стих: ка да гласни ци старења на ле те. – Ј.016.
2432. Земља јесмо (песма). – 1 л. (12,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
црна, ћири лица ; без потписа ; 9 сти хова. Први стих: Земља јесмо ; послед њи стих:
сва ку на шу чести цу и влак но. – Ј. 016.
2433. За себра (песма). – 1 л. (17 х 24 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: За себра што ни че и уми ре као тра ва ; последњи стих: десе ти ну себара си нова. – Ј.016.
2434. За сврг ну те (песма). – 3 л. (14,5 х 20,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: За сврг ну тога власте ли на ;
послед њи стих: под стре хом гости. – У дну листа бе лешка: Из књи ге Тра жим
поми лова ње. – Ј.016.
2435. Предосећа ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих:
Позна ла сам те кад снег се топи. – Ј.016.
2436. За нерот ки ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 31 стих. Први стих: Бла горазу мева ње тра жим ; послед њи стих: и за мене. – Ј.016.
2437. За чобан ку која се по оцу не зове (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 4 строфе, 27 стихова. Први стих: За де те коме се отац не зна, ; послед њи стих: помајке себарке
крсно име. – Ј.016.
2438. Час пре мене (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 25 сти хова. Први стих:
Пе тооко блиста во прозорско кри ло ; послед њи стих: а ду ша му је на небу деветом. – Ј.016.
2439. Забачени нов чи ћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први
стих: Оста ло ми је још неколи ко нов чи ћа ; послед њи стих: као ка мен из ду боког
бу нара. – На полеђи ни за писа но: Песме изван збирки (1965–1975). – Ј.016.
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2440. Просја ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Три просја ка
ни гола ни одевена ; послед њи стих: У рат но доба и голо и босо. – Постоји још
један при мерак. – Ј.016.
2441. Знам по многом чему (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 31 стих. Први
стих: Жи ве ла сам ка да је земља ; послед њи стих: кад чезне и кад се удвара. – Постоји још један при мерак. – Ј.016.
2442. За пис о ратови ма (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Кад год је би ло
пред ратове ; послед њи стих: Кад год је би ло пред ратове. – На полеђи ни за писано: Ни чи ја земља. – Поред наслова забележено: Књи жевник, 14, 1959, св. 4. – Ј.016.
2443. Моцар тов рекви јем (песма). – 2 л. (30,5 х 21,2 ), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 31 стих. Први
стих: Умрла сам. ; послед њи стих: Са мо још не ви дим ди ри ген тову ру ку. – На
полеђи ни: наслов за писан црном хемијском оловком. – Бит не ис правке ру ком
аутора у че твр тој строфи, а дру га строфа је прецр та на. – Ј. 016.
2444. Зи ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Бол ница огром на свуд је у за ви чају, ; послед њи стих: шу ма над њим плаче. – Ј.016.
2445. Августовско небо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 15 сти хова. Први стих: Летос над
лива дом дедовском старом ; послед њи стих: и баца светле лествице у длане. – Ј.016.
2446. Ја пти це раз у мем (песма). – 1 л. (29,7 х 21), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих: Не
знам ка ко дру ги ; послед њи стих: и ако се под небом чу ју ди вље гуске. – Ис правке ру ком аутора. – Ј.016.
2447. Сељакова смрт (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа пла ва, ћири лица ; потписано ру ком ; 36 сти хова. Први стих: Мирише сва кућа на јабу ке бра не, ; послед њи стих: ве ли ком небеском кме ту. – Ј.016.
2448. Моји земља ци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 17 сти хова. Први стих:
У Бран кови ни сад се дрва секу ; послед њи стих: и неколи ко гру менова ка мене
соли. – Ј.016.
2449. Војнич ко гробље у Солу ну (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 23 сти ха.
Први стих: Прекри ла Зејтин лик пти ца јата су ра, ; послед њи стих: чу ју се пригу шени разговори њи ни. – Ј.016.
2450. Жељна сам разговора (песма). – 1 л. (19,5 х 20,8 cm), картон, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 5 строфа, 15 сти хова. Први
стих: Же ља на сам разговора ; послед њи стих: кад вода набу ја. – Ј.016.
2451. Сећа ње (песма). – 1 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 6 сти хова. Први стих: Шта чекаш ; послед њи
стих: нема ли јој одјека. – Ј.016.
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2452. Груден, Иго
Кам ни шке елеги је : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: У ру ци некад држа ли смо свет; послед њи
стих: воде уз песму наста вљају пут. – Ис правке ру ком Д. М. – К.001.
2453. Груден, Иго
Камнишке елегије : 2 (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Све те ноћи, без љу ба ви мрак тих, ; послед њи
стих: с оне стра не гроба тај чу јем шум. – Ис правке ру ком Д. М. – К.001
2454. Разговор у Ки кин ди (ин тервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Осе тила сам, зби ља, недавно у Ки кин ди, љу бав деце, а и стари јих. ; послед ња реченица: Нека свак би ра своје песни ке као што би ра своје глум це, своје сли каре, своје
спор тисте. – На полеђи ни за писа но: Разговор у Ки кин ди, Ки кин да. – Са држи
од говоре на пет наест пи та ња. – Постоји још један при мерак. – К 005.
2455. Ин тервју о ра ду на књи зи о биљка ма (ин тервју). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа. Прва речени ца: Обич но не волим да обја вљу јем ка кву књи гу спремам, боље је сти ћи на Месец, па се отуд ја ви ти... ; послед ња речени ца: Треба да
узме здрав ра зум у помоћ, добро словенско срце... – При качене још две стра не
које су вари јан те десе тог од говора. – К.005.
2456. Од говори (интервју). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Човек у почет ку брзо бележи сва ку мисао, сва ко осећа ње... ; послед ња речени ца: Ако
ко има дара, то ће кад тад иза ћи на ви дело. – Са држи седам од говора. – К.005.
2457. Од говори (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ка ко да не! Надам се да ћу се и ја неког свог сти ха се ти ти... ; послед ња речени ца: А што се ти че
песме Немам ви ше времена, писа на је јесенас... – К.005.
2458. Ути цаји за „Полити ку“ (интервју). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Оно што сам песник може да зна о свом сродству са дру гим песни ци ма... ; последња речени ца: Град ни ков De profundis не би у мени та ко одјек нуо да док сам расла
ни је у мојој близи ни би ло сеоско гробље... – На полеђи ни: ру ком Д. М. ћи ри лицом за писа но: Ути цаји за „Полити ку“. – Постоји још један при мерак. – К.005.
2459. Разговор са Мари јом Шулте (ин тервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm) па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва реченица: Много веће за довољство осећам у ствара њу песа ма него у томе да их дру ги
чи тају ; послед ња речени ца: Да сам се ба ви ла сли карством, ка ко сам у мла дости
же ле ла, та веза би сва ка ко би ла уоч љи ва. – Са држи од говоре на два наест пи тања, а од говор на три наесто пи та ње недостаје. – К.005.
2460. Од говори (ин тервју). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ка ко на гла шена
ду ховност иде зајед но с обдареношћу... ; послед ња речени ца: Хва ла на па жњи и
да се још јед ном овде саста немо здра ви и весе ли. – К.005.
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2461. Ин тервју за Вечерње новости (ин тервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва реченица: Да од говор на ово пи та ње поч не ша лом као што је Ми ли дра говић свој недавни при каз... ; послед ња речени ца: Кад ми се на ку пи нових песа ма, ако се наку пи, буду ли што ва ља ле и будем ли жи ва и здра ва, обја ви ћу их. – К.005.
2462. Од говори Маџ га љу (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Стојим
збу њена пред овим пи та њем. ; послед ња речени ца: Јесенас сам ду го пона вља ла
песму руског песни ка Бориса Ду брови на. – На полеђи ни за писа но: Од говори
Маџ га љу. – Постоји још један при мерак. – К.005.
2463. Разговор са Маријом Шулте (интервју). – 1 л (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Прва речени ца: Елиса ве та Ба грја на је рођени песник... ; послед ња речени ца: Ово би ла
говорим зато јер је сад болесна... – Могуће да је ово од говор на три наесто пита ње
оп ширни јег ин тервјуа Мари је Шул те. – К.005.
2464. Грли це (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Одевене у помрчи ну ; послед њи
стих: на узгла вље стреса. – К.006.
2465. Ју тро у шу ми (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Саби рам проплан ком печурке млеч њаче ; послед њи стих: као да сам узе та под
најам. – Прецр тан стих: као лу та ли ца торбар. – К.006.
2466. Спратови (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 24 сти ха. Први стих: Ду боко у тра ви нему шти су зау зе ти ; послед њи стих: небеса остају пуста и ведра. –
Ис правке ру ком аутора. – К.006.
2467. Боје (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Боје, бла ги ви дари
и ме леми, ; послед њи стих: и ти ки чи це, горчи не љу би часте. – Ис правке ру ком
аутора. – К.006.
2468. Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Чим
се априлски ја ви лист, ; послед њи стих: и прому кли стар га вран. – Постоји још
један при мерак. – К.006.
2469. Разговор с Ду ши цом Ми ла новић (Амери ка) (интервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва
реченица: Она (Бранковина) живи у мојој поезији и када то чита лац не примећу је. ;
послед ња реченица: Изложба је већ затворена, али ви увек можете прона ћи уметни ка... – На полеђи ни за писа но ћи ри ли цом: Разговор с Ду ши цом Ми ла новић
(Америка). – На полеђини трећег листа је писмо Драгана Ми лојевића од 7. 3. 1983, а
послед њи лист је писмо Мире Алечковић и Ивана Га ђанског од 16. 2. 1983. – К.005.
2470. Разговор (с ки ме) (ин тервју). – 15 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Много
пи та ња ми најед ном за да досте. ; послед ња речени ца: Ја имам и та квих при јатеља. – На полеђи ни за писа но црвеним фломастером: Разговор (с ки ме). – Са држи
од говоре на 29 пи та ња. – К.005.
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2471. Од говори за те лефонски разговор са Марја ном Марин шеком (интервју). – 6 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ница ; без пот писа. Прва речени ца: Хва ла на пи та њу. Иако је већ новембар, осећам
се доста добро. ; послед ња речени ца: Децу у Словени ји молим да вред но уче, да
чи тају књи ге својих књи жевни ка... – Уз од говоре при ложена су и Vprašanja za telefonski razgovor z Desanko Mak simović (на словенач ком, 2 листа) и писмо Марјана Марин шека из Ве лења од 6. 4. 1990. – Са држи од говоре на 28 пи та ња. – К.005.
2472. Разговор са Пе тром Крду (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ти
који ћу те можда немају довољно поверења у људе. ; послед ња речени ца: Ја жал за
мла дошћу још нисам сву ис ка за ла, јавно је при знајем. – На полеђи ни за писа но
ћи ри ли цом: разговор са Пе тром Крду. – К.005.
2473. Разговор за Ба зар, Ду шка Јова нић (ин тервју). – 3 л. (29, х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: То са мо дру ги могу да изја ве. ; послед ња речени ца: Осећао је да ће још
јед ном доћи под на ше под небље... – На полеђи ни за писа но ћи ри ли цом пла вом
хемијском: разговор за Ба зар, Ду шка Јова нић. – К.005.
2474. Разговор са Бошна ковском (Скопље) (ин тервју). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Књи га Песме би ла је од говор мла дог би ћа на прве утиске лепо те, ;
послед ња речени ца: Жи ве ли песни ци це лога све та, жи ве ли песни ци гости ове
свеча ности. – На полеђи ни за писа но: Скопље, Горда на Бошна ковски. – Уз од говоре при ложен и текст од 15 пи та ња, а писмо Горда не Бошна ковски је полеђи на
јед ног листа са од говори ма Д. М. – Постоје два при мерка, од којих је први потписан. – К.005.
2475. За „Совјетску Украји ну“ (ин тервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца:
Књи жевник може ути цати на рас положење народа сли кају ћи невоље које рат
доноси... ; послед ња речени ца: На поменула бих још и то да онај који доноси суд
о де лу неког књи жевни ка... – На полеђи ни за писа но црним ис трошеним фломастером: За Совјетску Украји ну. – Са држи че ти ри од говора. – К.005.
2476. Разговор са Зора ном Ћулафи ћем (ин тервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва
речени ца: Не сла жем се са ва шим Уго Фосколо. ; послед ња речени ца: Зачудо, нашим људи ма је лак ше поги ну ти за отаџби ну него за њу жи ве ти... – На полеђи ни
за писа но: Разговор са Зора ном Ћулафи ћем. – Уз од говоре и писмо с пи та њи ма
(2 листа) из редак ци је Здра во (Поли ти ка). – К.005.
2477. Разговор са Богу тови ћем (интервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Готово и јест најпри јат ни је и најпри род ни је, разговор поче ти сећа њем на де тињство... ; послед ња речени ца: Мислим да ову же љу не бих мора ла плати ти фаустовском ценом. – Уз од говоре је при ложено и писмо Дра га на Богу тови ћа,
нови нара Вечерњих новости, које са држи шест пи та ња. – К.005.
2478. Разговор за За ви чај (интервју). – 4 л. (21,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Нећу понављати тач ну карактеристи ку коју сте ви већ у пи та њу да ли. ; послед ња речени ца:
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Оне ће, као што су вестал ке зва ле све ти огањ да се не угаси,... – На полеђи ни записа но ћи ри ли цом: Ин тервју за За ви чај. – К.005.
2479. Ин тервју са Недом Ерцег (интервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Први
пут сам је упу ти ла људи ма свога за ви чаја, негде од 1930. до 1935. ; послед ња речени ца: Узми те, према простору којим рас пола же те, или песму Жена или Мешење хлеба. – На полеђи ни за писа но: Ин тервју са Недом Ерцег. – При ложено
писмо Неде Ерцег у име уред ни штва Нове жене из Сарајева, у коме се изви ња ва
што од говори Д. М. нису корект но кори шћени у ин тервјуу. – К.005.
2480. Ин тервју (ин тервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Не бих би ла у стању да на то пита ње нешто па мет но од говорим. (пита ње: Шта је поези ја?) ; последња речени ца: Ко не осећа да неизбе жно мора ово или оно рећи, боље и да не
говори. – К.005.
2481. Ин тервју (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца:
Човек чи ја је сва ка рад ња упра вљена лепом сва ка ко је латент ни песник... ; послед ња речени ца: Лирски песник изра жа ва оно што сви осећа мо. – К.005.
2482. Разговор са Саба дошем Јан ком (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном. Прва ре чени ца: Узе та у це ли ни ова књи га говори о прола зности свега. ;
послед ња ре чени ца: А поред сва кодневних мисли, упра во помисли, прате ме
разми шља ња... – На полеђи ни: за писа но ћи ри ли цом: Ин тервју, каби нет председ ни ка, Трг Маркса и Ен гел са 5. – Са држи од говоре на че ти ри пи та ња. –
К.005.
2483. Од говори (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва речени ца:
Ви упра во ма лочас рекосте које моје песме могу би ти на мењене деци. ; последња речени ца: Пи шу ћи о томе шта сам стварно дожи ве ла у при роди, же лим да
деца дожи ве бар у ма шти. – Са држи од говоре на шест пи та ња. – К.005.
2484. Груден, Иго
Кам ни шке елеги је : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Оби ђох на ше са моће ;
послед њи стих: ко да гледам с жа ла пла нински мрак. – Ис правке ру ком Д. М. –
К.001.
2485. Груден, Иго
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но руком ; 25 сти хова. Први стих: Сам остао сам, вечери јесење касне ; послед њи стих:
уз њу бих стао и чекао та ко. – Име Ига Грудена пот писа но ру ком Д. М. – К.001.
2486. Броњевски, Вла дислав
Пољским Јевреји ма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу тео пе лир) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 17 сти хова. – На ис тој стра ни крат ка биографска бе лешка о Вла дисла ву Броњевском. – К.001.
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2487. Грегорчич, Си мон
Сочи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја,
зе лени ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 4 строфе, 69 сти хова. Први стих: Дивна си, кћери гора, ти ; послед њи стих: на ва ла узбурка них дно. – К.001.
2488. Биографи је Констан ти на Ил дефонса Галчинског и Ан тоњи Слоњимског (бе лешка). – 1 л. (20 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 редова. – Бе лешка о Констан ти ну Ил дефонсу
Галчинском обу хвата 7 редова, а о Ан тоњи Слоњимском 9 редова. – К.001.
2489. Биографске бе лешке (бе лешка). – 2 л. (20 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. – Обу хва ћени пољски писци: Леополд Стаф, Јули јан Ту вим, Адам На жик, Вик тор Ворошилски. – К.001.
2490. Биографија Ивана Минатија (белешка). – 1 л. (13 х 15 cm), па пир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 реда. – К.001.
2491. Биографи ја Вере Албрехт (бе лешка). – 1 л. (8 х 14,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 редова. – К.001.
2492. Биографи ја Па вела Голи је (белешка). – 2 л. (20,5 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. – Уз биографи ју
превод песме Па ве ла Голи је. – К.001.
2493. Улич на све тиљка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,5 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Знам добро да сам су ви ше ру жна, ; послед њи
стих: и су ровом плоч ни ку раздајем ду шу. – Постоји још један при мерак (плав
ма ши нопис). – К.002.
2494. Црна тра ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (20,5 x 15 cm), па пир без
линија, пла ви ; писа ћа машина, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Под бра дом је још носио пор ти клу бе лу ; послед њи
стих: „Твог деч ка срце бди (боји), о, дођи, ма ма дра га!“. – Постоје још два примерка. – К.002.
2495. Песма бес кућ ни ка из годи не 1941. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(21 х 12,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Има ли смо ку ће и у њи ма
топла ог њи шта ; послед њи стих: кад смо на стоти ну пу та их прокле ли. – Постоје
још два при мерка. – Ис правке ру ком аутора. – К.002
2496. Бе лешка о песни ки њи (бе лешка). – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ;
писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 13 редова. – О словенач кој песни ки њи Марич ки Жни даршић. – К.002.
2497. Све је као ла не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи рили ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих: Пролеће опет ; послед њи
стих: Са мо ми смо као робље прода ни. – К.002.
2498. Зимска ту га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи рили ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ка ко те часом свега пожелим. ; послед њи стих: и моју жа лост ни ко не измери. – К.002.
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2499. Бе лешка о Марич ки Жни даршич и Са ши Вегри (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без потписа ; 15 редова. – К.003
2500. Писмо (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15,3 cm), па пир без
линија, пла ви ; писа ћа машина, боја исписа пла ва, ћири лица ; без потписа ; 18 стихова. Први стих: Не пи ши, већ… ; послед њи стих: зато ни кад, ни кад не пи ши
већ?. – Постоји још један при мерак. – К.002.
2501. Жи во ту (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15,3 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 10 сти хова. – Ис под пе сме на помена: Из ци клуса Мр тва же на. –
К.002.
2502. Ми ну те љу ба ви (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 13 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
14 сти хова. Први стих: Кад подневна се вриска и шум слег ну, ; послед њи стих:
ми ну те љу ба ви, та ко ти хе, просте. – Постоји још један при мерак са промењеним насловом Часови љу ба ви (20 x 13,5 cm). – К.002.
2503. Шкерл, Ана
Си ва бара ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (14,5 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Први стих: Сад овде сам где на брда шцу гробље стоји, ; последњи стих: грк је и чудесно жив спомен међу на ма. – Постоје још два при мерка. –
К.002.
2504. О словенач ким песни ци ма (бе лешка). – 2 л. (29 х 20 cm), па пир без ли ни ја, бе ли
(пожу те ла хар ти ја); писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа.
Прва речени ца: Словенач ких жи вих песни ка је врло ма ло узе то... ; послед ња речени ца: Затим поред Весне Парун и Ви шњу Ста хуљак... – Пред лог Д. М. да се у
избор укљу че још неки словенач ки, хрватски и српски песни ци. – Ду ги па пир је
плав (30 x 21) cm. – К.002.
2505. Груден, Иго
Дру гово писмо си ну (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без потписа ; 11 строфа, 44 сти ха. Први стих: Знаш, Марко, мислим на твој рођен дан ;
послед њи стих: и сва ку моју на ду. – На полеђи ни за писа но: Иго Груден. – Придру жен ори ги нал на жу том банк посту. – К.002.
2506. Се ли шкар, Тоне
И та кав си сад пред на ма! : Дру гу Ћу ру Са лају за његову 65-годи шњи цу (песма) /
прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (пожу тела хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Жи вота твога стоји преда мном књи га
жи ва, ; послед њи стих: прождрљи ва ца и бед них, и бу не се ди же хук. – У пот пису:
Тоне Се ли шкар, преве ла Д. Макси мовић. – К.002.
2507. Биографи ја Ига Грудена (бе лешка). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 редова. Прва речени ца: Иго Груден рођен је 1893. у Словенач ком при морју, у Набре жи ни код
Трста. ; послед ња речени ца: Умро је у Љу бља ни 1948, у најбоље доба свог ствара ла штва. – Постоји још један при мерак. – К.002.
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2508. Груден, Дора
Песма без наслова и почетка (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 2 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 35 сти хова. Први стих: Реке смо гази ли ра досно, ; послед њи стих: па на чита ње где у тих крај. – Сачу ван са мо део песме обу хва ћен на веденим сти хови ма. –
Постоји још један при мерак. – К.004.
2509. Груден, Дора
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Вра ћају ми се из прошлости људи, ; послед њи стих: њен удес би ти – жа лост Лепе Ви де?. – К.004.
2510. Груден, Дора
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: О, роде несрећ ни, што оркан те двојни ;
послед њи стих: док је ишло крх ко кроз там не час. – Постоји још један при мерак, пла ва копи ја. – Пот писа ни ини ци ја ли Д. Г. оловком. – К.004.
2511. Груден, Дора
Уса мљено дрво (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 24 сти ха. Први стих: Уса мљено дрво, ; послед њи
стих: са мом себи су жањ и вла дар. – Постоји још један при мерак. – К.004.
2512. Груден, Дора
Дра ги, ти си крив (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих: Први
цвет ни че тих, ; послед њи стих: дра ги, ти си крив. – На полеђи ни за писа но руком Д. М.: Дора Груден. – Пот писа но ма ши ном: Дора Груден, са словенач ког
Д. М. – К.004.
2513. Груден, Дора
Сва сам све тла : 1. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 18 сти хова. Први стих: Сва
сам све тла као плам: ; послед њи стих: хоћеш ме на ћи, доћи ми сам?. – Три песме
овог ци клуса су на два листа. – К.004.
2514. Груден, Дора
Сва сам све тла : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 12 сти хова. Први стих: Ми нуло је ко му ње сев, ; послед њи стих: за што ми уз образ иде плам. – Све три песме
овог ци клуса су на два листа. – К.004.
2515. Груден, Дора
Сва сам све тла : 3. (пе сма) / прев. Де сан ка Мак си мовић. – 2 л. (21 х 15 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 стро фа, 15 сти хова. Први стих:
Обла ци је дри, куд жу ри те? ; по след њи стих: обла ци је дри, куд жу ри те... –
К.004.
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2516. Груден, Дора
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на ; боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 3 строфе, 21 стих. Први стих: Зар ни је би ло све као чар сна? ; послед њи
стих: је ли љу бав то?. – Име Доре Груден за писа но ру ком Д. М. – Ис правке руком Д. М. – К.004.
2517. Биографи ја Вере Албрехт (бе лешка). – 1 л. (8 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли
(пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
7 сти хова. – К.004.
2518. Тауфер, Ви да
Пролећ ни сонет (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли (пожу те ла харти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри лица ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: И опет моја
ру ка твоје се ти че ; послед њи стих: Сећа ња, сун це, снови – бле ди све. – К.004.
2519. Албрехт, Вера
Тополе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли (пожу тео пе лир) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; потписа но писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: Под истим некад пони кле су
сводом, ; послед њи стих: додирнуо се пру та сломљени прут. – За писа но, па прецр та но: жена песни ка Албрех та. – К.004.
2520. Нови, Ли ли
Ка пља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли (пожу тео пе лир) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; потписа но писа ћом ма ши ном ; 16 сти хова. Први стих: За ћу та ли смо крај ме ђе у
ку ту, ; послед њи стих: и оста та ко до да на шњи дан. – За писа но ру ком ћи ри лицом: Недавно преми нула. – К.004.
2521. Зимска ту га (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ка ко те часом свега поже лим: ; послед њи стих:
и моју жа лост ни ко не измери. – К.004.
2522. Пору ка (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21,3 х 12 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 8 строфа, 32 сти ха.
Први стих: Белим чарша вом покрите ; послед њи стих: то већ нећу бити ја. – К.004.
2523. Там на слут ња : Пред стре ља ње писца Чам пе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 15 сти хова. Први стих: Та ко тешко ноћас се осећам ; послед њи стих: стојим пра зних ру ку, слаба, ма ла. – К.004.
2524. Све тли богаз (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 12,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
7 сти хова. Први стих: Снег је да нас за вејо свет вас, ; послед њи стих: иде уза ни,
све тли богаз. – К.004.
2525. Зорзут, Лудвик
Подра вље (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 10 строфа, 40 сти хова. Први стих: Размак ни се, Подра вље, та мо
за ви дик, ; послед њи стих: при чај нам пре лепе подравске повести. – К.004.
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2526. Груден, Дора
Песме без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 18 сти хова. Први стих:О, не! Већ ни је уса мљен мој дан: ; послед њи стих:
већ ни кад ви ше нећу би ти са ма. – Постоји још један при мерак (плав ма ши нопис). – К.004.
2527. Груден, Дора
Песме без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва,
ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; први стих: У мени стал но трепери боја зан ; послед њи стих: сва изгу бљена и теби предата. – К.004.
2528. Разговор са Крсти војем Или ћем (ин тервју). – 20 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Могла бих ти сад рећи: „Зар и ти, земљаче, с пи та њи ма?“... ; послед ња
речени ца: Пу шкин, ве ли ки руски песник, у јед ној својој славној песми… – Садржи од говоре на 31 пи та ње. – К.005.
2529. Разговор са Љу би шом Ђи ди ћем (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Прва речени ца: Дивно. Ужи вам сва кодневно у ономе што најви ше волим... ;
послед ња речени ца: Мислим, да ла сам и Багда ли јед ну из кру га тих песа ма. –
Са држи осам од говора. – К.005.
2530. Разговор са Чан га лови ћем (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли
(пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа.
Прва речени ца: О Десан ки Макси мовић разговарао сам са оперским певачем
Ми росла вом Чан га лови ћем у Ига лу 9. 2. 1987. год. – На полеђи ни за писа но руком Д. М.: Разговор са Чан га лови ћем. – На крају текста ци ти ра на песма Песников бла гослов. – К.005.
2531. Разговор са Би ља ном Шљи вић-Шим шић (ин тервју). – 8 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Обич но не волим да обја вљуј ка кву књи гу спремам... ; послед ња речени ца: Омла ди на српска треба да је бар међу собом сложна, да се не да за ва ди ти
заблуда ма. – На полеђи ни за писа но ру ком: Разговор са Би ља ном Шљи вић-Шимшић. – Са држи од говоре на десет пи та ња. – К.005.
2532. Од говори за лист Српски гласник (ин тервју). – 3 л. (29,7 х х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва
речени ца: Дра ги при јате љу, упи та ли сте то човека склоног су морним мисли ма. ;
послед ња речени ца: Оку пи те се око свога листа, јачајте га, у њему ис ка зујте
своје те жње, мисли, ра дости и неда ће. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М.: Рођак из За греба. – К.005.
2533. Разговор, Дра ган Пејић (ин тервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. Прва
речени ца: Најбоље се осећам док стварам, док се у мени ствара нека песма, док
при премам књи гу. ; послед ња речени ца: Нисам поли тич ки борбен тип, али морал но јесам. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом и црвеном хемијском,
ћи ри ли цом: разговор, Дра ган Пејић, Интервју, Дра ган Пејић, Нови Сад. – Изнад
текста за писа но: Уна, 20. мај 87. – Пот пис Дра га на Пеји ћа. – К.005.
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2534. Разговор за Ве лење (ин тервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: У Топол ни ци, где је мој брат Богољуб био неколи ко годи на лекар,... ; послед ња речени ца: Вероват но та квих учени ка понајви ше има у крајеви ма где су словенач ке
избегли це жи ве ле у току рата... – На полеђи ни: за писа но фломастером и хемијском, лати ни цом: Ве лење, За Ве лење. – Постоји још један при мерак. – К.005.
2535. Ин тервју са Ната ли јом Кореневском (ин тервју). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли (пожу те ла хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца,
руски ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – На полеђи ни за писа но пла вом хемијском: разговор са Ната ли јом Кореневском. – К.005.
2536. Ин тервју Десан ке Макси мовић специ јал но за Га лакси ју Сав свемир је у мени, а
све је од мене веће (ин тервју). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком. – На полеђи ни за писа но: Разговор с Ду ши цом Лу кић. – К.005.
2537. Разговор за Ра дио Сарајево (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Ја припа дам песни ци ма који ви ше гледају у прошлост него у будућ ност... ; послед ња речени ца: Са мо сва ког тренут ка он не мисли на њих... – На полеђи ни послед њег листа за писа но: Ва жно; Разговор; Сарајево. – Од говори на седам пита ња. – К.005.
2538. За ви чај је ве ли ка тајна : за лист На пред (ин тервју). – 6 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном. Прва речени ца: Ја сам се роди ла у Раброви ци,... ; послед ња речени ца: За ви чај се, као ве ли ка тајна, носи у себи. – Разговор са Љ. Ан дри ћем, који
се и пот писао ис под пи та ња. – К.005.
2539. Поздрав упу ћен Ми росла ву Крле жи (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 23 реда. Прва речени ца: Поласка на сам што се та ко деси ло да управо ја поздра вим ува женог Ми росла ва Крле жу... ; послед ња речени ца: Же ли мо
Вам, дра ги Ми росла ве Крлежа, да се увек осећате као кад сте просла вља ли своју
прву књи гу... – При ли ком сим пози ју ма о ствара ла штву М. Крле же одржа ном у
Ис три у окви ру Сабора посвећеног ча кавском песни штву. – К.005.
2540. На за ви чајној ста зи : Разговор са Љу биса вом Ан дри ћем (ин тервју). – 6 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа. Прва речени ца: Значи ми много ствари: де тињство, дра га ли ца којих ви ше нема у жи во ту. ; послед ња речени ца: За ви чај се носи у себи. – На полеђи ни су писма Дра ги це Ђурђић и Ми ла на Јан кови ћа. – При ложено писмо Љубиса ва Ан дри ћа у коме се изви ња ва што је у Доме ти ма обја вљен њен ин тервју
(5. 6. 1982). – К.005.
2541. Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Чим
се априлски ја ви лист, ; послед њи стих: прому кли га вран. – Ово је вари јан та песме. – К.006.
2542. На ли ва ди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Господе, колико вас има, ; послед њи стих: то де тешце љу би часте косе. – На полеђи ни за писа но
ћи ри ли цом: Ду пли кат; На ли ва ди. – К.006.
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2543. Пре дату ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Земља пре датума ; послед њи стих: зба ци ла са себе леда груду. – Исправке ру ком аутора. – К.006.
2544. Ви хор Ту ђи нац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Од некуд, изда лека, разбојник ; послед њи стих: ки чи ца горка. – К.006.
2545. Сун це и копачи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих:
Шест је сати ; послед њи стих: и њи ва већ би копа на. – На полеђи ни пла вом хемијском, ћи ри ли цом за писа но: При рода. – К.006.
2546. Чудо творац у воћ ња ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 21 стих. Први
стих: Чудо творче, ; послед њи стих: Вас крсни је!. – К.006.
2547. Жена и ли па (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Као ли па
за зи му ; послед њи стих: И жена као ли па годи не чи ка. – К.007.
2548. Болесник у грозни ци (песма). – 1 л. (28 х 18,5 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Као стре ле слећу га вра ни ; послед њи стих: сте жу ми грло као љу те ом че. –
Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак. – К.007.
2549. Као хи пик (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова. Први стих: Као
хи пик из чу венога ; послед њи стих: и сјаја. – К.007.
2550. Као хи пик (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих: Као
хи пик из Флауер Пауер кла на ; послед њи стих: и сун чева сјаја. – К.007.
2551. Кап крви (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: Човек за ми шљен седи, ; послед њи стих: ка пља крви згру ша на. – К.007.
2552. Песникова биографија (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа
машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 16 сти хова. Први стих: Верну
биографију песникову ; послед њи стих: временом и земљом буде затрпано – К.007.
2553. Јед на ду ша ме инспи ри ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Јед на ду ша ме инспи ри ше ; послед њи стих: као у пла нинску, там ну
јару гу. – Постоје још два при мерка. – К.007.
2554. Људско срце (песма). – 1 л. (28 х 18,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Са свега
че ти ри одаје, ; послед њи стих: ле лу ја вим брвном ду ха. – Постоји још јед на варијан та од 14 сти хова. – К.007.
2555. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих: Ди же
се из ма гле ру ка, ; послед њи стих: ду бока пат ња нека. – Исправке ру ком аутора. –
К.007.
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2556. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ди же се из
ма гле ру ка ; послед њи стих: те уве ле дла нове ру ке. – На полеђи ни: песма Ку ћо
стара Ми ломи ра Обренови ћа. – К.007.
2557. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ди же се из магле ру ка ; послед њи стих: кори та преса хлих река. – На полеђи ни: за писа но руком Д. М.: Ус крсну ће и прецр тан ма ши нопис исте песме од 12 сти хова, којој је
послед њи: држао те уза се. – К.007.
2558. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Сам
си. / Ди же се из ма гле ру ка, ; послед њи стих: при чају пре жи ве ле му ке. – На полеђи ни за писа но: лирске. – Постоји још један при мерак. – К.007.
2559. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први стих: Сам
си. ; послед њи стих: Сад забора вљене му ке. – К.007.
2560. Ускрснуће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја
исписа црна, латиница ; без потписа ; 11 сти хова. Први стих: Ди же се из магле ру ка ;
послед њи стих: ду бока пат ња нека. – На полеђи ни: вари јанта ове песме. – К.007.
2561. Ус крсну ће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: Ди же се из
ма гле ру ка ; послед њи стих: судби на је те тови ра ла. – На полеђи ни: вари јан та
ове песме. – К.007.
2562. Тетовирани длан (Ускрснуће) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих:
Ди же се из магле рука ; последњи стих: Тетовира ла их је / дубока патња нека. – К.007.
2563. При ви ди (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Две
лоп ти це ; послед њи стих: кад настаје да на и ноћи смена. – На полеђи ни: песма
Нова годи на З. Шкори ћа. – К.007.
2564. Сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Да не
бих могла на земљу да се вратим ; послед њи стих: све до зоре. – К.007.
2565. Неми ран сан (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Сред огром ног
сам жи вот ног логора, ; послед њи стих: Будим се, срце упла шено лу па. – Ис правке ру ком аутора. – К.007.
2566. Још је стра шни је (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 13 сти хова. Први
стих: Стра шно је зау век за ћи у та му, ; послед њи стих: почи ње та ма. – К.007.
2567. Преплашена птица (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 2 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Мисао ми ноћас пра вац мења ; послед њи стих: и ту оча мам. – Постоји још један
при мерак ове песме и још две вари јан те са аутографским ис правка ма. – К.007.
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2568. Под земљом вас је ви ше (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих:
Под земљом вас је ви ше, ; послед њи стих: свеће па ле. – Постоји још један при мерак. – К.008.
2569. Трогоди шњи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Би ла
јед на зи ма враж је љу та ; послед њи стих: се ти ће се за што с месечи ном дру гу је. –
Постоји још један при мерак. – К.008.
2570. Нестрпљи ва лепо ти ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова.
Први стих: Вози ла сам се аутобусом ју че ; послед њи стих: кри ви ла што због њега
некуд касни. – На полеђи ни црвеном хемијском за писа но: Пред крај. – К.008.
2571. Пла мењача (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 11 сти хова. Први стих:
Ли ва ду осун ча ну, у цве ту, ; послед њи стих: његове очи у пла мењаче блеску?. –
Постоји још један при мерак. – К.009.
2572. Уза луд (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: На столу све што воли очеки ва ни, ; послед њи стих: су зом што тече. – Исправке ру ком аутора. – К.009.
2573. Уза луд (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, латиница ; без потписа ; 10 сти хова. Први стих: На столу све што воли
очекивани, ; последњи стих: сузом што тече. – Исправке ру ком аутора. Дописана два
сти ха: Само месец пијани, ру менији од вина, / назва усамљенику добро вече. – К.009.
2574. Уза луд (песма). – 1 л. (28 x 18,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: На столу све што
воли очеки ва ни ; послед њи стих: по тече. – К.009.
2575. У мрежи сећа ња (песма). – 1 л. (28 х 28,5 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Као у ча ши воде гру мен соли ; послед њи стих: а као да нешто тешко слу тим. –
Постоји и вари јан та ове песме, у којој је изоста вљен деве ти стих, а спојена два
послед ња. – К.009.
2576. Болесник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 19 сти хова. Први стих: Болесник спа ва ; послед њи стих: као пра мен обла ка. – К.009.
2577. Ту жба ли ца (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Свуда је ла не
у мају прола зи ла ; послед њи стих: Да ли нас већ чека?. – К.009.
2578. Послед ње коначи ште (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих:
Месече, чим за брда утоне дан, ; послед њи стих: и оста ће за на век. – Постоји још
један при мерак. – К.009.
2579. Зимски празник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 17 сти хова. Први стих: Тебе из сећања неизг на ног ни чим, ; послед њи стих: за војитих стаза. – На полеђи ни за писа но:
928

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

Зимски празник. – Два послед ња от ку ца на сти ха су прецрта на, а три су дописа на
ру ком. – К.009.
2580. Успа ван ка : Ра њеном јеврејском деча ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 17 сти хова. Први стих: Ти си у колену хи ља ди том ; послед њи стих: узноси
се, узноси!. – К.010.
2581. За пис о деци (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Први стих: Ка да би деца за грли ла
трње ; послед њи стих: бездан би се пред децом су зио. – Ис правке ру ком аутора.
Послед ња два от ку ца на сти ха су прецр та на. – К.011.
2582. Зови на сви ра ла (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 36 сти хова. Први
стих: Проговори ла зовина свира ла: ; послед њи стих: лагано се стиша ва и пла ви. –
Два сти ха су прецр та на, па песма има, за пра во, 34 сти ха. – К.011.
2583. Зовина свира ла (песма). – 3 л. (28 х 12,5 cm), папир без линија, бели ; хемијска оловка, боја исписа плава, ћири лица ; без потписа ; 38 сти хова. Први стих: Проговори ла
зовина свира ла: ; послед њи стих: он мирно иде. – На полеђини: записано плавом и
црном хемијском: Зови на сви ра ла, Па зи. – Ис правке ру ком аутора. – К.011.
2584. Веру јем земљи на реч (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова.
Први стих: Веру јем земљи на реч. ; послед њи стих: от ка ко је за дата. – К.012.
2585. Музеј у Ошвен ћи му (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа
машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Жи ва и
после пет лета и зи ма ; послед њи стих: чу се ка ко један за пла ка изнена да. – К.013.
2586. За гонет но дрво (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Преви јаш ли су зе цвећа ; послед њи стих: бар док буде мога века. – На полеђи ни записа но: Песни кова биографи ја; Ово ни је ори ги нал. – Ис правке ру ком аутора.
Дописа ни сти хови изнад и ис под наслова. – К.013.
2587. Кремаљски му зеј (Ви зи ја над Кремљом) (песма). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 10 строфа, 102 сти ха. Први стих: Све од успомена и злата ; послед њи стих: један дру гом
у ру ку. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Непот пун при мерак у од носу на објављену песму. – К.013.
2588. Цвет но чудо (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Као из убоге колибе слам не ; послед њи стих: под зем ни ал хеми чари. – К.013.
2589. Посве та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ко
што на колени ма иду на ходоча шћа ; послед њи стих: изнад висинских осун чаних појата. – Ис правке ру ком аутора. – К.012.
2590. Опрости (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Опрости честа
пу това ња, ; послед њи стих: да и твоје годи не ле те. – К.012.
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2591. Бран ковинско гробље (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. –
Наслов прецр тан и за писан нови: Сеоско гробље. – К.012.
2592. За ви чај (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 28 сти хова. Први стих: Ва лови то пространство све до гора модрих, ; послед њи стих: Мој за ви чај много шта
у мени од гоне та. – Ис правке ру ком аутора. – Постоји још један при мерак без
ис правки. – К.012.
2593. Прекор (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих: Уместо
да ме погла диш по коси, ; послед њи стих: за гонет ности дра гог ка мена. – На полеђи ни за писа но: Соне ти, одрасли. – К.013.
2594. Књи га жи во та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Чи там
жи во тописе науч ни ка ; послед њи стих: буду ћу или бившу. – На полеђи ни за писа но: Па зи. – К.013.
2595. Успа ван ка : Ра њеном јеврејском деча ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 стихова. Први стих: Ти си у колену хи ља дитом ; послед њи стих: узноси се, узноси!. –
На полеђи ни: Од лу ка Одбора за осни ва ње спомен-му зеја Слобода на Марковића. – Са стра не за писа но: Нема краја?. – К.013.
2596. Априлска пома ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 14 сти хова. Први стих: Чим се
априлски ја ви лист ; послед њи стих: и прому кли га вран. – Са стра не за писа но:
Па зи; Нова; Априлска пома ма; При рода. – К.013.
2597. Али гер, Маргари та
Ту ђа земља (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 69 стихова. Први стих: Ушла сам у човека као брод у за лив, ; послед њи стих: али с временом, све ређе, све ма ње. – Постоји још један при мерак. – Л.001.
2598. Али гер, Маргари та
Аеродром Орли (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
24 сти ха. Први стих: Међу народ на јурња ва пра ва! ; послед њи стих: Лебдите више,
боље би би ло. – Л.001.
2599. Али гер, Маргари та
Ми ле Шекспи рове тра геди је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без
пот писа ; 47 сти хова. Први стих: Ми ле тра геди је Шекспи рове ; послед њи стих:
што ва ши мудра ци и не слу те. – Л.001.
2600. Али гер, Маргари та
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
4 строфе, 51 стих. Први стих: Девојчи ца коју за нео је ; послед њи стих: од мене
нема срећ ни је, не грешиш. – Л.001.
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2601. Али гер, Маргари та
Вајмар : У Вајмару на ули ци наспрам дома где је жи вео и умро Ши лер, од давнина се на ла зи извор укра шен фи гу ри ца ма човечуљка са гуска ма (песма) / прев.
Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 45 сти хова. Први стих: Човечуљак са гуска ма, човечуљак са гуска ма, ; послед њи стих: неса горео ни у ка квој
ватри. – Ис правке ру ком аутора. – Л.001.
2602. Али гер, Маргари та
Братске хумке (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Бла го је моје уснуло, ; послед њи стих: земља неће – ни
довек. – Л.001.
2603. Али гер, Маргари та
Хо та – игра Баска (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 4 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
92 сти ха. Први стих: Био је топао дан – и добар мир, ; послед њи стих: ко да ни је
би ло растан ка. – Л.001.
2604. Али гер, Маргари та
Позориште НО (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без
линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 53 сти ха.
Први стих: Забора вљене већ давно ; послед њи стих: у старом гра ду Киото. – Л.001.
2605. Али гер, Маргари та
Разговор на пу ту (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 4 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
110 сти хова. Први стих: Забајка ље. На за па ду је свуд ру мен. ; послед њи стих: заљу бљена сам у њега довека. – Л.001.
2606. Иса а кјан, Аве тик
Народ на ли ра (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 4 л, (29,7 х 21 cm), каро
па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 строфа, 84 сти ха. Први стих: Блиста сечи во јата га на. – На полеђини Аве тик Иса а кјан. – Постоји још један при мерак. – Уз превод је при ложена и
песма у ори ги на лу на три листа. – Л.002.
2607. Руд ни ков, Иван
Као у бајци (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро папир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Сребром оки ћена богато ; послед њи
стих: а може би ти и бра ћа Грим. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2608. Руд ни ков, Иван
Врбова сви ра ла (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л (29,7 х 21 cm), каро
па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
машином ; 2 строфе, 18 сти хова. Први стих: Без капу та ; послед њи стих: најнеискусни ја. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2609. Руд ни ков, Иван
Уздах (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ;
17 сти хова. Први стих: Је дан не уловим глас; послед њи стих: оста ле без свога
гнезда. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
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2610. Руд ни ков, Иван
Тра гови (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Преда мном је лу ка – цели блесак ; последњи стих: и су морно: Опрости… Збогом остај!. – Исправке ру ком Д. М. – Л.002.
2611. Руд ни ков, Иван
Че Гевара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 20 сти хова. Први стих: Ерне сто Че Ге ва ра! ; по след њи стих: сло боди. –
Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2612. Руд ни ков, Иван
Длан (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро па пир, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ;
17 сти хова. Први стих: Низ онај пут – ; послед њи стих: Ни јед не – да знаш, нијед не – да знаш!. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2613. Руд ни ков, Иван
Одаја мла дости : свом си ну (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), каро па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: У њој ста ну ју ; послед њи стих:
косе. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2614. Руд ни ков, Иван
Матери не косе (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро
па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 27 сти хова. Први стих: Оне су вечи то буд не ; послед њи стих: твоја
љу бав... – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2615. Руд ни ков, Иван
Кармениа да (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро папир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 21 стих. Први стих: Шта је ве тар ; послед њи стих: моју Кармениа ду. –
Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2616. Кровови (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (28,5 х 19 cm), каро па пир,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 45 сти хова. Први стих: Ка да ви хори блескају; послед њи стих: свеча ност
сва ну ћа. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2617. Руд ни ков, Иван
Огром но дрво (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро
па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 58 сти хова. Први стих: За што је и от куда ; послед њи стих: Доћи ће
јед ном време. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2618. Руд ни ков, Иван
Ма ла ме лоди ја (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), каро
па пир, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Ко сви ру ца ; послед њи стих: ната па. – На полеђи ни за писа но пла вом хемијском: Руд ни ков. – Ис правке ру ком Д. М. – Л.002.
2619. Ба грја на, Је лиса ве та
Жена (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 5 строфа,
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21 стих. Први стих: У мени је древно тки во ; послед њи стих: а дру ге у мени плачу. – Име аутора за писа но ру ком Д. М. црним масти лом. – Постоји још је дан
при мерак. – Л.002.
2620. Ба грја на, Је лиса ве та
Три пролећа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 стихова. Први стих: Би ла је зи ма ; послед њи стих: усне. – Постоји још један при мерак. – Л.002.
2621. Ба грја на, Је лиса ве та
Ра дар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 53 сти ха.
Први стих: Ова кав, изгледа, логи чан за врше так би ва ; послед њи стих: Но, да ли
до краја остварени?. – Л.002.
2622. Шелбург-Заремби на, Ева
Там не се собе не треба бојати (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х
14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (жућ каста хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 12 сти хова. Први стих:
Там не се собе не треба да боји, ; послед њи стих: – Да ли још коју бајку же ли те?. –
На истом листу са песмом Бу ба мара. – Л.003.
2623. Шелбург-Заремби на, Ева
Бу ба мара (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли (жућ каста хар ти ја) ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први стих: Бу ба мара мајка ; послед њи
стих: већ спомен-тач ки це. – На истом је листу са песмом Там не се собе не треба
бојати. – Л.003.
2624. Фредро, Алексан дeр
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 35 сти хова. Први стих: Хтео мајмун сме ли неки ; послед њи
стих: Та ко је то с мајму ни ма. – На полеђи ни уз име аутора бе лешка: Имате о њему подат ке из ра ни је песме. – Л.003.
2625. Ту вим, Јули ус
Сплет ка међу жи ви ном (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Дошла гуска до пат ке си ње, ; послед њи стих: свуд шарена пера ле те. – Л.003.
2626. Коноп њиц ка, Мари ја
Сусрет са штрком (песма) / прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. ( 21 х 14,8 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писа ћом машином ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Што је лепо, што је ми ло, ; послед њи стих: сврати ћу ти да ћаска мо. – Постоје још два при мерка ове песме. – Л.003.
2627. Коноп њиц ка, Мари ја
Ма ли Јан полази на пут (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Што је лепо та мо да леко, ; послед њи стих: нисам баба, већ ју нак љут. – Постоје још два при мерка ове
песме. – Л.003.
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2628. Бже хва, Јан
Писац при ча (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Прва ре чени ца: Би ло нас је двоји ца. ; послед ња ре ченица: Та ко је поста ла бајка о господи ну Дореми и његових седам кћери. – Постоји
још један при мерак. – Л.003.
2629. Кошутска, Ха ли на
Матеу шево дрвце (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: У парку насред травни ка расла је жа лосна
врба ; послед ња речени ца: Врба покрете гран чи це, а жут нуло ли шће затрепери. –
Постоје још два при мерка. – Л.003.
2630. Кшемјењец ка, Лу ци на
О бу квином очајању (приповетка) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 x 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Би ла та ко ве ли ка шу ма. ; послед ња речени ца: учи ни ла је то у пра ви час, јер је свом дрвећу би ла доса ди ла непреста ном
кук ња вом, па кук ња вом. – Л.003.
2631. Швиршчињска, Ана
Аде ла се спрема за свадбу (при повет ка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х
14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ;
пот писа но писа ћом ма ши ном ; 21 ред. Прва речени ца: Лут ка Аде ла рекла медведу:... ; послед ња речени ца: И свадбе ни је би ло. – Постоји још један при мерак. – Л.003.
2632. Обрестад, Тор
Рад ник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 7 сти хова. Први стих:
Али студен ти су би ли оду век ви ша класа, ; послед њи стих: Али прочи та ћу тај
ваш лист!. – Л.005.
2633. Оске Розен, Арне
За касом (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: За касом у ве ли ком ма га зи ну сва ког да на, ; послед њи стих: да се
ту не са ња, звоња вом обја ви. – Л.005.
2634. Меросен, Еинар
Врабац (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 20 сти хова.
Први стих: Са да сва ка от мена ласта ; послед њи стих: врабац. – Л.005.
2635. Сан да, Ја коб
Звук сви ра ле (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 8 строфа, 24 сти ха.
Први стих: Ви дим врбу пу ну сока, меку, ма лу ; послед њи стих: гледају у де тињства успомене. – Л.005.
2636. Скреде, Раг нвалд
Зимска песма (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 14 сти хова.
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Први стих: Кад сун це уста не и одреши повој зимски, ; послед њи стих: са својим
цврку том једва чујним. – Л.005.
2637. Торгеир Ли, Арвид
Сти хови јед ном рад ни ку (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 21 стих. Први стих: Не пона шај се та ко да би могли да те хва ле, ; послед њи
стих: кад год што чи ниш, мисли на будућ ност. – Л.005.
2638. Нилсен, Рудолф
Нови друг (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха.
Први стих: Је ли нов онај мла ди све тлопут момак ; послед њи стих: на шу републи ку ра да. – Л.005.
2639. Нилсен, Рудолф
Сваки дашњица (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 18 стихова. Први стих: Не може да се жи ви са мо ; послед њи стих: нису ни пошто зву ци
виоли на. – Постоји још један при мерак. – Л.005.
2640. Нилсен, Рудолф
Су парник (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Најзад су си рене заурла ле ; послед њи стих: с тра гом његова милова ња. – Постоји још један при мерак. – Л.005.
2641. Нилсен, Рудолф
Улич ни дечак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 20 стихова. Први стих: У најам ној згра ди сти гох на ову пла не ту. ; послед њи стих: био
сам дечак ули це старе. – Л.005.
2642. Нилсен, Рудолф
Дови ђења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 12 сти хова. Први стих: Ја те волим, ули це моја, ; послед њи стих: чезнем за њим ка да си
да леко. – Л.005.
2643. Нилсен, Рудолф
Ду го ћу та ње (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Нисам ћу тао зато што забора вих ; послед њи стих: да песми дам
ме лоди ју тврду. – Л.005.
2644. Нилсен, Рудолф
Де те пи та (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 13 сти хова. Први стих: Не рас пи туј старе, де те. ; послед њи стих: о ономе што ми људи
зна мо. – Постоји још један при мерак. – Л.005.
2645. Нилсен, Рудолф
Рефлекс (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја
исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 3 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Ноћас је месец златан ; послед њи стих: као са мо сун це чистом. – Л.005.
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2646. Нилсен, Рудолф
Сусрет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова.
Први стих: Најбоље те се сећам ка ко сти жеш ми ло ; послед њи стих: твога осмеха ста ла да пева и све тли. – Л.005.
2647. Нилсен, Рудолф
Глас револу ције (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 15 стихова. Први стих: Дај ми чисте, ус правне људе, од луч не и мла де, ; послед њи стих:
Можда треба спасти свет. Најбољи је позван да крене. – Л.005.
2648. Нилсен, Рудолф
На ка меном тлу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 стихова. Први стих: Мла де брезе стоје у црноме гра ду, ; послед њи стих: и са мо са ња
о простра ном проплан ку. – Л.005.
2649. Нилсен, Рудолф
Ноћ у ве ли ком гра ду (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 30 стихова. Први стих: Ходам ноћу ули ца ма и са њам ; послед њи стих: ша пуће помрчи на
украј мене. – Л.005.
2650. Нилсен, Рудолф
Обећање (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 5 строфа, 20 сти хова. Први
стих: Ми који ни шта нема мо, ; послед њи стих: да поста не као че лик. – Л.005.
2651. Кшемјењец ка, Лу ци на
Бајка о злој чорби, баби шкрти ци и мудрој зде ли (песма) / прев. Десан ка Максимовић. – 2 л. (21 х 14,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 55 сти хова. Први стих: Би ла
та ко баба јед на ; послед њи стих: То је баба заслу жи ла!. – Постоји још један примерак. – Л.003.
2652. Хо томска, Ван да
Јесења писма (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ходи ла јесен по парку ; послед њи стих: су морна писма јесења. – Постоје још два при мерка. – Л.003.
2653. Заремби на, Ева
Злат ни јеж (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Мој ма ли, ма лени ; послед њи стих: он
се на љу ти. – Л.003.
2654. Вјене, Ги јом
Пад жи ра са гра не (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком и ма ши ном ; 23 сти ха. Први стих: У под нож ју храста, за гњу рена у тра ву, ;
послед њи стих: ви деше у па ду жи ра све та смак. – На полеђи ни: за писа но: Францу зи. – Л.003.
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2655. Фомбер, Морис
Кра љев столар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Ја тврдим ; послед њи стих: има
са мо дрво ди вље трешње. – Л.003.
2656. Беран же, Пјер Жан де
Необич ни краљ (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 18 сти хова. Први стих: Био јед ном неки краљ Бра но ; последњи стих: Ох! Ох! Ето!. – Л.003.
2657. Бже хва, Јан
Два ала паче (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 34 сти ха. Први стих: Ваљда от ка да свет се заче ; послед њи стих:
ми ли ци ји писмо пи ше. – Л.003.
2658. Бже хва, Јан
Господин Дореми (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 13 строфа, 26 сти хова. Први стих: Уми љатих кћери имам
седам ; послед њи стих: До Ре Ми Фа Сол Ла Си. – Ру ком Д. М. оловком за писано: из бајке Господин Дореми. – Постоји још један при мерак. – Л.003.
2659. Ту вим, Јули јан
Наочари (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 9 строфа, 18 сти хова. Први стих: Трчи, ви че Јан ко стари ; последњи стих: На његовом стоје носу. – Постоје још два при мерка. – Л.003.
2660. Фредро, Алексан дeр
Вечера од гвозденог клина (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом машином ; 33 сти ха. Први стих: Пре много лета, људи веле, ; послед њи
стих: зго товљену од кли на вечеру. – Л.003.
2661. Фредро, Алексан дeр
Па вле и Са вле (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писаћом ма ши ном ; 30 сти хова. Први стих: Па вле и Са вле у јед ном жи ве ли дому, ; послед њи стих: ка ко ти коме, и он теби та ко. – Постоји још један при мерак. – Л.003.
2662. Бже хва, Јан
Пи та ли ца (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 26 сти хова. Први стих: У ули ци Ски та ли ца ; послед њи стих: кад ће
се врати ти – ти ми ка жи. – Л.003.
2663. Миц ки јевић, Адам
Бри ја но стри жено (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 100 сти хова. Први стих: Од болести ко год пати ; послед њи
стих: оста ви га – у сол дате. – Постоје још два при мерка. – Л.003.
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2664. Фредро, Алексан дeр
Сова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 x 11 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
22 сти ха. Први стих: Све су птице глу пе. ; последњи стих: Свака сова је глу па дању. –
На истом листу је и песма Ма гарцу у јасле донесено Алексан дра Фредра. – Л.003.
2665. Фредро, Алексан дeр
Магарцу у јасле донесено (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 14 сти хова. Први стих: Ма гарцу у јасле донесено ; послед њи
стих: па де од гла ди. – На истом је листу са песмом Сова. – Л.003.
2666. Шелбург-Заремби на, Ева
Кра љева кћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 29 сти хова. Први стих: Пробуди ла се кра љева кћи ту жна, ; послед њи стих: за кле њој: Јој!. – Л.003.
2667. Шелбург-Заремби на, Ева
Кад је сунце пошло спати (песма)/ прев. Десанка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Кад је сун це пошло спати ;
послед њи стих: да мој деч ко спа ва. – На истом листу је и песма Ишао чаробник. –
Постоје још три при мерка. – Л.003.
2668. Шелбург-Заремби на, Ева
Ишао чаробник (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Први стих: Ишао чаробњак низ речи цу, ; послед њи стих: као
сви из на шег гра да. – Постоје још три при мерка, а на јед ном од њих је под ву чено оловком име Еве Заремби не и ис под оловком дописа но Макси мовић, а изнад
19. 11. – На истом је листу са песмом Кад је сун це пошло спати. – Л.003.
2669. Ту вим, Јули јан
Сто (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма шином ; 8 строфа, 16 сти хова. Први стих: Порасло у шу ми дрво тврдо, ; послед њи
стих: око гра ђења стола јед нога. – Постоје још два при мерка. – Л.003.
2670. Ту вим, Јули јан
Бамбо (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: Бамбо је наш друг ма ли у Афри ци. ;
послед њи стих: зајед но смо школу учи ли. – Постоје још три при мерка (пла ви
ма ши нопис). – Л.003.
2671. Коноп њиц ка, Мари ја
Ве тар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 2 строфе, 8 сти хова. Први стих: За што јечиш ти бујни ве тре, ; последњи стих: немам род ног пра га. – Л.003.
2672. Бже хва, Јан
Жаба (пе сма) / прев. Де сан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 14,8 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
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ма ши ном ; 30 сти хова. Први стих: Нека жаба ; послед њи стих: – Не ис пли ва
јад на на су хо!. – Л.003.
2673. Ту ма њан, Ова нес
Шах и торбар (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
линија, бели ; писа ћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 90 сти хова. Први стих: Прићи клу пи ; послед њи стих: ни срећа, ни љубав, нити част. – Л.004.
2674. Ту ма њан, Ова нес
Голу би је ће ли је (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
76 сти хова. Први стих: Дође Ленк-Ти мур, џе лат и разбојник, ; послед њи стих:
моли се са мо нечујно свештеник. – Постоји још један при мерак. – Л.004.
2675. Ту ма њан, Ова нес
Смрт ми ша (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 110 стихова. Први стих: Врабац и миш се побрати ми ли, ; послед њи стих: и сва се раз лупа. – Постоји још један при мерак. – Л.004.
2676. Нилсен, Рудолф
Учи тељ (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Родио се вечерас у Ви тлејему, у шта ли. ; послед њи стих: и нека на
ми ру са мо Божић сла ве. – Постоји још један при мерак. – Л.005.
2677. Нилсен, Рудолф
Обећање (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа машина, боја
исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ; 5 строфа, 20 сти хова. Први
стих: Ми који ни шта нема мо, ; послед њи стих: да поста не као че лик. – Л.005.
2678. Нилсен, Рудолф
Ис повест (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Има ли жи вот ика кве сврхе? ; послед њи стих: мисли ма и песмом
и пу шком. – Постоји још један при мерак. – Л.005.
2679. Нилсен, Рудолф
Од говор (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе, 24 сти ха.
Први стих: Посред за кона до победе! ; послед њи стих: Подржи нас когод може!. –
Постоји још један при мерак. – Л.005.
2680. Нилсен, Рудолф
Заста ве (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 2 строфе, 12 сти хова.
Први стих: Многе се ту на све ту ви ју заста ве, ; послед њи стих: где би би ла на ша
слобода и правда. Постоји још један при мерак. – Л.005.
2681. Риљски, Максим Фа дјејевич
Коњ марша ла Ти та : из ци клуса Ју гословенске ме лоди је (песма) / прев. Десан ка
Макси мовић. – 3 л. (21,5 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 117 сти хова. Први стих: И ју на ка
песмом опева них ; послед њи стих: да и коњи под на ма се љу бе!. – Пун пот пис
Десан ке Макси мовић зе леном хемијском. – Л.006.
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2682. Риљски, Максим Фа дјејевич
Москва (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 25 сти хова. Први стих: Срце народа, мозак земље, ; послед њи стих: ни срце
на ше умре ти ни кад. – Л.006.
2683. Риљски, Максим Фа дјејевич
Писмо Укра и ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 37 сти хова. Први стих: Дрво што сам га поса дио ; послед њи стих:
цео свој жи вот. – Л.006.
2684. Риљски, Максим Фа дјејевич
Ни ка да нисам знао (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без потписа ; 4 строфе, 30 сти хова. Први стих: Ни ка да нисам знао да волим та ко ; послед њи стих: Ни ка да нисам знао да та ко волим. – Л.006.
2685. Риљски, Максим Фа дјејевич
Си новљи глас (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21 х 15 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа љу би часта, ћи ри ли ца ; пот писа но
ру ком ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Од часног плу га, фабри ке за ви чајне ;
послед њи стих: бесмрт на кроз векове!. – Пот писа но ру ком Д. М.: Рилски. – Постоји још један при мерак. – Л.006.
2686. Риљски, Максим Фа дјејевич
Прешернова ку ћа (сонет) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 х 15 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова ; Први стих: Се ло Врба. На ви ди ку – ћудљи ва ; последњи стих: у твојој ку ћи соне те твоје чи та. – Л.006.
2687. Риљски, Максим Фа дјејевич
Укра и ни (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (21,5 x 15 cm) па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Укра и но моја! Чисти та ласи поља, ; послед њи стих:
незабора ван срп твој и мач твој, све та, ми ла моја!. – Л.006.
2688. Ка хид зе, Медеја
Аутобиографска бе лешка (бе лешка) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ;
без пот писа ; 12 ре дова. Прва ре чени ца: Роди ла сам се у Гру зи ји у се лу Кварели. ; послед ња ре чени ца: На мера вам да током иду ће годи не обја вим зборник
ју гословенских песни ка. – Додате две ре чени це (4 ре да) писа не Десан ки ном
ру ком. – Л.007.
2689. Ту вим, Јули јан
Бамбо (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом маши ном ; 7 строфа, 14 сти хова. Први стих: Бамбо је наш друг ма ли у Афри ци, ; послед њи стих: зајед но бисмо школу учи ли. – На полеђи ни: писмо Зора на Сла ви ћа
из Зрења ни на, којим моли при лог за еди ци ју Све тли трену ци лек ти ре. – Л.007.
2690. Ма ли на, Ка ли на
Јаој, ма ма! (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ;
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3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Од веде ме мама ; послед њи стих: немој ме тући!. –
Постоји још један при мерак. – Л.007.
2691. Ма ли на, Ка ли на
Хва лиса вац (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, пот писа но писа ћом ма ши ном ;
48 сти хова. Први стих: нева, ли ва ; послед њи стих: нуле, двојке, једи ни ца. – Постоји још један при мерак. – На истом листу је и биографска бе лешка. – Л.007.
2692. Шелбург-Заремби на, Ева
Кад је сунце пошло спати (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Кад је сун це пошло спати, ;
послед њи стих: мој деч ко спа ва. – Л.007.
2693. Шелбург-Заремби на, Ева
Kраљева кћи (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 29 сти хова. Први стих: Пробуди ла се кра љева кћи ту жна ; послед њи стих: за кле њој: Јој! – Постоји још један при мерак. – Л.007.
2694. Штампарске грешке (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 39 сти хова. Први стих: Нашла сам
недавно ; послед њи стих: уместо та њи ра. – Постоји још један при мерак. – Л.007.
2695. Шелбург-Заремби на, Ева
Злат ни јеж (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л (29,7 х 21 cm), ), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 6 строфа, 24 сти ха. Први стих: Мој ма ли, ма лени ; послед њи стих: он
се на љу ти. – Л.007.
2696. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 10 сти хова. Први стих: Ето ту моја песма бу ја ; послед њи стих: као јабу ка се разви ја у цвет. – На истом је листу са песма ма Писано по мору и Ла ђа. – Л.008.
2697. Ску јениекс, Кнутс
Писа но по мору (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном ; 2 строфе 8 сти хова. Први стих: Носи мој говор, не дај да ти
јад срце дарне ; послед њи стих: бе ла или црна свејед но је то. – На истом је листу
са јед ном песмом без наслова и песмом Ла ђа. – Л.008.
2698. Ску јениекс, Кнутс
Лађа (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом машином ;
3 строфе, 9 сти хова. Први стих: Био сам облак ; послед њи стих: и постао сам лађа. –
На истом је листу са песмом Писано по мору и јед ном песмом без наслова. – Л.008.
2699. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 3 строфе, 8 сти хова. Први стих: Оба ло реци та ласу да не дола зи ви ше ; послед њи стих:
у ру ка ма судби не. – На истом је листу са још че ти ри песме без наслова. – Л.008.
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2700. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 сти ха. Први стих: Ода кле дола зиш та ласе? ; послед њи стих: из та ласа. – На
истом је листу са још че ти ри песме без наслова. – Л.008.
2701. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 сти ха. Први стих: Ка ко је леп од нос месечев према сун цу растан ци јабу ке од
гра не ; послед њи стих: у пот пун језик а са ма као мајка да оста не по стра ни. – На
истом је листу са још че ти ри песме без наслова. – Л.008.
2702. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 сти хова. Први стих: Да ли су ка мен троји ци мудра ца ; послед њи стих: и ка мен
му се осмех ну. – На истом је листу са још че ти ри песме. – Л.008.
2703. Ску јениекс, Кнутс
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 сти ха. Први стих: Кад се брегови уморе поста ну језера, на земљу пад ну ; послед њи стих: – ду боко. – На истом је листу са још че ти ри песме. – Л.008.
2704. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 1 (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 8 сти хова. Први стих: Ка ко могу та лас изрећи ; послед њи стих: низ
хрид се чу је реке шум. – Л.008.
2705. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 2. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Низ оба лу се спу шта бу ра ; послед њи стих: и
бла гословена бла годат. – Л.008.
2706. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 3. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 сти хова. Први стих: Теби остаје све недоречено ; послед њи стих: а ни шта не
при па да. – Л.008.
2707. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 4. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
10 сти хова. Први стих: Жи вот свој чешкам између рогова ; послед њи стих: ноге
ми је босе греја ла. – Л.008.
2708. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 5. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
20 сти хова. Први стих: Мора мо обеси ти те три це ; послед њи стих: на крају свега
стоји ива. – Л.008.
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2709. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 6. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
9 сти хова. Први стих: Шта ти то звезда прећу та ; послед њи стих: твоја мр тва
све тлост који бол ми носи?. – Л.008.
2710. Ску јениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 7. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
21 стих. Први стих: Попри чај још и ућу ти ко у те ло зари вен ; послед њи стих: послед њи јул ове годи не ле же августу на длан. – Л.008.
2711. Скјуениекс, Кнутс
Даре жљи вост : 8. (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (30 х 21,5 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 7 сти хова. Први стих: Земљом су мра зи ца крца ; послед њи стих: живот ни круг је су жен. – Л.008.
2712. Два да вљени ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 12 сти хова. Први
стих: Ис пли ва вају из воде два бед на ли ка, ; послед њи стих: и за грљени тону. –
На полеђи ни: црвеном и пла вом хемијском преглед где је шта штам па но (Ле топис, Ака деми ја, Књи жевност, Са временик). – Ни је сачу ва на це ла песма у овом
при мерку. – Са стра не за писа на песма без наслова ру ком. – Л.009.
2713. Пе сма без наслова (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хе мијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих:
А оста ли су им у виси ну ; по след њи стих: из ме ђу мог и зве зда ног све та. – На
истом је листу са песмом Два да вљени ка. – На полеђи ни ис писи где је шта штампа но. – Л.009.
2714. Новогоди шња честит ка (Новогоди шње честит ке) (песма). – 1 л. (29 х 20,5 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без потписа ; 20 сти хова. Први стих: Насу ми це, као па пирнате ла ђе ; послед њи стих: и
као неза ни мљи ву књи гу је чита. – Исправке ру ком Д. М. оловком и пла вом хемијском, ћи ри ли цом и лати ни цом. – Постоје још три при мерка, на који ма је наслов
у множи ни: Новогоди шње честит ке. – Л.009.
2715. Жи вот (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ево
опет жи вљења мога река ; послед њи стих: сен ком тећи док се не сли је у море. –
Л.009.
2716. Грача ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих:
Грача ни це, кад бар не би би ла од ка мена, ; послед њи стих: кад би се могла на небеса вазне ти. – На полеђи ни: наслов црвеном хемијском – Л.009.
2717. На помену (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Као
ба шта под снегом, зимзе лена ; послед њи стих: на гробљу, утонуле у густо би ље. –
Постоји још један ћи ри лич ни при мерак, на чи јој је полеђи ни наслов за писан
ру ком Д. М. црвеном хемијском оловком. – ЈI.009.
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2718. Чардак ни на небу ни на земљи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова.
Први стих: На чарда ку сам ни на небу ни на земљи ; послед њи стих: и са чарда ка
ме снеси. – Испод песме ру ком у за гра ди дописа но: Летопис МС. – Л.009.
2119. Деве ти вал (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Ју ри ша са пу чине ју гом узора не, ; послед њи стих: од ву коше ме на пу чи ну. – Хемијском за писано: Са временик. – Л.009.
2720. Там ни ви лајет (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Око
мене у возу пет нових ли ца ; послед њи стих: а ни на јед ном се не од мори. – За писа но хемијском: Поли ти ка. – Л.009.
2721. Ра ђа ње сун ца у Га гри (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Му чи се пла ни на већ чети ри сата ; послед њи стих: скочи у море и са мо се оку па. –
За писа но хемијском: Поли ти ка. – Постоје још три при мерка, а на јед ном од њих
стоји: Илустрова на поли ти ка. – Л.009.
2722. Ноћ на мисао (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова. Први стих: Ова мисао
се зајед но с месецом ра ђа, ; послед њи стих: поново роди. – За писа но хемијском:
Са временик. – Л.009.
2723. За хвал ност за Његошеву на гра ду (бе лешка). – 1 л. (15,5 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 редова. – Део текста којим за хва љу је за на гра ду и нов ча ни износ покла ња „којој од
брдских школа у околи ни Це ти ња, оној која је добра на гласу, а која нема књижевни це и у њој књи га, или их има ма ло“. – Л.013.
2724. Вргоч, Да ни ца
Рецен зи ја ру кописа Прстен на морском дну, аутор Д. М., прир. Ан ђел ка Мартић (при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 56 сти хова. – Пот писано За греб, 8. си јеч ња 1988. – Л.013.
2725. Кошчи ца, Марко
Рецензија збирке бајки и прича Прстен на морском дну (приказ). – 6 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. оловком: Па зи, Рецензи ја на књи гу бајки. – Обе ле жено бр. 52. – Л.013.
2726. Децембарска при ча (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, жу ти ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном ; 5 строфа,
20 сти хова. Први стих: Јед ном неки дечак, при ча ли ми Ески ми ; послед њи стих:
по тврди ли је редом сви Ески ми. – На полеђи ни хемијском за писа но: Децембарска при ча. – Л.013.
2727. Годи на ми ра (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном ; 11 редова.
Прва речени ца: Свет је посве тио један дан у годи ни жена ма... ; послед ња речени ца: Не знам смемо ли се на Нову годи ну весе ли ти док не будемо зна ли да ће
нас рат не стра хо те ми мои ћи. – Ма ње ис правке ру ком аутора. – Л.013.
944

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

2728. Песни ци да на шњи (песма). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 46 сти хова. Први стих:
Песни ци да на шњи поста ће песни ци ју че ; послед њи стих: свога неу мрлог Змаја. – При год ни сти хови за сед ни цу Змајевих дечи јих игара. – Један лист је исечак из њеног говора о Змају (пла вом хемијском, ћи ри ли цом, послед ња стра на). –
Обе ле жено бр. 50. – Л.013.
2729. Ен ци клопеди ја (бе лешка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 23 реда.
Прва речени ца: Још до недавно Ју госла ви ја ни је има ла своје ен ци клопеди је. ;
послед ња речени ца: Круп ни на пори Лекси кографског за вода би ће кру ниса ни
кад поч не изда вати ен ци клопеди ју посвећену на шој књи жевности... – Обе ле жено бр. 47. – Л.013.
2730. Разговор са Ми лошем Јевти ћем : Песник Десан ки Макси мовић, гост дру гог
програ ма Ра дио Београ да (интервју). – 35 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва речени ца: Много
пи та ња ми најед ном за да досте. ; послед ња речени ца: песма Миољско ле то. – На
полеђи ни ру ком Д. М. за писа но: прегледа но. – Л.014.
2731. Разговор са Си ни шом Љепојеви ћем у име Ра дио школе и Ра дио Сарајева (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Први пут сам се обрати ла деци ка да сам са ма пот пу но изи шла из де тињства... ; послед ња речени ца: На шој
земљи треба науч ни ка, ода вати се нау ка ма према способности ма које у себи носи мо. – Са држи од говоре на че ти ри пи та ња. – Л.014.
2732. Разговор са Гојком Ан ти ћем за лист Љу бљанске бан ке (ин тервју). – 3 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ;
без пот писа. Прва речени ца: Би ти песник значи ода зи вати се брзо и ду боко свему око себе... ; послед ња речени ца: А кад је реч о Љу бљанској бан ци, воле ла бих
знати да ли и Београд има своју бан ку у Љу бља ни... – Са држи од говоре на осам
пи та ња. – Л.014.
2733. Разговор на Уни верзи те ту (ин тервју). – 21 л. (21 х 12,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва ре чени ца: Прет постављам да сви ви ов де са ку пље ни или већ пи ше те или сте бар латент ни пе сници... ; послед ња ре чени ца: Ве ли кој вред ности не ке пое зи је по се би не сме тају
и не ке додат не људ ске вред ности... – Кар тони су и формата 20 х 17,5 cm, 23 х
16,5 cm и 17 х 12 cm. Њих 18 је јед ностра но ис писа но, а је дан је обостра но. –
Најва жни је син таг ме под ву чене зе леним фломасте ром. – Са држи осам од говора. – Л.014.
2734. Од говори за наставни цу Угости тељске школе (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 ст), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Има два раздобља мога просвет ног ра да која
особи то пам тим... ; послед ња речени ца: Као што се за удадбу и женидбу тра жи
извесна зре лост... – Л.014.
2735. Од говори за за гребач ки Вјесник (интервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа. Прва реченица: Зби ља ми је доја ди ло од говарати на пи та ња. ; послед ња речени ца: Мислим
доиста да сам се да нас ису ви ше на говори ла. – Са држи од говоре на 57 пи та ња. –
Л. 014.
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2736. Разговор за Поли ти ку (ин тервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва ре чени ца: Нисам са мо ја успева ла од говарају ћи гласу у себи да од говарам и дру ги ма. ; послед ња ре чени ца: Ви ди те, народ сматра да нови нари својим пи та њи ма пле ту
мре же око пи та нога, да га вребају иза буси је. – Са држи од говоре на осам пи тања. – Л.014.
2737. Разговор са Љу бе том Лабовић за лист Студент (ин тервју). – 4 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без потписа. Прва речени ца: Између моје поези је и поези је Ми ли це Стоја ди новић би ле
су песме Да ни це Марковић... ; послед ња речени ца: Можда би се Његошев стих
могао и ова ко парафра зи рати:... – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Разговор са Љу бе том Лабовић. – При ложено писмо Д. М. ру ком, ћири ли цом, пла вом хемијском. – Л.014.
2738. Разговор за лист За дру гу (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва речени ца:
Песме које ни чу из бола, из високог ус хи ћења ; послед ња речени ца: То што су у
се лу не сме та им да жи ве кул турни јим жи во том... – На полеђи ни: за писа но руком Д. М.: Разговор за лист За дру гу. – Са држи од говоре на шест пи та ња. – Л.014.
2739. Пен чева, Бе ла
Текст о Десан ки Макси мовић (бе лешка). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца, бу гарски ; пот писа но писаћом ма ши ном. – Л.014.
2740. Разговор за Рад нич ке нови не, За греб (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва
речени ца. Књи гу Немам ви ше времена на писа ла сам после смр ти своје мајке,
брата и му жа... ; послед ња речени ца: Треба ло би сва ки дан да се према жена ма
пона ша као осмог мар та. – Л.014.
2741. Ра дост (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Та ра дост не спа да
у весе ља, ; послед њи стих: јер ни је би ла од сун чева све та. – Л.009.
2742. Ви ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Са хра њен си под
високом ку полом ; послед њи стих: поч не за певка. – Постоји још један при мерак
ове песме. – Л.009.
2743. Необич на ра дост (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Та радост не спа да у весе ља, ; послед њи стих: од ра дости иза смр ти. – За писа но хемијском: Књи жевне нови не. – Л.009.
2744. Ни чи ја земља (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 23 сти ха. Први стих:
Тебе, певи це, која чекаш на гра ни ци, ; послед њи стих: морам да те вратим. – Постоји још један при мерак на коме је за писа но: у Књи жевности 1978. – Л.009.
2745. Поноћ ни Торон то (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: У поноћ, са педесе тог спрата, ; послед њи стих: без ви дљи вог раз лога и смера. – Л.009.
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2746. Дон Ки хот (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ка ко који дани сва ну, ; послед њи стих: и ту ге за прошлим неколи ко че та. – Ма ње ис правке
ру ком аутора. – Л.009.
2747. Ка ми чак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 19 сти хова. Први стих:
Ску пљена су деца после бу ре ; послед њи стих: не жно и са ди вљењем до та кла. –
Л.009.
2748. Два да вљени ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих:
Ис пли ва вају из воде два бледа ли ка ; послед њи стих: између своја два све та. –
Ис под бе лешка фломастером: необја вљено. – Л.009.
2749. Месец (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 18 сти хова. Први стих: Месец
те у стопу гони. ; послед њи стих: доноси те до мога пра га. – Постоји још један
при мерак. – Л.009.
2750. Ис куство (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Знам људе
с мисли ма које не смеју ; послед њи стих: а још ди шу. – Испод белешка: Обја вљено
1977. у Књи жевним нови на ма. – Л.009.
2751. По топљен брод (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 24 сти ха. Први стих:
На дну пу чи не прошлости ; послед њи стих: док и њу бу ра не прогу та. – Ма ње
ис правке ру ком аутора. – Л.009.
2752. Миољ ско ле то (пе сма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први
стих: Имам раз лога да се будим ра но, ; по след њи стих: ју тром да ра ним. –
Л.009.
2753. Зми ја мла дожења (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 29 сти хова. Први
стих: Ноћу ми се бол као зми ја мла дожења ; послед њи стих: и на срцу ми се
клуп чаш. – Л.009.
2754. Јули па Са ви (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Ловац
оклопљен у огањ ба ца ; послед њи стих: нека плам ти изнад моје хум ке. – Постоји
још један при мерак на коме је за писа но: Обја вљено 1976. – Л.009.
2755. Разговор на пу ту (песма). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 110 сти хова. Први стих: Забајка ље. На за па ду је свуд ру мен. ; послед њи стих: За љу бљена сам у њега довека. –
Постоји још један при мерак. – Л.009.
2756. Здра во тека (сценариј). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – Сценариј
Рајић Здравко, Са довић Суад, Бја жић Мла ден, режија Са довић Суад. – Продук ција ТВ За греб, Пионир филм, траја ње 5 ми ну та, филм, 16 mm, колор. – Обе лежено
са 4.4. – Л.010.
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2757. Песник и за ви чај (сценариј). – 10 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – Уред ник
Јаросла ва Дугошиja-Добренов, сценарист Да ни ца Ненин. – Нови Сад, 25. април
1986. – Сери јал Мој за ви чај. – Л.010.
2758. Историја која нас пише : Велики школски час (сценариј). – 38 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; потписано писаћом
машином. – Избор Димитрије Николајевић, Крагу јевац, 1980. – Песме и од ломци
узети из крагу јевачких часописа Велики школски час и Дечје искре. – Л.010.
2759. Десан ка Макси мовић, ТВ портрет : Обич но пи шем што морам. (сценариј). – 7 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но
писа ћом ма ши ном. – ТВ библиотека Десет песа ма – десет песни ка. – При ложена
и три листа ру кописа Д. М. – Обе ле жено са 4.5. – Л.010.
2760. Златокри ли леп тир : дра мати за ци ја (сценариј). – 11 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. – Обе ле жено са 4.6. – Л.010.
2761. Десан ка Макси мовић : Бајка о Крат ковеч ној : пред лог пред школске уста нове
Ра досно де тињство за могућ ност новог изда ња књи ге Бајка о Крат ковеч ној
(пројекат). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – При ложен и план реа ли заци је на илустрова њу књи ге на пет листова од 15. 3. 1979. – Л.010.
2762. Поздрав Максу Шварцу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 16 стихова. Први стих: У да леком све ту преко мора ; послед њи стих: Ди вим се ва шем
ју на штву, ди ви се цео свет. – Л.010.
2763. Разговор за шведски лист (интервју). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но ру ком. – Интервју вођен
после доби ја ња Његошеве на гра де. – Л.011.
2764. За Поли ти ку (ин тервју). – 9 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. – Са држи од говоре на 31 пи тање. При ложен и један лист са пи та њи ма, која су, за пра во, сти хови Д. М. – Л.011.
2765. Ве трова успа ван ка и Пролећ ни саста нак (бе лешка). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. – Д. М.
опису је ка ко изгледају ове две књи ге и хва ли вешти ну илустрова ња Мари је Вогел ник и Ма ше Живкове. – Л.011.
2766. Антологија ју гословенског песништва о биљка ма (пред говор). – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 72 реда. Прва речени ца: Сва ких нсколи ко годи на М. Блечић нас изнена ди
новом ан тологи јом. ; послед ња речени ца: М. Блечић се овом својом књи гом одужио свом оцу ка лемару... – Ис под ку ца ног текста бе лешка ру ком Д. М. ћи ри лицом. – Постоји и вари јанта, са же ти ја, на два листа, укуп но 60 редова. – Л.012.
2767. Поздрав слободи и поезији (говор). – 2 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 37 стихова. Прва речени ца: Нека је срећан овај пра зник слободе и поези је. ; послед ња
реченица: Ову реч сам ма ло оду жи ла, али морам још рећи... – Потписано: У Ига лу,
10. 4. 1985. – Л.013.
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2768. Обра ћа ње књи жевни ци ма (говор). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 34 сти ха. Прва
речени ца: Нека вам је срећан рад, сабра ћо, књи жевни ци Ју жни Словени... ; послед ња речени ца: Остајте ми сложни и весе ли!. – Пот писа но: Ва ша Десан ка
Макси мовић, у Ига лу, апри ла 1985. – Л.013.
2769. Од говори на пи та ња Јоси па Бабе ла за часопис Еликсир (ин тервју). – 8 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ;
пот писа но ру ком и ма ши ном. Послед ња речени ца: Има дру гих лепих, науч них
и умет нич ких послова који ма се могу ба ви ти. – Обе ле жено бр. 44. – Са држи одговоре на 23 пи та ња. – При ложено писмо Јоси па Бабе ла, који је моли за учешће
у емиси ји Зна ње-има ње, а на име њеног хонорара поклони ће књи ге сеоској библио теци у Алекса Шан ти ћу. – Л.013.
2770. Поздрав поези ји (говор). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 20 сти хова.
Прва речени ца: Ви још росни од за ви чајних па шња ка... ; послед ња речени ца: Ви
та мо у ту ђи ни, и ми овде – јед но смо. – Обе ле жено бр. 43. – Пот писа но: у Београ ду, 15. маја 1980. – Прецр та ни прет ход ни наслови: Добродошли ца на шим
људи ма у ту ђем све ту; Добродошли ца њи ховој поези ји. – Л.013.
2771. Лич ност и де ло Еса да Мекули (бе лешка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Прва речени ца: Маргари та Али гер, писац чу вене поеме о Зоји Космоде лијанској... ; послед ња речени ца: Ценећи његово књи жевно, науч но и преводи лач ко
де ло... – Л.013.
2772. Ана Ах матова (бе лешка). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 53 ре да. Прва ре чени ца:
Најоба ве ште ни ји за писи вач гласа Ане Ах матове Лав Ши лов ; послед ња ре чени ца: По кон цен тра ци ји мисли, по ра зновр сно сти... – Обе ле же но бр. 38. –
Л.013.
2773. Учи те љи ца (при повет ка). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Прва речени ца:
Учи те љи ца је ва ша школска ма ма. ; послед ња речени ца: На том од мору се сећа
ли ца ма ли ша на које је учи ла... – На полеђи ни ру ком Д. М за писа но: Учи те љи ца;
За Нови Сад. – Л.013.
2774. Бе лешка о Бевку (бе лешка). – 2 л. (24,5 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 52 сти ха. Прва речени ца:
Фран це Бевк, рођен 1890. у си рома шној за натлијској породи ци... ; послед ња речени ца: По форми најбоље су му нове ле Ка план Мартин Чедермац. – Обе лежено
бр. 32. – Л.013.
2775. Извештај о пу ту у Америку (белешка). – 7 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном.
Прва речени ца: Пу това ње кроз Амери ку од ви ја се углавном према пла ну... ; послед ња речени ца: Разговор о овом пу ту, у присуству нови нара... – Л.013.
2776. За ду жби не (бе лешка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком и ма ши ном. Прва реченица: На шла сам се јед ном у Солу ну, на Зејтин ли ку... ; послед ња речени ца: За сав
углед који да нас ужи ва НУ Коларац... – Обе ле жено бр. 29. – Л.013.
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2777. О Лизи (белешка). – 4 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на,
боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Трећег маја ће се на вршити годи ну да на од смрти сли карке Лизе Кри жа нић... ; послед ња речени ца: Са
свих ових портрета гледа нас Лиза Кри жа нић ведра... – Обележено бр. 28. – Л.013.
2778. Реа ле, Уго
У Ита ли ји је преведена ан тологи ја ли ри ке српске песни ки ње : у сти хови ма Десан ке Макси мовић истори ја њене земље (при каз). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном. – Бе лешка да је чла нак обја вљен у дневном листу Аvanti, гласи лу Кому нистич ке пар ти је Ита ли је, бр. 225, од 25. 9. 1986. – Л.013.
2779. Ђан ка не, Да ниел
Поези ја из Срби је за нас (при каз). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. –
Бе лешка да је приказ обја вљен у дневнику Новине ју га (Бари) 13. 10. 1986. у сектору Културни жи вот, под насловом: Да нас и су тра са ју гословенским ли ри чарима – неочеки ва но осве жење с оне стра не Ја дра на. – Л.013.
2780. Максић, Би ља на
Сценарио за сери ју Књи га је да се чи та : емиси ја Изабра на де ла Десан ке Максимовић (песма). – 8 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – Уред ник Весна Ви дојевић-Гајовић, сценарио Би ља на Максић, реди тељ Је лена Ген чић. – Обе ле жено
бр. 26. – Л.013.
2781. Бу квар за исе љени ке Срби је (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 51 стих. Први стих:
Упам ти те и речи туђинске, ; послед њи стих: на ше цвеће за ви чајно. – На полеђини црном хемијском ру ком Д. М. за писа но: Бу квар за исе љени ке Срби је. – Л.013.
2782. Разговор са Мирја ном Робин (ин тервју). – 40 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином. – Л.014.
2783. Разговор са немачким новинаром из Ра дио Берлина (интервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писано писа ћом ма ши ном. Прва речени ца: Ја веру јем у поези ју ; послед ња речени ца:
У погледу форме сад имам по требу да лирским начи ном изра зим и теме... – Постоји још један при мерак. – Л.014.
2784. Разговор са Аном Дудаш за Стиг (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком. Прва
речени ца: Има ла сам срећу да дођем у време ка да у на шој књи жевности ни је ду го
би ло жене песни ка... ; послед ња речени ца: Ни је све слобода што се зове слободом, и ни је на предак све што зовемо на прет ком. – Са држи од говоре на три пита ња. – Л.014.
2785. Разговор са Мери Штајду хар из За греба (ин тервју). – 7 л. (29,7 х 21 cm), па пир
без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писаћом ма ши ном. – Дописа но ру ком Д. М. ру жи частим фломастером: Ри јечи, бла го
из кла ден ца; Мери Штајду хар, Вјесник, свибањ, 1978. – Л.014.
2786. Немам про тиво трова (За греб) (ин тервју). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Прва речени ца: Нема
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умет ни ка који ни је ра дознао... ; послед ња речени ца: Песма не за виси од мла дости, него од оне неке особи не коју зову песнич ким даром. – Са држи од говоре
на седам пи та ња. – Л.014.
2787. Разговор за Просвет ни лист (ин тервју). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма шином. Прва речени ца: Та ко је. Али ја, ако ми веру је те, не осећам да то толи ко
траје. ; послед ња речени ца: А из ри зни це свог јези ка поклони се превођеној песми пу но ри ма... – На полеђи ни ру ком Д. М. пла вом хемијском ис писа но: Разговор за Просвет ни лист. – Разговор са Ми ла ном Р. Маркови ћем. – Л.014.
2788. Разговор са Мла деном Павкови ћем из Вара жди на (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком.
Прва ре чени ца: Моја љу бав према пу това њи ма је љу бав према при роди... ; послед ња ре чени ца: Моли да је не зову Десом, јер је ни ко, ни из ми ља, ни је та ко
звао. – Са држи од говоре на 17 пи та ња. – При ложено писмо Д. М. од 16. 1. 1978. –
Л.014.
2789. (Говор при додели награ де Српске књи жевне за дру ге) (говор). – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа. Прва речени ца: За хва љу јем што се првој мени доде љу је на гра да за жи вотно де ло... ; послед ња речени ца: Да још и ово рек нем: дај боже да будем срећ не
ру ке... – При ложена позивни ца за свеча ну редовну скуп шти ну о стогоди шњи ци
СКЗ на Коларцу 16. 12. 1992. – Љ.001.
2790. Тар та ља, Иво
Зарад чуда и зарад ли јека : песма Десан ке Макси мовић Гојкови ца (при каз). – 6 л.
(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, латини ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном. – Љ.002.
2791. Сил вестер, Мар тин
Уз разглед ни цу из Нова ље : Кршеви та пла жа (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа
црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 21 стих. Први стих: – Крај тебе
стра жа неви дљи ва ; послед њи стих: крај тебе већ сви повенули. – Љ.003.
2792. Сил вестер, Мар тин
Успомена (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 19 сти хова. Први стих: Успомена се крик нула кроз ноћ, ; послед њи
стих: и опет сам остао сам. – Љ.003.
2793. Над ме та ње пи ја ни ца (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 14 строфа, 38 сти хова.
Први стих: Ис пијмо по јед ну, али вред ну. ; послед њи стих: него да пи јемо ис почет ка из бока ла. – Дру ги лист постоји у три при мерка. – Љ.007.
2794. Бумбар го тован (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен ка ло,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 35 сти хова. Први стих:
Пошао бумбар у наш свет, ; послед њи стих: троми бумбар го тован. – Љ.007.
2795. Доказ да су лу бени це зре ле (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 9 сти хова. Први стих:
Стоје лу бени ца пу на кола ; послед њи стих: И има ла је пра ва!. – Љ.008.
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2796. Отаџби на у првомајској поворци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова.
Први стих: Сва ки препреку, от пор свла да, ; послед њи стих: сва ки што ту иде
јед на је на да. – Љ.008.
2797. Спомен па уста нак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 6 строфа, 38 сти хова. Први
стих: Срби ја је ве ли ка тајна: ; послед њи стих: и успа ван ка уз колевку скри та. –
Постоји још један при мерак. – Љ.008.
2798. Сан ја ну арске ноћи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 4 строфе,
24 сти ха. Први стих: Не знам да ли је поноћ или под не, ; послед њи стих: рас кошној као гробни ца Ту тан ка мона. – Постоји још један при мерак који ни је потписан. – Љ.008.
2799. Уста ни ци (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 25 сти хова. Први стих: Од здра вља,
од жи вота ; послед њи стих: народ ми смо поносан и хајдучки. – Ру копис кру пан. –
Љ.008.
2800. Срце (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 13 сти хова. Први стих: Срце
нам је најпре би ло гори во ; послед њи стих: и пре твара се пола ко у гли ну. – Љ.008.
2801. Песма о несрећ ној деци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих:
Би ла нека ма ма ; послед њи стих: на хра њени и уми вени. – На полеђи ни: наслов
за писан ру ком. – Љ.008.
2802. Са времена естрад на песма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 6 строфа, 27 сти хова. Први стих: За крчене су земља и васиона ; послед њи стих: сва ку
кобру и шарку у човеку. – Прецрта на послед ња строфа од пет сти хова. – Љ.008.
2803. Ма ла је гра ни ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих:
Ма ла је гра ни ца где се сврша вају ; послед њи стих: у коме се жи вот од смрти не
распозна. – На полеђи ни: песма Трогоди шњи ца. – Прецрта на песма. – Љ.008.
2804. Трогоди шњи ца (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 22 сти ха. Први стих:
Би ла јед на зи ма враж је љу та ; послед њи стих: се ти ће се за што пам тим све то. –
На полеђи ни: песма Ма ла је гра ни ца. – Са стра не за писа но: Ово дора ди; Добро
за мла ђе. – Љ.008.
2805. Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, пти це? (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; пот писа но писа ћом
ма ши ном ; 4 строфе, 24 сти ха. Први стих: Кад мла дост проху ји, шта чи ни те,
пти це, ; послед њи стих: у непознато кад не можеш да ље?. – Љ.008.
2806. А и тебе то молим (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 5 строфа,
30 сти хова. Први стих: Ако прва одем, ја ви ћу ти, ; послед њи стих: а и тебе то молим. – Љ.008.
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2807. Монолог цара Ду ша на о царској имови ни (песма). – 9 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 90 сти хова.
Први стих: Сви сли вови Лаба и Вардара ; послед њи стих: царских на ћа ва. – Фотокопи ја. – Љ.009.
2808. Снегови де тињства (песма). – 5 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 84 сти ха. Први стих:
Снегови де тињства, још жи ви те у мени ; послед њи стих: и будим гу гут ку, певачи цу ту ге. – Љ.009.
2809. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: И, ви поле тарци меки као ду ша ; послед њи стих: оста ће тајна. – На полеђи ни: песма Усахла река. – Љ.009.
2810. Уса хла река (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Реко из
де тињства, где је оби ље ; послед њи стих: где да за хватим ледене воде. – На полеђи ни: песма без наслова. – Ово је са мо део песме. – Љ.009.
2811. Хлебарево ви ђење (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Један у
војсци што о кру ху бри не ; послед њи стих: у ру ка ма копља ни ка се сјаји. – На
полеђи ни: за писа но пла вим фломастером: Хлебарево ви ђење. – Љ.009.
2812. Ју гословенско гостољу бље (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Добро дошао, пут ни че, у хла дови ту нам дедови ну ; послед њи стих: нека презре
сусед. – Љ.009.
2813. Знам по многом чему (песма). – 3 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 44 сти ха. Први
стих: Жи ве ла сам кад је земља ; послед њи стих: и де ло и слово. – Фо токопи ја. –
Љ.009.
2814. Отаџби но, ту сам (песма). – 2 л. (21,7 х 21,7 cm), кунстдрук, бе ли ; фломастер, боја
ис писа браон, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Побледе небо.
Бол но уздрх та гра ње, ; послед њи стих: – Отаџби но, ту сам!. – Постоји још један
при мерак писан пла вом хемијском. – Љ.009.
2815. Немам ви ше времена (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Немам ви ше времена за ду ге речени це ; послед њи стих: Немам кад да са њам, да лага но скон чам. – Прецр та на два сти ха (Немам ви ше кад да се при дру жу јем / ни
они ма који исти ну дока зу ју). – Љ.009.
2816. Срби ја је ве ли ка тајна (пе сма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 35 сти хова. Први стих:
Срби ја је ве ли ка тајна. ; послед њи стих: и успа ван ка крај колевке скри та. –
Љ.009.
2817. Над свеском умрлог ђа ка (песма). – 2 л. (24 х 17 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 30 сти хова. Први
стих: Отвори старац свеску умрлог ђа ка ; послед њи стих: тај дечак да поново
стра да. – Љ.009.
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2818. Обећа ла си да ћеш би ти веч на (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; хе мијска олов ка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 стро фе,
23 сти ха. Први стих: Обећа ла си јед ном у де тињству ; послед њи стих: што нас
на пу шташ. – На полеђи ни за писа но пла вом хемијском: Обећа ла си. – Љ.009.
2819. Грача ни ца (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 25 сти хова. Први стих:
Грача ни це, кад бар не би би ла од ка мена ; послед њи стих: кад би се могла на небеса вазне ти. – На полеђи ни: писмо Ра диса ва В. Фи ли пови ћа. – Љ.009.
2820. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Не, не ти чу ћи ; послед њи стих: не прођу други. – Љ.010.
2821. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
2 строфе, 15 сти хова. Први стих: Жеђам све већ ма, ; послед њи стих: чезну ће сада ње. – Љ.010.
2822. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Небеса пла вет ; послед њи стих: земља опомиње. – Постоји још један при мерак. – Љ.010.
2823. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
5 строфа, 20 сти хова. Први стих: Ка ко је тешко ди ћи се пру ту ; послед њи стих:
да топло ту твоју удах не. – Љ.010.
2824. Ду бровин, Борис
Сени (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа,
22 сти ха. Први стих: Тра ва хум ку за ши ва, ; послед њи стих: са три умфом равноду шним. – Љ.010.
2825. Ис куство (песма). – (22,3 x 17,2 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Знаш људе са мисли ма ; послед њи
стих: а ипак ди шу. – На полеђи ни: за писа но пла вом хемијском: Песме писа не
ру ком. – Љ.004.
2826. На шег оца мајка (песма). – 3 л. (12 х 17 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 21 стих. Први стих: Неран џа, на шег оца мајка, ;
послед њи стих: у соби, које, исто та ко, нема. – Љ.004.
2827. Стоја нов, Ру мен
Песме посвећене Не ли Нешковој (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,2 х 20,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; без пот писа ; 2 сти ха. Први стих: Неоп ход не ми као со чиста као ти ;
послед њи стих: што си чиста ка да стереш посте љу. – На полеђи ни: позивни ца за
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13. скуп сла виста. – За писа но ру ком Д. М. пла вом и зе леном хемијском: Ру мен
Стоја нов; Бу гарски песник; Песме посвећене Не ли Нешковој. – На истом листу
са још две песме. – Љ.004.
2828. Стоја нов, Ру мен
Песме посвећене Нели Нешковић : Ки ша (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. –
1 л. (29,2 х 20,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Коса ти је хлад на као гри ва коња у
јесен ; послед њи стих: од ла зиш ка пи... и ле ти као ча мац. – На полеђи ни: позивни ца за 13. скуп сла виста и бе лешка ру ком Д. М. за име аутора и наслов песме. –
На истом листу са још две песме. – Љ.004.
2829. Стоја нов, Ру мен
Песме посвећене Нели Нешковој : Ти (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л.
(29,2 х 20,7 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћири ли ца ; без пот писа ; 4 сти ха. Први стих: Твоје ја годи це с не жном тврди ном
реч ног ка мена ; послед њи стих: и ја се на ги њем над тебе као врба над воду. – На
полеђи ни: позивни ца за 13. скуп сла виста и бе лешка Д. М. о имену аутора и наслову песме. – На истом листу са још две песме. – Љ.004.
2830. Стоја нов, Ру мен
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 сти ха. Први стих: Један хром ри там ; послед њи стих: коју је це лог жи во та
тра жио. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Бу гарка, Румен Стоја нов. – На истом листу су још три песме. – Љ.004.
2831. Стоја нов, Ру мен
Ти (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 сти хова.
Први стих: Нежно ти је ухо ; послед њи стих: да чу ваш нежне и плашљи ве мисли. –
На полеђини записано ру ком Д. М. пла вом хемијском: Бу гарка, Ру мен Стојанов. –
Постоје још три песме на истом листу. – Љ.004.
2832. Стоја нов, Ру мен
Поређење (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; хемијска оловка, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 сти хова.
Први стих: Желим да ка жем да су твоје трепа ви це ду го ; послед њи стих: и говорим да су ста клопис пред сва нућем. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом
хемијском: Бу гарка, Ру мен Стоја нов. – На истом листу су још три песме. – Љ.004.
2833. Пру жи дла не (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Ма да је јесен, дрво
има листа ; послед њи стих: на ћи ћеш дла нове у (...). – На полеђи ни: наслов за писан пла вом хемијском. – Послед њих 10 сти хова за писа ни су ру ком. – Љ.006.
2834. Песма без наслова (песма). – 1 л. (19,7 х 14,6 cm), каро па пир, бели ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: Не треба
смрт (зми ју) помену ти ; послед њи стих: онај кога волиш. – Љ.006.
2835. На авиону (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 13 сти хова. Први стих: Копен ха ген. Са аеродрома, ; послед њи стих: него у ма гли – чи ни ми се ни је. – На
полеђи ни: наслов за писан црном хемијском. – Љ.006.
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2836. Човеколи ка биљка (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Често се ра ђа њу својих сти хова чудим, ; послед њи стих: и снег ће на па дати по гра на ма. – На полеђи ни наслов за писан црном хемијском, а са стра не плавом хемијском забе ле жено: не. – Љ.006.
2837. Ходоча шће (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Пошли сте
у Све ту Гору ; послед њи стих: поћи за на ма уну тра. – На полеђи ни: песма Рат
Мари је Кр толи це. – Љ.006.
2838. Ду чи ћев гроб (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 20 сти хова. Први
стих: Ду чи ћу, ка ко ћеш без својега сун ца ; послед њи стих: ври јеме се ку ћи. – На
полеђи ни: наслов за писан пла вом хемијском. – Љ.006.
2839. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Бивају на ша присуства при вид на, ; послед њи стих: можда крлет ка мисли. – На полеђи ни: писмо Мари је Кр толи це. – Љ.006.
2840. Неће ме у рај за це ло (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Неће ме у рај (у чисти ли ште) за це ло ; послед њи стих: са земље одсе ли ла. – Љ.006.
2841. Сти хови соне та (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Сти хови као ку ће по се ли ма Бач ке ; послед њи стих: засве тлу ца снова златна пена. – На полеђи ни: наслов за писан ру ком Д. М. и писмо Здравка Остоји ћа
у име редак ци је Ма лих нови на. – Љ.006.
2842. Ко је већи (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Паче пат ки до
чла на ка ; послед њи стих: ма ма тати до ра мена. – Љ.007.
2843. Шта је најбрже (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Од пу жева
бржи мра ви ; послед њи стих: што са земље мрак разгони. – Љ.007.
2844. Сећа ње (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), кунтсдрук, бе ли ; пен ка ло, боја ис писа плава, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 29 сти хова. Први стих: Седе ла је у трећој клу пи ;
послед њи стих: то ри ђокосо де те ми ло. – На полеђи ни: пла вом хемијском за писа но: Па зи; Сећа ње. – Љ.007.
2845. Ма ли ја хачи (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 2 строфе, 17 сти хова. Први стих:
Расла су два ждребе та, ; послед њи стих: а ждребад ра досно рже. – Љ.007.
2846. Подиг ни на небо очи (песма). – 2 л. (21 x 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 строфа, 34 сти ха. Први
стих: Девојчи це, с времена на време ; послед њи стих: негде у ку ћи, сред гра да. –
Љ.007.
2847. Ју гословенска Арми ја (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова.
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Први стих: Кад на шу срет нем војску, угледам сместа ; послед њи стих: кад човек
неће пу цати у човека. – Љ.007.
2848. Преступ на годи на (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе, 25 сти хова. Први
стих: Подари ла годи на седам десет шеста ; послед њи стих: један прет пролећ ни
цео дан. – Љ.007.
2849. Три сли карска за дат ка : Трпеза на води (песма). – 1 л. (16 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: На цр тај, дечаче, ако ти ни је тешко ; послед њи стих: најобич ни ја
птич ја сва ђа. – Љ.007.
2850. Три сли карска за дат ка : Нешто ла ко (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 стихова. Први стих: Ево ова ко: ; послед њи стих: цвеће и воће!. – На истом је листу
са трећом песмом Фјорд сли кар. – Љ.007.
2851. Три сли карска за дат ка : Фјорд сли кар (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Око зе ленога острвца ; послед њи стих: доби ће пет. – На истом је
листу са песмом Нешто ла ко. – Љ.007.
2852. Ин тервју са прасци ма (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; пот писа но писа ћом ма ши ном ; 3 строфе, 17 сти хова. Први стих: – За што прасе гу та ; послед њи стих: ста вља ли их бар
у корпе. – Ис под песме обја шњење (11 редова). – Љ.007.
2853. Пешак (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја
ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 24 сти ха. Први стих: Пошао дечак с ју га
Норвешке ; послед њи стих: би ло му је два десет годи на. – Љ.007.
2854. Та ко је при ча ла моја ба ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 26 сти хова.
Први стих: Ко први ле ти на шумској ста зи ; послед њи стих: за децу ту жне песме
и при че. – Љ.007.
2855. Предео у красу (песма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 4 строфе, 17 сти хова. Први
стих: Ка мен по ка мен ; послед њи стих: ци че као деца и певу ше. – Постоји још
један при мерак. – Љ.007.
2856. Вест (песма). – 5 л. (11,5 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 33 сти ха. Први стих: Ју трос је ра дио донео вест ; послед њи стих: ако је неко ла жну вест дао. – Љ.007.
2857. Так ми чење (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 5 строфа, 26 сти хова. Први стих:
Јабу ка колачара се так ми чи ла ; послед њи стих: пад плода вен цем. – На полеђини за писа но пла вом хемијском: Так ми чарке. – Љ.007.
2858. Помодарка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 11 сти хова. Први стих: Је лени ца,
Је лена, ; послед њи стих: као цвет на леја. – На истом је листу са песма ма Ве ли ки
раз лог и Са времена ба ка. – Љ.007.
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2859. Ве ли ки раз лог (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Био
неки дечак ; послед њи стих: као да је с дру гог кон ти нен та. – На истом је листу је
са песма ма Помодарка и Са времена ба ка. – Љ.007.
2860. Са времена ба ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 17 сти хова. Први стих: Ба ко,
ба ко, си ро ти це стара, ; послед њи стих: вредиш за пе тори цу. – На истом је листу
песма ма Помодарка и Ве ли ки раз лог. – Љ.007.
2861. Маче у џепу (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), кунтсдрук, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 44 сти ха. Први стих: Доне ло јед ном с пролећа ;
послед њи стих: знао ка ко с ђа ци ма треба. – Љ.007.
2862. Бу бља аутостра да (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Шумори тра ва ; послед њи стих: ни бу бе дан гу бе. – Уз песму бе лешка: Не бу вља, него
бу бља, при па да бу ба ма. – Љ.007.
2863. Шумски дома ћи ца (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; пен кало, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 38 сти хова. Први стих: Пот пу но
бес послена врља ла сам ; послед њи стих: ша ље вам вевери ца, реци. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Шумска дома ћи ца; За децу. –
Љ.007.
2864. О пореклу (Ду ша нов монолог) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 27 сти хова.
Први стих: Ја знам ко сам ; послед њи стих: и ле тописац у ма насти ру чи та. – Руком, ћи ри ли цом дописан наслов Ду ша нов монолог. – Љ.008.
2865. Стоја нов, Ру мен
Ка да (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли нија, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 7 сти хова.
Први стих: До тога тренут ка бе ло ни је постоја ло ; послед њи стих: дару је очи. –
На полеђи ни: за писа но ру ком Д. М. пла вом хемијском: Бу гарка, Ру мен Стојанов. – На истом листу су још три песме. – Љ.004.
2866. Све има крај (сонет). – 1 л. (29 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први стих:
Шта спаја све орга низме, ; послед њи стих: што сва коме дође крај. – Ма ње исправке ру ком Д. М. – Љ.004.
2867. Оглу ве ли (Јогу ни це) (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писаћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Рек неш ју тру:
добро ју тро, ; послед њи стих: не могу кривца да на ђу. – Наслови за писа ни руком, уз на помену: упу ћено Поли ти ци. – Љ.004.
2868. Песни ково ви ђење (песма). – 1 л. (15,5 х 16,3 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 8 сти хова. Први стих: Ко
сун це воли ; послед њи стих: уми ре од за датих му ра на. – Љ.004.
2869. Зимска подок ни ца (песма). – 2 л. (21,5 х 15,5 cm), кар тон, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; пот писа но ру ком ; 22 сти ха. Први стих: Девојка
тоне у први сан поноћ ни ; послед њи стих: усред сне жне фебру арске ноћи. –
Љ.004.
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2870. Зу панц, Лојзе
На ли ва ди са де те том (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 3 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, жу ти ; хемијска оловка, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без потписа ; 65 сти хова. Први стих: Погледај ту лепо ту све та ; послед њи стих: нека је
ни један не изневери. – На полеђи ни за писа но ру ком Д. М. лати ни цом: Лојзе Зупанц, Шкофја Лока. – Љ.004.
2871. Са хра на (пе сма). – 1 л. (21 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на,
боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих: Ре кла сам
вратив ши се са са хра не, ; послед њи стих: Обра зи су ти ве че рас врло бле ди. –
Љ.005.
2872. Рати ште (песма). – 2 л. (20 x 15,8 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка,
боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 27 сти хова. Први стих: Сни ла ми се
земља изрова на ; послед њи стих: на реду сам ја. – Љ.005.
2873. Старење : про ти М. Нена дови ћу (песма). – 1 л. (20 x 15,8 cm), па пир без ли ни ја,
бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 13 сти хова.
Први стих: На писа ла сам се, начи та ла ; послед њи стих: гу ши ла се од да ха барута. – Љ.005.
2874. Зени це иконостаса (песма). – 1 л. (23,6 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа. Први стих: Зени це, зенице, зени це ; послед њи стих: са древних икона. – Љ.005.
2875. Ра ђа ње песме (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер,
боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих: Ова песма
споро као јабу ка зри, ; послед њи стих: боги ња Ши ва и Парка у породи ли ште. –
На полеђи ни: за писан наслов песме. – Са стра не лати ни цом за писа но: Књи жевном клу бу касарне Моша Пи ја де. – Љ.005.
2876. Са времена тајна вечера (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 26 сти хова. Први стих:
Два наестори ца њих са времених оста ла ; послед њи стих: или печених шева и јастога. – На полеђи ни за писа но: Са времена тајна вечера. – Поред от ку ца ног наслова стоји и наслов ру ком за писан: Тајна вечера. – Љ.005.
2877. Се љење ду ша (песма). – 1 л. (22,2 x 16,4 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; хемијска
оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 37 сти хова. Први стих: Да
ли ће се у (...) пресе ли ти ; послед њи стих: рођену ту гу ду боку. – Песма писа на са
обе стра не. Ис под песме забе ле жено: Па зи. – Љ.006.
2878. Ди вље пат ке (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма шина, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 13 сти хова. Први стих:
Около Балтик, че ти нар, брда гра ни та, ; послед њи стих: у да љи ну, у тајну жуд ња
их зове. – На полеђи ни за писа но црном хемијском: Ди вље пат ке. – Љ.006.
2879. Изгу бљени стих (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Изгубих стих у тра ви ; послед њи стих: нећу га се се тит ви ше. – Љ.006.
2880. Песни ков каби нет (сонет). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 14 сти хова. Први
стих: Као што се пти це ле ти, ; послед њи стих: ми рис њи них лисних кула. – На
полеђи ни: за писа но: Чу вати. – Ис правке ру ком аутора. – Љ.006.
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2881. Ба ка ша љив чи на (песма). – 2 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли (пожу те ла
хар ти ја) ; хемијска оловка, боја ис писа пла ва, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 34 сти ха.
Први стих: Би ла у неких деча ка ша љивчи на ; послед њи стих: Дивно ли чу је на ша
ба ка. – На полеђи ни за писа но: Ба ка. – Љ.007.
2882. Песма без наслова (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 6 строфа, 24 сти ха. Први
стих: Би ла јед ном нека песма ; послед њи стих: зачудо топла, зачудо ти ха. – На
полеђи ни за писа но: Деч је; Деца. – Љ.007.
2883. Новогоди шња честит ка ба ки (песма). – 1 л.(29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ;
писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 16 сти хова.
Први стих: Нека годи на нова, ; послед њи стих: нек ти врати ово вече. – Љ.007.
2884. Зна ла сам некад да ди љу (песма). – 1 л. (29,7 x 21 cm), па пир без ли ни ја, пла ви ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 4 строфе, 23 сти ха. Први
стих: У ха љи ни старач ког кроја ; послед њи стих: и најед ном ста ла да јеца. – Љ.007.
2885. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир
без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 16 сти хова. Први стих: Болу јем од вас, ; последњи стих: кад болу јем од вас. – Љ.010.
2886. Ду бровин, Борис
Твоје име (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без линија,
бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ; без потписа ; 2 строфе, 31 стих.
Први стих: Твоје су име ; послед њи стих: жи вети без њега просто ни је. – Љ.010.
2887. Ду бровин, Борис
Песнику : Успомени Ми хаи ла Светлова (песма) / прев. Десанка Максимовић. – 1 л.
(29,7 х 21 cm), папир без линија, бели ; писаћа машина, боја исписа црна, ћири лица ;
без потписа ; 3 строфе, 6 сти хова. Први стих: Твој посао није олак тек: ; послед њи
стих: трен жи вети, осветлити давни не. – Постоји још један при мерак. – Љ.010.
2888. Ду бровин, Борис
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Не, не сматрај ме увређена: ; послед њи стих:
тебе пред собом ви део јасно. – Љ.010.
2889. Ду бровин, Борис
Обазри вост (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 22 сти ха. Први стих: Около потока ; послед њи стих: кри јућ у себи све. – Љ.010.
2890. Ду бровин, Борис
Твоје име (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без лини ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 2 строфе,
31 стих. Први стих: Твоје су име, ; послед њи стих: жи вети без њега ми је. – Љ.010.
2891. Ду бровин, Борис
Писам це (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 14 сти хова. Први стих: Ис цепао сам насит но писам це, ; послед њи стих: припа да мо, а не љу ба ви. – Љ.010.
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2892. Песма без наслова (пе сма). – 1 л. (14 х 27,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја
ис писа црвена, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 20 сти хова. Први стих: Преора ли су
орачи гроб крај пу та ; послед њи стих: понеки кремен. – Наслов и први стих написа ни пла вим фломастером. – Љ.011.
2893. Песма без наслова (песма). – 1 л. (17 х 24 cm), картон, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 10 сти хова. Први стих: На Стра жи лово идем
још за сен ке, ; послед њи стих: јабла нови ви ти што лебди те поред моста. – Љ.011.
2894. Оде ли те ку ће (песма). – 2 л. (10 x 15 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 16 сти хова. Први стих: Се ља ци на рођеној њи ви ;
послед њи стих: или коса и срп поза и ма. – Љ.011.
2895. Лав иа са мрти (песма). – 3 л. (15,5 х 12,2 cm), картон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 32 сти ха. Први стих: Између гвоздених решета ка ; послед њи стих: на хла дан бе тон. – Кар тони су још формата 15,5 x 11,5 cm
и 14 x 10,5 cm. – Љ.011.
2896. Хит на посе та (песма). – 1 л. (19 х 16,2 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 3 строфе, 15 сти хова. Први стих: Понекад као
пра месечи на ; послед њи стих: поново си у та му несто. – Љ.011.
2897. Земља јеси (песма). – 2 л. (14,5 х 17,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа
црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 37 сти хова. Први стих: Земља јеси ; послед њи
стих: пра ве восак. – Љ.011.
2898. Жена (песма). – 4 л. (12,5 х 15,5 cm), кар тон, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна,
ћи ри ли ца ; без пот писа ; 30 сти хова. Први стих: Срце ми је ми лости извор ; послед њи стих: да горчи ну ски дају. – Оста ли кар тони су формата: 12 x 17 cm; 10 x
15 cm; 10,5 х 15 cm. – Љ.011.
2899. За чобан ку која се по оцу не зове (песма). – 2 л. (11,2 х 16,5 cm), кар тон, бе ли ;
фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 15 сти хова. Први стих: За
чобан ку која се по оцу не зове ; послед њи стих: убога кудељни ца из по тлеу ша. –
Љ.011.
2900. Са вин монолог (песма). – 6 л. (15,5 х 21,5 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; фломастер, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 49 сти хова. Први стих: Ноћас
ће кроз сан роди те ља ; послед њи стих: као ан ђе ли кроз рај. – Кру пан ру копис. –
Песма је на три кар тона и два па пи ра. – Љ.011.
2901. Мора ни на успа ван ка (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; фломастер, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 23 сти ха. Први стих: Сад сте моји
сви одреда ; послед њи стих: Забора вите оба ле и међе. – Фотокопи ја. – Љ.011.
2902. Мишљење о књизи Саше Божовић Мој узор Косовка девојка (приказ). – 3 л. (29,7 х
21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, ћи ри ли ца ; без
пот писа. Прва речени ца: Већ наслов нове књи ге Са ше Божовић... ; послед ња речени ца: За цело ће појмити да се овде не тра жи та пи ја од Косова поља… – На полеђи ни извештај о Ву ковом сабору и за писа но ру ком: Са ша Божовић. – Љ.012.
2903. Сил вестер, Мар тин
Опору ка (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без
ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 7 строфа, 28 сти хова. Први стих: Нећу те ви ше грлити ; послед њи стих: као у срцу расти
не сме. – На полеђи ни за писа но: Песма Сил вестра. – Љ.012.
961

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

2904. Леонов, Ни колај Ива новић
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
3 строфе, 12 сти хова. Први стих: Гур-Емир у снегу ; послед њи стих: под гордим
шлемом ћу ти мау золеј. – Љ.012.
2905. Пен те лејев, Ди ми три је
Поподневни од мор (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm),
па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без потписа ; 4 строфе, 16 сти хова. Први стих: Бе ху пе тори ца три десе тих годи на ; послед њи стих: Хрчу гласно као пет локомо ти ва. – На полеђи ни за писа но: Ди митриј Пан те леј, Софи ја. – Љ.012.
2906. Пра шкевич, Гена диј
Песма без наслова (песма) / прев. Десан ка Макси мовић. – 1 л. (29,7 х 21 cm), папир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ;
13 сти хова. Први стих: Хоћу да те волим коли ко сам волео ју тро. ; послед њи стих:
непоновљи ва. – Постоји још један при мерак. – Љ.012.
2907. Зеки на жалба (песма). – 1 л. (21,5 х 15 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 12 сти хова. Први стих: Скаче
зека, снегом шара, ; послед њи стих: и неста де ис под смрека. – Љ.013.
2908. Иси дора у ореолу иња (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 19 сти хова. Први стих:
Још ви диш лик твој под мисли дувком ; послед њи стих: поја ви ти се опор човек. –
На полеђи ни за писа но ру ком: Иси дора. – Љ.013.
2909. Песма о несрећ ној деци (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 18 сти хова. Први стих:
Би ла нека ма ма ; послед њи стих: на хра њени и уми вени. – Љ.013.
2910. Са вет пси хи јатра (песма). – 1 л. (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бе ли ; писа ћа
ма ши на, боја ис писа црна, ћи ри ли ца ; без пот писа ; 22 сти ха. Први стих: Иду
часпре у ону посе ту ; послед њи стих: као између ту ђи на ће порасти. – Љ.013.
2911. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Жао ми оног ; послед њи
стих: ка пљи ца. – Љ.014.
2912. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Моја сестра зна ; послед њи
стих: од прстен ка. – Љ.014.
2913. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Клобу ци скачу ; послед њи
стих: на од мору. – Љ.014.
2914. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Тан ки разде љак ; послед њи
стих: кроз густ ши праг. – Љ.014.
2915. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 3 сти ха. Први стих: Деца се чуде ; послед њи стих:
иду уз дрво. – Љ.014.
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2916. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Тати це, ка зни ; послед њи
стих: на шу водени цу. – Љ.014.
2917. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Што пу жу ус пут ; послед њи
стих: је ли озебао. – Љ.014.
2918. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ка ми чак бачен ; послед њи
стих: него учи тељ. – Љ.014.
2919. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 3 сти ха. Први стих: Дечачић ту че ; последњи стих:
иза леђа шап нуо. – Љ.014.
2920. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Лут ка спа ва ; послед њи стих:
у зад њој клу пи. – Љ.014.
2921. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. први стих: Чудо у шу ми ; послед њи стих:
по трњу и жбу њу. – Љ.014.
2922. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, латиница ; без потписа ; 3 сти ха. Први стих: Стари ћу рак ; послед њи стих:
а ки ша па да. – Љ.014.
2923. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ко је за кљу чао ; послед њи
стих: Шта је је згрешио?. – Љ.014.
2924. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: За што и пти це ; послед њи
стих: црвена јаја?. – Љ.014.
2925. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Разнизан ма мин ; послед њи
стих: и побегао. – Љ.014.
2926. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Угарчи ћем шиби це ; последњи стих: бркове. – Љ.014.
2927. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: На шла цу ри ца ; послед њи
стих: за шалчић. – Љ.014.
2928. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Гроздић риби зле ; последњи стих: за лут ку. – Љ.014.
2929. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ис пред черге ; послед њи
стих: огрну ти. – Љ.014.
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2930. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Дечи је ноздрве ; послед њи
стих: од врну те. – Љ.014.
2931. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Мајчи ца кен гур ; послед њи
стих: у торби си на. – Љ.014.
2932. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Дете мисли ; послед њи стих:
вода стал но ври. – Љ.014.
2933. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Преко по тока ; послед њи
стих: са гра ди мо мост. – Љ.014.
2934. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Класје пшени це ; послед њи
стих: ки ћан ке. – Љ.014.
2935. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Сла вуј би ли ше ; послед њи
стих: птић непевач. – Љ.014.
2936. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ноћ се спусти ла ; послед њи
стих: гледају ме. – Љ.014.
2937. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Преко иви це ; послед њи
стих: ки пи сјај. – Љ.014.
2938. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пре но што за ђе ; послед њи
стих: чабар злата. – Љ.014.
2939. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Похвата ле се ; послед њи
стих: заја пу рене. – Љ.014.
2940. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: На ведром небу ; послед њи
стих: златан меда љон. – Љ.014.
2941. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Знаш ли ти, тата, ; послед њи
стих: јед ном ногом. – Љ.014.
2942. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ба ко, ис ту ци ; послед њи стих:
ожари ла ме. – Љ.014.
2943. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Деца се чуде ; послед њи
стих: носи дете. – Љ.014.
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2944. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Тата, зви жду ћи ; послед њи
стих: жу та пти чи ца. – Љ.014.
2945. Ха и ку (пса). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Де те се чуди ; послед њи стих:
беба ни је тешка. – Љ.014.
2946. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ба ки на нога ; послед њи стих:
наслу те ки шу. – Љ.014.
2947. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ако нам се снег ; послед њи
стих: би ћемо богати. – Љ.014.
2948. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Јесен дола зи ; послед њи
стих: као мој деда. – Љ.014.
2949. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пти це једи но ; послед њи
стих: на дрвету. – Прецртан ха и ку. – Љ.014.
2950. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Бла го вран цу ; послед њи
стих: по пра ши ни. – Љ.014.
2951. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Мач ка је добра, ; послед њи
стих: а ти са мо мене. – Љ.014.
2952. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: За што се тате ; послед њи
стих: као апостоли?. – Љ.014.
2953. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Иди на сла ву ; послед њи
стих: колач у џепу. – Љ.014.
2954. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ми ло нам је ; послед њи стих:
пусти нас на поље. – Љ.014.
2955. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Из свег гласа ; послед њи
стих: из школе. – Љ.014.
2956. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ски нула деца ; послед њи
стих: да му ви де ноге. – Љ.014.
2957. Ха и ку (пса). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Цу ри ца би ште ; послед њи стих:
има ли ва ши ју. – Љ.014.
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2958. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пе тлово перо ; послед њи
стих: Ин ди ја нац. – Љ.014.
2959. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Затвори ли смо ; послед њи
стих; да се од мори. – Љ.014.
2960. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: За пад но сун це ; послед њи
стих: снопове сен ки. – Љ.014.
2961. Ха и ку : Баби но ухо (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Отвори ла
тле ; послед њи стих: слу шају пти це. – Љ.014.
2962. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ка да порастем ; послед њи
стих: све ку пи не. – Љ.014.
2963. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ста ви ла ли па ; послед њи
стих: сун ча ни це. – Љ.014.
2964. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пад ка мич ка у вир ; последњи стих: као шестаром. – Љ.014.
2965. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Сне жно па хуље ; послед њи
стих: и топла зра ка. – Љ.014.
2966. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Војска корова ; послед њи
стих: рају цветове.
2967. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Прва ци мисле ; послед њи
стих: родио стар. – Љ.014.
2968. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Јесу ли свеци ; послед њи
стих: на икона ма. – Љ.014.
2969. Ха и ку : Ма ли цртач (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа маши на, боја ис писа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Изу крштао
дечак ; послед њи стих: „стазе парка“. – Љ.014.
2970. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Преврћу се ; послед њи стих:
сломи ће се. – Љ.014.
2971. Ха и ку (песма). (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа
црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пти це имају ; послед њи стих:
и тра ве. – Љ.014.
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2972. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Деда, хоћеш ли ; послед њи
стих: а ја деда. – Љ.014.
2973. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Има ли неко ; послед њи
стих: да ка жња ва?. – Љ.014.
2974. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Јад на перу шка ; послед њи
стих: коке Бел ке. – Љ.014.
2975. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Наш је пе тао ; послед њи
стих: Да ћемо му орден. – Љ.014.
2976. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Богороди ца ; послед њи стих:
лепу ха љи ну. – Љ.014.
2977. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Богороди ца ; послед њи стих:
лепу ха љи ну. – Љ.014.
2978. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Грах акробата ; послед њи
стих: уз тан ку прит ку. – Љ.014.
2979. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Врша ли ца ; послед њи стих:
олу ја је. – Љ.014.
2980. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Јурну олу ја ; послед њи стих:
и сломи ногу. – Љ.015.
2981. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Наслу ти сла вуј ; послед њи
стих: и сву ноћ му пева. – Љ.015.
2982. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Тек што зачусмо ; послед њи
стих: она протут њи. – Љ.015.
2983. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пловећи насу ми це ; последњи стих: правце са сун цем. – Љ.015.
2984. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Кад поч не чекрк ; послед њи
стих: ста ће зау век. – Љ.015.
2985. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: За лу тао је ; послед њи стих:
и поди вљао. – Љ.015.
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2986. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Же лезни певац ; послед њи
стих: још од рођења. – Љ.015.
2987. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Уса мљени ку ; послед њи
стих: у хит ну посету. – Љ.015.
2988. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: За гла вио се ; послед њи стих:
за логај ватре. – Љ.015.
2989. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Бе ле сточи ће ; послед њи
стих: очеку ју госте. – Љ.015.
2990. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Месец уморан ; послед њи
стих: да се од мори. – Љ.015.
2991. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Около ви ра ; послед њи стих:
зелена копља. – Љ.015.
2992. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: С неба сун це ; послед њи
стих: и умножи ло се. – Љ.015.
2993. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Леп тир ни ка ко ; послед њи
стих: ваљда се опио. – Љ.015.
2994. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Од љу боморе ; послед њи
стих: месец побледе. – Љ.015.
2995. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Пти ца се ди ше ; послед њи
стих: да је мртва. – Љ.015.
2996. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Доја ха човек ; послед њи
стих: од тешке вести. – Љ.015.
2997. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Сла вуј на гробу ; послед њи
стих: за љу бљеном певао. – Љ.015.
2998. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Покрио зе лен ; послед њи
стих: да дете утопли. – Љ.015.
2999. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Жа лосно блеји ; послед њи
стих: за лу та ло јаг ње. – Љ.015.
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3000. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Ми ле по хум ци ; послед њи
стих: као по ли ва ди. – Љ.015.
3001. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Сеоско гробље ; послед њи
стих: Богу од градскога. – Љ.015.
3002. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Доле тео кос, ; послед њи
стих: чуди се где је ли шће. – Љ.015.
3003. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Вољенога пса ; послед њи
стих: и ста ви ла му крст. – Љ.015.
3004. Ха и ку (песма) – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: На хум ци си на ; послед њи
стих: и ста ви ла му крст. – Љ.015.
3005. Ха и ку (песма) – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Зе лени бршљан ; послед њи
стих: преко трулог крста. – Љ.015.
3006. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Присе ла жена ; послед њи
стих: земља је ву че. – Љ.015.
3007. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Звона са цркве ; послед њи
стих: птич је пева ње. – Љ.015.
3008. Ха и ку (песма). – (29,7 х 21 cm), па пир без ли ни ја, бели ; писа ћа ма ши на, боја исписа црна, лати ни ца ; без пот писа ; 3 сти ха. Први стих: Сеоски старац ; послед њи
стих: Би ра место за гроб. – Љ.015.
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Индекс ку тија са ру кописном
грађом Десанке Максимовић
А.001

Ру жи часта ковер та на којој је ру ком Д. М. за писа но: Издвојене песме, Списак
песа ма, три песме.

А.002

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: за деч ју књи гу, издвој.

А.003

Ру жи часта ковер та која са држи дечи је песме.

А.004

Ру жи часта коверта, на којој је списак песа ма, са на поменом: прегледа не (11 наслова); За Нови Сад (10 наслова); Узето за часописе Багда ла, Приштина, Нови Сад.

А.005

Ру жи часта коверта на којој је за писа но: Бу хара, два крат ка пу тописа; за Српски
књи жевни гласник.

А.006.

Омот на коме је за писа но: Зови на сви ра ла.

А.006.1 Омот са бе лешком: Затра вљено гробље (10 песа ма). Ту су и два листа са спискови ма песа ма: План књи ге, Зови на сви ра ла (8 песа ма) и Затра вљено гробље
(10 песа ма).
А.006.2 Омот са белешком За ви чај (12 песа ма): Веру јем земљи на реч; Посвета; Опрост;
Дедовски требник; Срећно вам детињство; Просјаци; Сеоско гробље; У давном
за ви чају; За ви чај у снегу; За ви чај; Кровови; Пси из де тињства.
А.006.3 Омот на коме пише: Десанка Максимовић; 22 песме; Зовина свира ла; песме; Природа; пази Зови на сви ра ла. Уну тра је пет листова са са држајем збирке При рода.
А.006.4 Омот на коме је лати ни цом за писа но: Љу бавне; 31.
А.006.5 Омот без наслова.
А.006.6 Омот, за пра во песма Таоци, на чи јој полеђи ни пи ше: Зови на сви ра ла.
А.007

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: Проза Хрома џи ћи; Песме из времена
Информби роа; непреку ца но; Кра гу јевац, ду пли кат; Ју госла ви ја. Преса ви јени
па пи ри са бе лешком: Преводи Сергеј Ви кулов.

А.008

Бе ла ковер та.

А.009

Бе ла ковер та на којој је за писа но: За Књи жевне нови не; Песме 10; кома ди ћи
хар ти је.

А.010

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но ру ком Д. М.: још јед ном прегледати, а
ру ком Ра де Ми ла каре: Ду пли кати; Међа ши сећа ња.

А.011

Бе ла ковер та на којој је ру ком Ра де Ми ла каре за писа но: Ду пли кати песа ма.

А.012

Жућ каста ковер та: Кон цеп ти; Послед њи сти хови; Неуспе ло; Борба очи ма;
Кон цеп ти и прво преписа ни; Не ди рати. На полеђи ни: За децу, Ду бравку и
дру гаре; Кома ди ћи хар ти је.

А.013

Жу та ковер та на којој је за писа но: Разне ствари, сит ни це; Ха и ку Мом чи ла Теши ћа.
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А.014

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: Ду пли кати.

А.015

Жу та ковер та на којој је за писа но: Ду пли кати

А.017

Жу та ковер та: Па зи; Песме; Ду пли кати. Три листа са списком од 3, 28 и 26 песа ма.

А.018

Зајед но преса ви јене песме.

А.019

Зајед но преса ви јене песме.

Б.002

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: Ипак прегледај; Ду пли кат; на почетку књи ге.

Б.003.

Па пир уз песме на коме је за писа но: Зови на сви ра ла, нове песме, лирске, концеп ти; треба преписати.

Б.004

Жу та коверта на којој је за писа но: Пти це на чесми; Песме, ду пли кати за књи гу
Ја пти це раз у мем. На позивни ци списак од 10 песа ма.

Б.005

Провид на фасци кла.

Б.006

Зајед но гру писа не песме ну мериса не црвеном хемијском са под ву ченим наслови ма.

Б.007

Песме ван фасци кле. Један лист са списком од 15 песа ма.

Б.009.

Песме спојене спаја ли цом.

Б.010

Браон ковер та, на којој је ру ком Д. М. за писа но: Ковер ти бе ли од те легра ма, а
ру ком Ра де Ми ла каре: Ду пли кати песа ма.

Б.011

Жу та ковер та на којој је за писа но: Преводи.

Б.011.1 Бе ла ковер та на којој је за писа но: Ан дреј Де мен тјев, Ге на диј Пра шке вич,
Сибир.
Б.012.

Бе ла коверта на којој је за писа но: са руског, поема, Сергеј Васи љевич Ви кулов;
Она неће доћи, поема.

Б.013

Бе ла ковер та на којој је за писа но: Словен ци за децу, Песме; Песме о ма ми;
Све је друк чи је; Згода са снегом; Месецу је крај; Лојзе Кра кар; Три патуљка,
поема. Гру па песа ма Фран ца Фи ли пи ча.

Б.014

Гру па песа ма, са ви јени преводи Лојза Кра кара.

Б.015

Бе ла ковер та на којој је црвеном хемијском за писа но: Песме, Фран цуски ња
Жа нин Фукс, На да су тра шњи це.

Б.016

Бе ла коверта на којој је за писа но: Украјин ци, Бе лешка о писцу; Па вло Ти чи на;
попис шест песа ма: Хор шумских звона ца, Ше тао крај Тибра Рафаел, Пасте ле,
За све ћу рећи, Ве тар с Украји не, За пад.

Б.017

Бе ла ковер та на којој је за писа но: Словенач ки, Песме, Са ша Вегри, Да ље бих
пошла, Има ла бих дом, Моје те ло, Не зови ме, Ко зна, Та мо си би ла, Волим
твоје ћу та ње, Ла нац да на, Луду јем, Плачем.

Б.018

Бе ла ковер та: Словен ци, Лојзе Кра кар, Песме. Омот ни лист са за писа ним песма ма: Под не, Терци не; Крај фебру ара; Крим; Песни ково дрво; Ста нич ни ресторан; Хва ла, дра ги; У смрт рачу новође.
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Б.019.1 Бе ла коверта на којој је за писа но: Укра ин ци, Песме, Гон чарук Власовић За хар,
Ја дрански сонет.
Б.019.2 Бе ла ковер та на којој је за писа но: Руски (Укра и нац); Песме; Максим Рилски
и попис: Ка да копају кром пир, На бе лу хељду, Де те, Јабу ке су са зре ле.
Б.020.1 Бе ла коверта: СССР; Наби Бабајев; Сергеј Сергејевич Наравчен ко; Иља Еренбург; Јан ко Ку па ло; Мирварид Диљба зи; Горки; Ова нас Ту ма њан. Спискови
преведених песа ма. Преса ви јене песме Мирвари да Диљба зи ја.
Б.020.2 Преса ви јене песме Јан ка Ку па ла.
Б.020.3 Преса ви јене песме Сергеја Сергејеви ча Наров чатова.
Б.020.4 Преса ви јене песме Иље Еренбурга.
Б.020.5 Преса ви јена песма без имена аутора. Ис под за писа но: Књи жевна реч.
Б.020.6 Преса ви јене песме Ова нес Ту ма ња на.
Б.021.1 Бе ла ковер та: Гру зин; Песме; Ни колос Брата шви ли (с посве том њему песника Нонешви ли ја); Седам песа ма; Нонешви ли; Шал ва Ап ха ид зе; Ира клиј Абашид зе. Списак песа ма према аутори ма.
Б.021.2 Преса ви јене песме Ира кли ја Аба шид зеа.
Б.021.3 Пре са ви јене пе сме Ира кли ја Аба шид зеа, али пре зи ме ви ше пу та пре цр та вано: Ира кли ја Аба шви ли, Арка диј Аба шви ли, Арка диј Ап ха ид зе; Ира клиј
Аба шид зе.
Б.021.4 Преса ви јене песме Јосифа Нонешви ли ја.
Б.022

Бе ла ковер та на којој је за писа но пла вом хемијском: Расул Гам затов; Песма;
Мој стари ји брат; Ки ша иза ока на.

Б.023

Бе ла ковер та на којој је за писа но: Фи ли пич (Словенац); Иван Руд ни ков (Бугарин); Песме за децу.

Б.024

Бе ла ковер та на којој је за писа но: Са словенач ког, проза; СПЗ; Тоне Се лишкар, Бисер; Ја нез Гра ди шник, Бру цош комесар Фи јока.

Б.025

Бе ла ковер та на којој је за писа но: Бу гари, Тра жим, ори ги нал, Ду пли кати.

Б.026

Бе ла коверта на којој је за писа но: Биографи је писа ца за изда ње превода у Књижевним нови на ма.

Б.027

Коверта на којој је за писа но: Бу гарски; Песме; Је лиса ве та Ба грја на; Ове песме
су обја вљене у дане просла ве њене деведесетогодишњице; Ка мен Зи даров; Јелиса ве ти Ба грја ни; Иван Ва зов.

Б.028

Ру жи часта фасци кла са нат писом: Преводи са словенач ког.

В.001

Ку ти ја 6–5 на којој је за писа но лати ни цом ру ком Ра де Ми ла каре: Ду пли кати
песа ма и при ча.

В.002

Омот 5–9 на коме је за писа но: Преводи Д. М. са стра них јези ка; Мари ја Петрових; Иван Фран ко. Уну тра ковер та: За чи та ње; Одрасли; Нови ја. Омот:
Ди ми тар Пан те лејев.

В.003

Браон ковер та уну тар које је омот са бе лешком ру ком Ра де Ми ла каре: Преводи песа ма Стан ке Пан чеве.
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В.004

Засебно са ви јена песма, на којој је оловком ру ком Ра де Ми ла каре за писа но:
Ва ња Пет кова, а ру ком Д. М. пла вом хемијском: необја вљено.

В.005

Засебни листови ван ковер те са песма ма Фра на Левсти ка.

В.006

Засебни листови са песма ма Отона Жу пан чи ча.

В.007

Засебни листови са песма ма Фран ца Бевка и Ани це Чернејеве.

В.008

Засебни листови са песма ма Си мона Јен ка, Доре и Ига Грудена.

В.009

Засебни листови са песма ма Јарми не Урба нове.

В.010

Браон коверта на којој је за писа но: Преводи песа ма Ива на Фран ка и Вере Врзалове на српски.

В.011

Жу та коверта, ну мерисана 5.11 (22 са 34 cm), на којој пише: Ру ком писане песме.

В.012

Омот под бројем 5.10: Преводи Десан ке Макси мовић на дру ге јези ке. Уну тар
њега омот на коме је за писа но: Преводи на ен глески језик; Би ља на Обра довић.

В.013

Жу та ковер та под бројем 5.9, на којој је за писа но: Превод песа ма Мари је Петрових.

В.014

Пла ви блок на чи јој прели ми нарној стра ни пи ше ру ком, ћи ри ли цом, пла вом хемијском: Концепти за говор у Стру ги. – На почетку је печат у облику шешири ћа.

Г.001

Браон ковер та на којој је за писа но: Ду пли кати; Многе ус пе ле за књи гу; спари ти са одабра ним; 12.14.

Г.002

Браон ковер та на којој је хемијском оловком за писа но: Ду пли кати из Међа ша
сећа ња; Ду пли кати из Слова о љу ба ви; 12. 9.

Г.003

Преса ви јени па пи ри на чи јој полеђи ни је за писа но црвеним фломастером:
Ма ли списи, а оловком 1–54.

Д.001

Са мостал не песме (преводи) обједи њене спаја ли цом према при пад ности литерату ри ори ги на ла и писцу.

Д.005

Спаја ли цом су спојени ма кедонски песни ци.

Д.007

На полеђи ни преса ви јених па пи ра ру ком Ра де Ми ла каре лати ни цом забе лежено: Руси.

Д.008

Пла ва ковер та 12,5 x 17,5 cm, на којој је ру ком Десан ке Макси мовић за писа но
Деч је руске, преводи, Песме с руског (Брјусов).

Д.009

Пла ва ковер та 12,5 x 17 cm, на којој пи ше: Песме, Превод Поља ка и наслови
три наест песа ма.

Ђ.001

Омот на коме је ру ком Д. М., масти лом, за писа но: Фран цу зи.

Ђ.005

Плава коверта на којој је црвеном оловком записано: Са руског, Реметов, Орлов.

Ђ.013

Ру жи часта коверта 17,5 x 25 cm, на којој пи ше лати ни цом: Превод; Ви јет намске
песме.

Ђ.014

Бе ла ковер та 12,5 x 17,5 cm, на којој пи ше: Песме, деч је, фран цуске, преводи.

Ђ.015

Жу та коверта 21 x 29 cm, на којој зеленим фломастером пи ше Ал-Шогра, Поема
Ав. Иса кја на.
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Ђ.016

Пластич на провид на кеса са ви ше омо та па пи ра.

Ђ.017

Омот, преса ви јен па пир (29,7 x 21 cm), којим су обу хва ћене песме.

Ђ.018

Бе ла ковер та од те легра ма (16 x 22 cm), на којој пи ше: Ме такса; Ду пли кати,
љу бавне.

Ђ.019

Песме зајед но преса ви јене.

Ђ.020

Омот на коме пи ше: Зулфи ја, ду пли кати, 21 песма.

Ђ.021

Два списка песа ма, један преку цан, дру ги писан хемијском оловком, писа ни
ћи ри ли цом (29,7 x 21 cm).

Ђ.022

Песме зајед но преса ви јене.

Ђ.023

Зајед но са ви јене песме.

Ђ.024

Зајед но са ви јени листови.

Ђ.025

Зајед но са ви јени листови.

Ђ.026

Омот на коме пи ше пла вом хемијском, ћи ри ли цом, писа ним слови ма: Амери ка.

Ђ.027

Зе лена фасци кла, на којој пи ше: Арменскаја СССР, у којој су ори ги на ли и преводи песа ма.

Ђ.028

Ру жи часта ковер та (17 x 24 cm), на којој пи ше: Руси, Ах ма дули на, Ду бровин.

Ђ.029

Зајед но са ви јене песме, ори ги на ли Бориса Ду брови на и препеви Д. М. и Ду шана Ђу ри ши ћа (Бршљан на разва ли на ма, Гусле, Жу ква, Небо о море, Ис пли вао
мјесец мла ди). На ори ги на ли ма постоје бе лешке ру ком Д. М. црном хемијском
и препев Црногорске ме лоди је.

Ђ.030

Црвена фасци кла 4–15, на којој пи ше: Моји преводи.

Ђ.031

Зајед но са ви јене песме.

Ђ.032

Зајед но са ви јене песме, а на полеђи ни послед ње је пот писа но црвеним фломастером ру ком Д. М.: Песни ци; Бу гарски револу ционари.

Ђ.033

Омот на коме ру ком Д. М. хемијском оловком пи ше: Руд ни ков, Огром но дрво,
ду пли кати.

Ђ.034

Омот па коме пла вом хемијском оловком ру ком Д. М. пи ше: Превод; Б. Дубровин.

Ђ.035

Спојене песме Лојза Кра кара.

Ђ.036

Зајед но са ви јена гру па песа ма Па ве ла Голи је.

Ђ.037

Жу та фасци кла са нат писом: Превод бу гарски песни ки ња, у којој је бе ла ковер та, на којој је хемијском оловком за писа но: Наби Бабајев, Ха мид Гуљам,
Рамз Бабад жан, Ни колај Леонов, Алексан дар Ле ху ти; Песни ци Азербејџа на,
Та шкен та, Узбекиста на.

Ђ.038

Песме у жу тој фасци кли са нат писом Превод бу гарски песни ки ња, али ван
ковер те.

Е.001

Ку ти ја 6–7. Бела коверта на којој пи ше: Ду пли кати (ћи ри ли цом) песа ма совјетских песни ка у преводу Д. М. (лати ни цом).
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Е.002

Жу та коверта, на којој је ру ком Д. М. за писа но: Ду пли кати, Сибирски песни ци;
Не ли За куси на, Ан дреј Деме трев, Вик тор Крешчик.

Е.003

Жу та ковер та на којој пи ше ру ком Д. М.: СССР, 17, Иља Еренбург, ду пли кати,
Максим Горки.

Е.004

Ру жи часта коверта (17,3 x 24,7 cm). На њој је прецртан текст писан ру ком Д. М.:
Гљеб Горбовскиј, Вла ди мир Торошин, за децу; Да се преку ца још три! Додати
оне из Кру шевца.

Е.005

Бе ла ковер та (17,2 x 23,5 cm) на којој пи ше: Та шкент, Ајзербеџан, Узбекистан
(Гуљам, Баба ди шен; Ла ху ти, Леонов, Наби Бабајев).

Е.006

Бе ла ковер та на којој је црвеном хемијском штам па ним слови ма ру ком Д. М.
за писа но: Са ша Вегри; Луду јем, Плачем, Ла нац да на, Да ље бих пошла, Волим
своје ћу та ње, Дечак и старац.

Е.007

Бе ла коверта (17 x 24 cm), на којој је ру ком Д. М. за писа но: Ду пли кати, Гру зи ни,
Нонешви ли, Ира клиј, Шал ва Абха ид зе.

Е.008

Бе ла ковер та на којој је ру ком Д. М. црвеном хемијском за писа но: Ду пли кат,
ис кори шћено. – Шест листова писа них ру ком пла вим масти лом и пот писа ни:
Преве ла Дивна Ден ковић-Братић с фран цуског. У тексту ин тервен ци је Д. М.

Е.009

Бе ла ковер та на којој пи ше: Ду пли кати, Рамз Баба џан.

Е.010

Бе ла ковер та на којој је ру ком Д. М. лати ни цом за писа но: Преводи словеначких песни ка.

Е.011

Ру жи часта ковер та, на којој је црвеном хемијском штам па ним слови ма за писа но ру ком Д. М.: Да не Зајц; И рекла је, Би ћеш са ма, Ју тро, Мр тве ствари, Повратак.

Е.012

Жу та коверта на којој црвеном хемијском штам па ним слови ма пи ше: Тоне Павчек; Позна ни ци, Бели голу би, Мој ноћ ни гост, Мртвој дру гари ци, Пролећ но сећа ње, Његове ру ке, Кецеља, Чети ри јед ночин ке и Ја нез Мен харт; Број пет.

Е.013

Браон ковер та са озна ком 7.8, на којој црвеном хемијском пи ше: Ци рил Злобец; Ис повест, Оцу, Ова игра је жа лосна, С ис трајношћу сун ца, У очеки ва њу
новог да на; Каје тан Ковић; Јарбол.

Е.014

Жу та коверта (22,5 x 24,5 cm), на којој пи ше: Се ло се буди, ски ца за филм, тема
за филм, сценари ја.

Е.015

Бе ла ковер та на којој пи ше 7.10, Лојзе Кра кар, Преписка, Ду пли кат, и непознати песник и кон цепт (пла вом хемијском; 17,3 x 24,5 cm). – Јед на преса ви јена гру па песа ма: Преводи песа ма Лојза Кра кара (у ру копису и преку ца ни).

Е.016

Жу та ковер та 7.11 (26 x 36 cm), на којој пи ше: Превод песа ма Гена ди ја Прашкеви ча, Ду пли кати и фо тографи ја; Молим пи тати Ра ду Војводи ћа за П. нови не где би обја ви ли Сибирце песни ке.

Е.017

Жу та ковер та 7.12, на којој ру ком Д. М. пи ше: Гру зи ни, Руске деч је, Преводи,
Ду пли кати.

Ж.001

Ку ти ја 6.5. Преса ви јени листови, на чи јој полеђи ни је оловком, лати ни цом,
ру ком Ра де Ми ла каре за писа но: Преводи Кристи не Брен кове.

Ж.002

Жу та ковер та (17,5 x 25 cm), на којој пи ше: Старе песме.
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Ж.003

Омот на коме је за писа но лати ни цом ру ком Ра де Ми ла каре: Ма ли списи, 5.3.

Ж.004

Наран џаста ковер та 23 х 27 cm, на којој пи ше: Ин тервјуи, Преку ца не песме,
О К. Брен ковој.

Ж.005

Ру жи часта ковер та 17,5 x 25 cm, на којој је ру ком Д. М. за писа но: Кра ћи списи; Лон чаревић, Ми ћа Јеремић, Ка ко је поста ла песма Београдске ули це; Мој
учи тељ првог разреда.

Ж.006

Жу та ковер та 21,5 x 29 cm, на којој је ру ком Д. М. за писа но: Руске деч је, Преводи, Гру зи ни, ду пли кати.

Ж.007

Жу та коверта (22 x 31 cm), на којој је ру ком Д. М. за писа но: Превод песме Е. Багрја не. На полеђи ни ковер те ћи ри ли цом, пла вом хемијском: Превод песа ма
Ба грја не Бе лешка и песми Ка мена Зи дарова, око 30 песа ма, Ду пли кати, нове
и штам па не у Песнич ким нови на ма.

Ж.008 Бе ла ковер та 7.14 (11,8 x 17,6 cm), на којој је лати ни цом за писа но Ба ка Пепељу га.
Ж.009

Провид на фасци кла 7.15.

Ж.010

Бе ли омот на коме пи ше: Ра зно (7.18).

Ж.011

Омот 7.21.

Ж.012

Омот 7.25

Ж.013

Омот 7.28.

Ж.014

Ковер та (8), на чи јој полеђи ни је ру ком Д. М. ћи ри ли цом за писа но: Песме на
словенач ком.

Ж.015

Омот 9.

З.001

Списи из секре тара (доња поли ца). Ру жи часта ковер та (17 x 24 cm), на којој
пи ше: Старе песме, преписа но ру ком.

З.002

Бе ла ковер та на којој је ру ком Д. М. за писа но: Чу вај, ра зноли ке сит не ствари.

З.003

Пла ва коверта, на којој је за писа но: Пази, Преводи мојих песа ма Шарл Десфре.

З.004

Жу та ковер та, на којој је за писа но: Сит не ва жне хар ти је (Књи жевност).

З.005

Кеса бр. 5. Омот на коме је црвеним фломастером ру ком Д. М. записано: Крат ки
списи.

З.006

Ру жи часта ковер та (17 x 23,5 cm).

З.007

Бе ла ковер та (17,5 x 24,5 cm), на којој је за писа но: Песме посвећене мени.

И.001

Пла ва ковер та 12.1, на којој је ру ком Д. М. пла вом хемијском за писа но: Деч је
из књи ге Песме у СКЗ.

И.002

Пла ва фасци кла на којој је љу би частим фломастером за писа но: Крат ки списи;
Д. М., а црним фломастером: Зови на сви ра ла.

И.003

Пластич на кеса означена 12.2: Соне ти и дру ге песме.

И.004

Бе ла ковер та (17,5 x 24,5 cm), на којој је црвеном хемијском за писа но: Словенци; Иван Доленц, жи ви у Ка на ди; Тоне Павчек; Да не Зајц; Ци рил Злобец, Ја нез
Менарт, Каје тан Кович, Јоже Шмит, Грегор Стрни ша, Ада Шкерл.
977

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Александра Вранеш ________

САДРЖАЈ

И.005

Жу та фасци кла (35 x 24 cm), на којој је за писа но: превод бу гарских песни ки ња
(штам па но у Ни шу у мом преводу) Прибли жа ва ња; фасци кла бр. 4. У њој бе ла
ковер та (16 x 22,5 cm), на којој пи ше: са руског, за децу, песме.

И.006

Провид на фасци кла.

И.007

Бе ла ковер та од те легра ма, на којој је за писа но црвеном хемијском: Песни ци,
Сибирци, Нели Закусина (9 песа ма), Виктор Крешчик (4 песме), Марк Сергејев.

Ј.001

Бе ли омот на коме је за писа но лати ни цом ру ком Ра де Ми ла каре: Песме посвећене Д. М.; при ка зи о де ли ма Д. М.; Песник и за ви чај, др Дра шко Реџеп;
Пе тар Џа џић, Отворени прозор, реци тал Мирне земље.

Ј.002

Омот 10, фи јока 1, Ма ли списи (за писа но ру ком Ра де Ми ла каре, лати ни цом,
пла вом хемијском).

Ј.003

Жу та ковер та Ф2-1 (17,5 x 24 cm), на којој ћи ри ли цом пла вом хемијском пи ше:
Песме за децу, Деч је песме и јед на при ча Гу ји њаче.

Ј.004

Преса ви јени па пи ри обе ле жени са: Фи јока 2. На полеђи ни пла вом хемијском:
Зоговић.

Ј.005

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: Песме децу, Ф2-9.

Ј.006

Омот Ф2-12, ру ком Ра де Ми ла каре за писа но: Ду пли кати песа ма.

Ј.008

Бе ла коверта (11 x 23 cm) на којој је за писа но: Говор при отвара њу Библиотеке.

Ј.009

Бе ла ковер та (16 x 22,5 cm), на којој је ру ком Ра де Ми ла каре за писа но: Превод
Крва ве бајке на ен глески Би ља не Обра довић (Ф3-2).

Ј.010

Омот Ф3-12, на чи јој је полеђи ни за писа но: Ни ки та Ста неску.

Ј.011

Омот 16, Ма ли списи (ру ком Ра де Ми ла каре), Заоста ле песме (ру ком Д. М.). –
Браон коверта на којој је за писа но ру ком Д. М. ћи ри ли цом, пла вом хемијском:
Божена За крајшек, Марибор.

Ј.012

Омот Ф2-10 на коме је за писа но: Песме писа не ру ком.

Ј.013

Ру жи часта ковер та (17 x 23 cm), на којој је за писа но Ф3-3. – Песме от ку ца не
ма ши ном и преписа не ру ком и песме у прози.

Ј.014

Бе ла ковер та Ф3-10 (17,5 x 24,5 cm), на којој је пла вом хемијском за писа но:
Норвешка. – Песме преписа не за чи та ње.

Ј.015

Омот Ф3-4: Песме већ обја вљене у књи га ма.

Ј.016

Ру жи часта коверта Ф3-11, на којој је за писа но: Песме ру ком стари је за чи та ње.

К.002

Зајед но преса ви јени па пи ри на чи јој полеђи ни је за писа но: Преводи словенач ких песа ма.

К.003

Зајед но преса ви јене песме, на чи јој је полеђи ни за писа но: Песме преводи на
словенач ки. То су преводи песа ма Д. М.

К.004

Зајед но са ви јени преводи.

К.005

Омот на коме је ру ком Ра де Ми ла каре за писа но: Разговори; 3.10.

К.006

Жу та ковер та на којој је за писа но ру ком Ра де Ми ла каре: При рода, ду пли кат.
978

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

САДРЖАЈ

К.007

Жу та ковер та, на којој је ру ком Д. М. пла вом хемијском ћи ри ли цом за писа но:
Песме мајци, Две песме мајци.

К.008

Жу та ковер та (23 x 35 cm), на којој је забе ле жен списак од 12 песа ма, па по том
прецр тан. Песме су гру писа не као: Родољу би ве и слич не љу бавне, мешови те
лирске. На полеђи ни за писа но: Ду пли кати Косова.

К.009

Жу та ковер та, на којој је ру ком Д. М. за писа но: Лирске, Грли це, а ру ком Р. М.:
Ду пли кати, лирске, љу бавне.

К.010

Жу та ковер та: Песме за буду ћу књи гу, ду пли кат, 70 листова, добро преку цати,
Необич но би ље, Јед на ду ша, За ви чај осећа ња. На полеђи ни пла вом хемијском:
Пази; Сунце и копачи; Ветар туђинац, Пау чина снова; Јед на ду ша ме инспирише.

К.011

Браон ковер та (25,5 x 42 cm): Сређен први део – поче так; Прегледа но.

К.012

Жу та ковер та: Пред крај и Косово; за нову књи гу, преписа но. Наброја но осам
песа ма: Старе ду ше, Сеоско гробље, Непознат гроб, Затра вљен гроб, Соко,
Трогоди шњак, Опрости, Посве та. На полеђи ни: Песме за нову књи гу.

К.013

Ру жи часта коверта (17,5 x 24,5 cm), на којој је за писа но: Ду пли кат; Визи је изнад
Кремља.

Л.001

Зе лена фасци кла 4.11, на којој је црвеним фломастером за писа но: Преводи,
Медеја, Маргари та, Руд ни ков; ис под тога тешко чи тљи ви на зи ви песа ма. Бе ли
омот: Маргари та Али гер; песме изоста вљене; ван штам па не књи ге.

Л.002

Жу та провид на фасци кла.

Л.003

Ру жи часта коверта на којој је хемијском за писа но: Ка хид зе; Преводи; Пољска.

Л.004

Браон ковер та на којој је за писа но црвеном хемијском: Превод; Ова нес Ту мањан; може се обја ви ти.

Л.005

Бе ла фасци кла на којој је ру ком Д. М. за писа но: Норвешки песни ци. На засебном па пи ру ру ком Д. М. црном хемијском описа но да је обу хва ћено 40 песа ма,
20 аутора, које су препева ли Д. М. и Љу би ша Рајић.

Л.006.

Бе ла ковер та на којој је за писа но: За Љу би шу

Л.007

Зајед но преса ви јени па пи ри без бе лешке на полеђи ни.

Л.008

Зајед но преса ви јени листови, а на полеђи ни послед њег за писа но: Превод
Кнутса Ску јениекса.

Л.009

Бе ла ковер та (25,5 x 30 cm) са за писи ма где су које песме штам па не (Са временик, Књи жевне нови не, Књи жевна реч, Багда ла, Поли ти ка, Књи жевност, Летопис Мати це српске).

Л.010

Жу та коверта (22,5 x 32 cm), на којој је за писа но: 4.4, 4.5, 4.6; Песник и за ви чај;
те леви зи ја.

Л.011

Са мостал ни листови преса ви јени и ну мериса ни оловком на полеђи ни.

Л.012

Бе ла ковер та (бр. 23, 16 x 22,5 cm) на којој ру ком Ра де Ми ла каре пи ше: Ан тологи ја ју гословенског песни штва, М. Блечић, пред говор Д. М.

Л.013

Ру жи часта ковер та (бр. 24) на којој је ру ком Д. М. за писа но: Беседе, Његош,
Кру шевац, Књи жевни ци.
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Л.014

Пла ва фасци кла на којој је за писа но црним фломастером: Разговори 2.

Љ.001

Пе та ку ти ја, бр. 39.

Љ.002

Жу та фасци кла на којој је за писа но: Гојкови ца.

Љ.003

Бе ла ковер та на којој је за писа но ћи ри ли цом: Преводи Мар ти на Сил вестра.
Преводи пропра ћени писми ма Мар ти на Сил вестра од 21. 1. 1987, 13. 5. 1990,
26. 12. 1990.

Љ.004

Ру жи часта фасци кла Ф4-1 (29 x 20,5 cm), на којој је ру ком Д. М. за писа но: Чисти полу таба ци.

Љ.005

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но: Неу јед начене лирске; Прегледај поново.

Љ.006

Жу та ковер та (22,8 x 35,5 cm) на којој је за писа но пла вом хемијском: Песме,
недовршено, кон цеп ти.

Љ.007

Ру жи часта ковер та (17 x 24 cm) на којој је за писа но пла вом хемијском: Песме
писа не ру ком масти лом.

Љ.008

Браон коверта (20 x 29 cm) Ф4-3: Превод за учени ке сред ње школе на словеначки. У њој ру жи часта ковер та (17,5 x 24 cm): Непреписа но све, Неста нак Шеве.

Љ.009

Ковер та Ф3-17.

Љ.010

Ру жи часта ковер та на којој је за писа но црвеним фломастером: Па жња; Преведене љу бавне; а пла вом хемијском: Ду бровин; Преведено с руског.

Љ.011

Ру жи часта ковер та бр. 3, на којој је за писа но пла вом хемијском: За чи та ње за
одрасле; Немам ви ше времена.

Љ.012

Бе ла ковер та (17,5 x 24,5 cm), на којој је за писа но: 4 фи јока 1, а пла вом хемијском: при каз Са ша Божовић, Мој узор – Косовка девојка.

Љ.013

Бе ли омот на коме је за писа но: 8, фи јока 1; Ду пли кати песа ма Д. М.

Љ.014

Зајед но песме на чи јој полеђи ни је за писа но: Ха и ку (строфе); дато Сарајеву;
Прва ци; Деч ји при јате љи; ха и ку.

Љ.015

Листови (4) спојени хеф та ли цом. На насловној стра ни за писа но: Сла вуј на
гробу; Ха и ку. На послед њем листу крат ка биографи ја (15 редова) за часопис
Паун (Пожега).
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Индекс аутора
Брјусов, Ва лериј Ја ковљевич 1115, 2237
Брјусов, Ва лери је (в. Брјусов, Ва лериј
Јаковљевич)
Броњевски, Вла дислав 1123, 1124, 1125,
1126, 1127, 2486
Бу џа лов, Јегор 1415

Аба шви ли, Арка диј 626
Аба шид зе Ира клиј 623, 624, 625, 627,
1576, 1597, 1598, 1686, 1826, 1827, 1828
Абула шви ли, Ан зор 1944
Абха ид зе, Ира клиј 1650
Албрехт, Вера 706, 707, 708, 709, 710, 711,
712, 1170, 1170, 1171, 1239, 1927, 2519
Али гер, Маргарита 1651, 2369, 2597, 2598,
2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605
Ап ха ид зе, Шал ва 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 622, 1605, 1606, 1607, 1608,
1609, 1610, 1665, 1670, 1671
Ах ма дули на, Бе ла 1431
Ах матова, Ана 503, 507, 508, 509
Аху нова, Етибор 1412
Ашкерц, Aнтон 1208, 1209, 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218,
1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224,
1225, 1226, 1227,1228
Бабад жан, Рамз (в. Баба џан, Рамз)
Бабајев, Наби 1508, 1509, 1510, 1511, 1623,
1624
Бабајев, Рамз 1649, 1660
Баба џан, Рамз 680, 1444, 1494, 1495, 1496,
1497, 1685
Баба џан, Ра миз (в. Баба џан, Рамз)
Ба грја на, Јелиса вета 685, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700,
701, 702, 1831, 1832, 1837, 1838, 1839,
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1849, 2619, 2620, 2621
Баљмонт, Констан тин 1118
Барата шви ли, Ник. 1655
Бар то, А. 504, 505, 506
Бевк, Фран це 733, 1207, 1596
Беран же, Пјер Жан де 1164, 2656
Бересто, Ва лен тин 1413
Бже хва, Јан 1065, 1066, 2628, 2657, 2658,
2662, 2672
Блени ка 1518, 1519, 1520, 1524, 1525, 1528
Божовић, Са ша 1038
Брен кова, Кристи на 1172, 1173, 1174, 1175,
1176, 1177, 1178, 1760, 1761, 1762, 1763,
1764

Ва жик, Адам 1053
Ва зов, Иван 668, 1088, 1693
Вегри, Са ша 576, 577, 578, 579, 580, 581,
582, 583, 584, 585, 586, 1571, 1572,
1573, 1574, 1575, 1618, 1626, 1627, 1628,
1666, 1667, 1668, 1669
Ви кулов, Сергеии (в. Ви кулов, Сергеј
Васи левич)
Ви кулов, Сергеј Васи левич 176, 535, 536,
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548.
Ви пот ник, Цене 1254
Вјене, Ги јом 1314, 2654
Вод ник, Ан тон 1233, 1255
Воду шек, Божо 1232
Војводић, Момир 1887
Ворошилски, Вик тор 1057, 1058
Вргоч, Да ни ца 2724
Габе, Дора 1512, 1513, 1514, 1515, 1561,
1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567
Галчињски, Конста ни Ил дефонс 1054,
1055, 1056
Гам затов, Расул 642, 643, 644
Голи ја, Па вел 1191, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492
Гон чарук, За хар Власович 596, 597, 598,
599, 1822, 1823, 1824, 1825
Гон чарук, За хар Вла хович (в. Гон чарук,
За хар Власович)
Горбовскиј, Гљеб 1590, 1591, 2234, 2235,
2240, 2241
Горки, Максим 1581
Гра ди шник, Ја нез 658, 1617
Град ник Алојз 1231, 1256
Грегорич, Си мон 1080, 2487
Гру бешлиева, Мари ја 1517, 1521, 1522,
1523, 1538, 1539, 1548, 1569, 1570, 2243
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Гру бешли јева, Мари ја (в. Гру бешлиева,
Мари ја)
Груден, Дора 703, 704, 736, 2508, 2509,
2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516,
2526, 2527
Груден, Иго 705, 713, 714, 715, 716, 737,
1204, 1205, 1206, 2452, 2453, 2484,
2485, 2505
Гулиа, Дми триј 1417
Гуљам, Ха мид 1493, 1502, 1503, 1504,
1505, 1506, 1611

Зоговић, Ра дован 2327
Зорзут, Лудвик 2525
Зулфи ја 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329,
1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1336,
1337, 1338
Зу панц, Лојзе 2870

Даска лова, Лиа на 1532, 1542
Де Ви њи, Алфред 1067
Де ле тан Тардиф, Жа нет 1135, 1136, 1137,
1138
Демен тјев, Ан дреј 523, 1659, 2245
Диљба зи, Мирварид 604, 605, 606, 1578,
1579, 1580
Ди ми трова, Бла га 1526, 1533, 1541, 1554,
1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560
Доброволски, Ста нислав Ри шард 1121,
1122
Доленц, Иван 2186
Ду бровин, Борис 1427, 1428, 1429, 1430,
1432, 1433, 1434, 1435, 1442, 1469, 1470,
1472, 1473, 1474, 1688, 1689, 1690, 2820,
2821, 2822, 2823, 2824, 2885, 2886,
2887, 2888, 2889, 2890, 2891
Ђан ка не, Да ниел 2779
Еренбург, Иља 611, 1625
Жа ле, Дениз 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151
Жу жек, Бран ко 1248
Жу пан чич, Отон 731, 732, 1865
Зајц, Да не 1694, 1703, 1704, 1710,1727,
2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218
За крајшек, Божена 2366
За куси на, Не ли 1577, 1631, 1642, 1643,
1644, 1645, 1646, 1647, 1702, 2256,
2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263
Заремби на, Ева 2653, 2695
Зекери ја, Неџати 1454, 1456, 1457, 1458,
1459, 1460, 1461, 1462
Зи даров, Ка мен 669, 1833
Злобец, Ци рил 1188, 1236, 1237, 1238,
1707, 1708, 1712, 1714, 1719, 1723, 1724,
2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224
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Ива нович, Ни колај Леонов 1664
Иго, Вик тор 1165, 1315, 1322
Иса а кјан, Абас 1072
Иса а кјан, Аве тик 1073, 1074, 1075, 1193,
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 2606
Исаева, Људ ми ла 1531, 1537, 1549
Исајев, Мла ден 666, 667
Ја невски, Славко 1104
Јар, Франси 1320
Јен ко, Си мон 735, 1251
Јокић, Бран ко 1940
Каљма 1117
Ка пу ти кјан, Сил ва 1420
Касарова, Љу ба 1286
Ка хид зе, Медеја 2688
Кејрол, Жан 1310
Клоп чић, Ми ле 1242
Кович, Каје тан 1235, 1246, 1725, 2227
Коноп њиц ка, Мари ја 2626, 2627, 2671
Костић, Ду шан 1798, 1799
Коцбек, Едвард 1249
Кошутска, Ха ли на 2629
Кошчи ца, Марко 2725
Кра кар, Лојзе 553, 554, 555, 556, 557, 588,
589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 1168,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,
1482, 1483, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737,
1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744,
1745
Крешчик, Вик тор 1621, 1622, 1629, 1630,
2252, 2253, 2254, 2255
Ку па ло, Јан ко 178, 607, 720, 1615
Кшемја њец ка, Лу ци на 2630, 2651
Ла мар 659, 1091
Ла ху ти, Алексан дар 1507, 1656
Ле Роа, Грегоар 1068
Лебезг, Фи леас 1317
Левец, Пе тер 1244
Левстик, Фран 728, 729, 730,1443
Леонов, Ни колај Ива новић
(в. Леонов, Ни колај Ива нович)

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Рукописна заоставштина Десанке Максимовић ________

Леонов, Ни колај Ива нович 1498, 1499,
1500, 1501, 2904
Лисовска, Ол га 1277, 1278, 1279, 1280,
1281, 1405
Лорен, Ми шел 1131, 1132, 1133, 1134,
1166, 1167, 1321

Нови, Ли ли 242, 1181, 1928, 2520
Новковић, Недељко 2314
Нонешви ли, Јосиф 628, 629, 630, 631, 632,
633. 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604,
1657, 1829

М. К. 719
Максић, Би ља на 2780
Ма ли на, Ка ли на 1288, 2690, 2691
Ма ме, Магда 1307
Маркарјан, Маро 1398, 1399, 1400, 1401,
1402, 1403, 1404
Марсенак, Жан 1311, 1312, 1313
Матвејев, Пан те леј 663, 664
Ме ла, Агат 1152, 1153, 1154, 1155, 1156,
1157
Менарт, Ја нез 1076, 1189, 1190, 1706, 1722,
2225
Мен харт, Ја нез (в. Менарт, Ја нез)
Мерони 1593
Меросен, Еинар 2634
Ме таксе 1264, 1265, 1266, 1267, 1268,
1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274,
1275, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,
1298, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349,
1350, 1351, 1352, 1353, 1354
Мешко, Кса вер 1185
Ми нати, Иван 1240, 1241
Ми ракл, Ана 1139, 1140, 1141, 1142, 1143
Ми ха и ловић, Дра гослав 2368
Ми хај ловић, Борислав Ми хиз 1800
Ми хал ков, Сергеј 1419
Миц ки јевић, Адам 2663
Моклер, Ка миј 1445
Моравскаја, М. 1116, 2239
Мориц, Ју на 2291

Обон, Франсоаз 1144, 1145
Обрестад, Тор 2632
Ода ловић, Моша 1888
Орлов, Сергеј 1161, 1162
Оске Розен, Арне 2633
Островскаја, Е. 2233

Наров чатив, Сергеј Сергејевич
(в. Наров чатов, Сергеј Сергејевич)
Наров чатов, Сергеј Сергејевич 608, 609,
610, 1582, 1583, 1584, 1830, 1836
Недел ковски, Коле 1096, 1097, 1098,
Нерис, Са ломеа 827, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1406, 1407, 1408, 1409
Нерис, Са ломеја (в. Нерис, Са ломеа)
Не хлибарева, На ђа 1536
Нилсен, Рудолф 2638, 2639, 2640, 2641,
2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647,
2648, 2649, 2650, 2676, 2677, 2678,
2679, 2680

Пав чек, Тоне 1247, 1705, 1711, 1713, 1715,
1721, 1728, 1729, 1730, 1731, 2203, 2204,
2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210,
2211, 2226
Пан те лејев, Ди ми тар 722, 723, 724, 794,
795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802,
803, 804, 2905
Пан те лејев, Ди ми три је (в. Пан те лејев,
Ди ми тар)
Пе лин, Елин 1287
Пенева, Боја на 693
Пен чева, Бе ла 2739
Пен чева, Стан ка 725, 726, 1545, 1547,
1552, 1553, 1568
Пет ка нова, Магда 792, 1090, 1243, 1516
Пет кова, Ва ња 727, 1527, 1550, 1551
Пе трових, Мари ја Сергејевна 839, 840,
841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848,
849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856,
857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864,
865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872,
873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,
881,882, 883, 884
Пил ковић, Дора 1801
Пожарска, М. 2236
Поповски, Гли гор 177
Пра шкевич, Гена диј 524, 525, 526, 527,
528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 1632,
1633, 1634, 1635, 1753, 1754, 1755, 1756,
1757, 1758, 1759, 2906
Прешерн, Фран це 1200
Пу шкин, Алексан дар 1114
Ра дић, Ми лан 2265
Разцвет ни ков, Асен 660, 661, 662, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085
Рас цвет ни ков, Асен (в. Разцвет ни ков,
Асен)
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Ра цин, Коста 1099, 1100
Реа ле, Уго 2778
Ређеп, Дра шко 2264
Реме тов, Алексан дар 1095, 1159, 1160
Реџеповић, Џени 2367
Рилски, Максим Фа дјејевич
(в. Риљски, Максим Фа дјејевич)
Риљски, Максим Фа дјејевич 600, 601, 602,
603, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113,
1418, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2687
Ристић, Дра ги ша 2315
Ри шпен, Жан 1318
Руд ни ков, Иван 645, 646, 647, 648, 649,
650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1595, 1652,
1653, 1654, 2607, 2608, 2609, 2610,
2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616,
2617, 2618
Сан да, Ја коб 2635
Се ли шкар, Тоне 657, 1192, 1201, 1616,
2506
Сергејев, Марк Да ви дович 1636, 1637,
1638, 1639, 1640, 1641, 2188, 2189, 2190,
2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197,
2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2246,
2247, 2248, 2249, 2250, 2251
Сил вестер, Мар тин 2791, 2792, 2903
Ску јениекс, Кнутс (в. Ску јениекс, Кнутс)
Скреде, Раг нвалд 2636
Ску јениекс, Кнутс 2696, 2697, 2698, 2699,
2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705,
2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711
Слоњимски, Ан тони 1059, 1060, 1061
Смирненски, Христо 1089, 1448, 1449,
1450, 1451, 1452, 1453
Ста неску, Ни ки та 516
Стан чева, Паули на 1543, 1544
Стефа нова, Љи ља на 1534, 1535, 1546
Стоја нов, Ру мен 2827, 2828, 2829, 2830,
2831, 2832, 2865
Стрни ша, Грегор 1588, 1717, 2230
Тар та ља, Иво 2790
Тауфер, Ви да 1181, 1253, 2518
Теновска, Весе ли на 1289
Терје, Ан дре 1319
Ти хонов (в. Ти хонов, Ни колај)
Ти хонов, Ни колај 1107, 1290, 1291

Ти чи на, Па вло Гри горјевич 567, 568, 569,
570, 571, 572, 573, 574, 575, 1414, 1850,
1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857,
1858, 1859, 1860, 1861
Торгеир, Ли, Арвид 2637
Торопи гин, Вла ди мир 1691
Торопиш, Вла ди мир 2232
Ту вим, Јули јан 1049, 1050, 1051, 1052,
1128, 2625, 2659, 2669, 2670, 2689
Ту вим, Јули ус (в. Ту вим, Јули јан)
Ту ма њан, Ова нес 613, 614, 1585, 1586,
2673, 2674, 2675
Тхо, Анх 1184
Удович, Јоже 1250
Урба нова, Јарми на 738
Фи ли пич, Фран це 549, 550, 551, 552, 1587,
1589 1619
Фомбер, Морис 1284, 2655
Форест Кланси је, Жа клин 1308, 1309
Фор, Пол 1316
Фран ко, Иван 739, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 1043, 1292
Фредро, Александeр 2624, 2660, 2661,
2664, 2665
Фукс, Жа нин 558, 559, 560, 561, 562, 563,
564, 565, 566, 1672, 1673, 1674, 1675,
1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682,
1683, 1684
Фурна џи јев, Ни кола 665, 1092, 1093, 1094
Фурни је, Кристи јан 1130, 1282, 1283
Хора, Јозеф 1063
Хо томска, Ван да 2652
Хофман, Бран ко 1234
Хоџи, Бобо 1416
Хрва ћа нин, Јован ка 1765
Чернејева, Ани ца 734
Чорни, Са ша 2238
Џа џић, Пе тар 2341
Шварц, Макс 1922
Швиршчињска, Ана 2631
Шкерл, Ада 243, 1169, 1245, 1692, 2231, 2503
Шмит, Јоже 1229, 1700, 1701, 1716, 1718,
2228, 2229
Штаф, Леополд 1062
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Индекс наслова песама
А и тебе то молим 2806
А ко та мо иде? 178, 720, 1615
А он свега један 2095
Абул Ала Ма ари 1073, 1075, 1193, 1194,
1195, 1196, 1197, 1198, 1199
Августовско небо 2016, 2445
Аеродром Орли 2598
Ази ја 531, 1756
Ака ци ја 5, 1327
Алексан дри ја 1340
Ал кохол 1485
Ан дрејкин зуб 1691
Анегдо та 6, 228
Аноним 1127
Април 1942. 840
Април 690, 1838
Априлска пома ма 110, 363, 1966, 2468,
2541, 2596
Априлска утак ми ца 301
Арарат 214, 990
Арми ни 1268
Ати ла и словенач ка кра љи ца 1215
Аутобуска ста ни ца 800
Бајка 2050, 2379
Бајка о злој чорби, баби шкр ти ци и мудрој
зде ли 2651
Бајка о тврдогла вој зми ји 2338
Бајрамска леген да 1212
Бајчи ца 864
Ба ка ша љив чи на 2881
Ба карна ру жа 484
Ба ла да 1150
Ба ла да бес кућ ни ка 662
Ба ла да бес кућ ни ка : 1. 1081
Ба ла да бес кућ ни ка : 2. 1082
Ба ла да бес кућ ни ка : 3. 1083
Ба ла да о јед ном улич ном углу 724
Ба ла да о хлебу 723, 1447
Ба ла да о ци клону 1629, 2254
Ба ла да слепе 1084
Ба лет 57
Ба лет у сеоском двори шту 342, 1962
Бал ка нац 1811
Бамбо 2670, 2689

Бар ми јед ну подари 969
Барска пру га 201, 1008
Барске пти це 356, 453
Бдење 501, 2397
Бегу нац 58, 377, 1116, 2239
Бе жи из ба ште 1140
* [Без наслова] 1156
Без наслова (А на та ван чик сам усуди се,)
847
Без наслова (А ри там и сли кови незна но
от куда) 934
Без наслова (Ако ћу озбиљно, овај час) 878
Без наслова (Без наслова смо почи ња ли,)
920
Без наслова (Боже, ка ко му њеви то ле то,)
888
Без наслова (бр. 11) 849
Без наслова (бр. 121) 842
Без наслова (бр. 122) 841
Без наслова (бр. 131) 848
Без наслова(бр. 37) 844
Без наслова(бр. 60) 845
Без наслова (бр. 76) 850
Без наслова (бр. 7) 843
Без наслова (бр. 8) 851
Без наслова (бр. 94) 846
Без наслова (Вас век чекам да реч си не,)
857
Без наслова (Ве тар за ви ја, зви жди много)
874
Без наслова (Воли ме. Ја сам та ма
неутешна) 861
Без наслова (Воли ме, ја сам помрчи на)
911
Без наслова (Говоре, свуда судба нас чека,) 860
Без наслова (Да ли зато што непогода)
918
Без наслова (Давно не веру јем над зем ном
простору) 866
Без наслова (Ду ге годи не растан ка чеках,)
853
Без наслова (део песме) 836
Без наслова (Же ља ми је нешто рећи
песни ци ма:) 897
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Без наслова (За сла га ње сти хова немам
дара, –) 899
Без наслова (За ка жи ми саста нак) 863
Без наслова (Зар ћемо све до краја ова ко)
937
Без наслова (Заспим ли, пренем ли се –
рат, рат,) 945
Без наслова (За што се играш да ми је да
знам?) 943
Без наслова (Зи ма као укопа на ста де.) 908
Без наслова (Знам да ми се нећеш вратити,) 869, 923
Без наслова (И најед ном ни че неки на пев
мут ни) 887
Без наслова (Ја жа лост осећам огром ну,)
930
Без наслова (Ја мрзим смрт) 885
Без наслова (Јед на је у све ту бла годат) 872
Без наслова (Ка да на неба пла во море)
873
Без наслова (Ка ко много снега у апри лу
има) 907
Без наслова (Ка ко на оба ли овој жи ве ти)
854
Без наслова (Крај твоје хум ке веч ни неспокој) 855
Без наслова (Крв опет поче да лопи,) 2067
Без наслова (Ла хор?) 896
Без наслова (Мисли ла сам, мржња је пламен шум ни,) 862
Без наслова (На шум ном месту неком)
898
Без наслова (Нас ра ђају ћи дан) 868
Без наслова (Не знам да сам има ла мла да)
1087
Без наслова (Не очаја вај ни ка да) 884
Без наслова (Неза посленост да корим
чак,) 880
Без наслова (Неми ром грозни ци сличним) 904
Без наслова (Ни Ах матове крот кост) 870
Без наслова (О ћу ти, ја знам, ја знам, ја
знам) 916
Без наслова (Окренеш се – ока мениш)
892
Без наслова (Оси ро те ла ми је ду ша убога)
871
Без наслова (Оти ћи, оти ћи, оти ћи,) 883
Без наслова (О, ка кво ми се сни ло море!)
894
Без наслова (Песме хоћеш, чекаш ду го,)
891

Без наслова (Погледај – два дрве та расту)
879
Без наслова (Пожа ли те уса хли по ток!)
895
Без наслова (Помисли, зар је ма ло де ло)
940
Без наслова (Пра ши ном заспи те моје
зени це) 924
Без наслова (Пренеш ли се, усним ли –
рат, стал но рат) 882
Без наслова (Препа дох се, ка ко често
бива, –) 944
Без наслова (При рода мла дости нас гони)
877
Без наслова (Разбио по ток ују тру) 886
Без наслова (Своме ци љу, ци љу дра гом)
900
Без наслова (Се ти се шта си ми узео све.)
876
Без наслова (Судба је вреба ла са ока оба)
893
Без наслова (Су тра је дан твога рођења,)
852
Без наслова (Ти мислиш – исти на је
проста?) 917
Без наслова (Ти не постајеш сећа ње ни
дан да њи) 915
Без наслова (Ту мараш шу мом не слу тећ
да ћеш ту) 856
Без наслова (У бу ри је са мо спасење,) 942
Без наслова (У бу ри је уточи ште и спасење,) 921
Без наслова (У срцу твоме би ла сам ипак?)
919
Без наслова (Узео си ми све тлост и
ваздух) 858
Без наслова (Фебру ар! Укршта ње чудеса
–) 839
Без наслова (Цврчак пева, са кривши се у
мрак,) 935
Без наслова (Црвен касти лебде одра зи)
909
Без наслова (Црн га вра не, вра не црн) 939
Без наслова (Често ми па да на ум Бах чисарај…) 941
Без наслова (Чуј зри кавце... А знаш ли ко
су они?) 912
Без наслова (Шта да ка жем. Остао је
кратак рок,) 881
Без одјека 1033, 1988
Без тебе 1338
Без чет ке и ногара 649, 1654
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Безгрешно зачеће 2408
Бези мена река 1385, 1437
Бези мена сеоска река 985
Бекство 1307
Бе ла вра на 460
Бе ла пу за ви ца 1952
Бе ле играчи це 1168
Бе ле ноћи 752
Бе ли голу би 1715, 2210
Берачи це локва ња 1182
Бечу 667
Биљке аждаје и пче ла Ра нора на 2358
Бисерке 441, 1890
Бит ка неба и ка мена 768
Бит ка у Кован лу ку 1369
Би ће опет лепо као пре 1869
Би ћеш са ма 1727, 2216
Бла го 1519
Бла го теби 740, 1375
Блискост 1435
Бог смр ти, 1866, 2179
Богатство 1403
Богови 1402
Богомољке 963
Богу за леђи ма 1224
Боја зан 216, 962
Боје, 100, 2467
Бокови… 1482
Бол грабљи ви ца 358
Болесни ан ђе ли 260, 373, 2400
Болесник 55, 285, 2576
Болесник у грозни ци 68, 280, 2548
Болесни ци 2421
Боли ме ма ли ша ни 1426
Борба очи ју 261
Бран ковински цвет ни трг 2139
Бран ковинско гробље 2591
Бран ку Ћопи ћу 32
Братске хум ке 2602
Брда 2388
Бреме 1222
Брзојав давно отсут ном 124, 170
Бри ја но стри жено 2663
Број пет 1706, 1722, 2225
Бу ба мара 2623
Бу бља аутостра да 2339, 2862
Бу гари ма 1797
Бу гарски језик 668, 1088, 1693
Буда у бра манској књи жни ци 1223
Будим речи 511
Буд но ослу шку јем 1478
Бу ђење тра ве 54, 182

Бу квар за исе љени ке Срби је 2781
Бумбар го тован 2794
Бу нован сан 67
Бу ра 1548
Бу ра код Нарви ка 1005
Бу ра код Норви ка 2396
Вајмар 2601
Ва ли 695, 1841
Варљи ве све тлости 145, 2417
Васиона деч је собе 371
Вевери ца 1173
Вевери ца у Врњач ком парку 236
Вевери це 2035
Вевери це у Врњач ком парку 1996
Ве жба ње воље 284
Веја ви ца ми риса 2101
Веје 736
Ве ли ки раз лог 2859
Ве ли ко рођење 1324
Верност 1738
Веру јем 2306
Веру јем земљи на реч 95, 2092, 2584
Веру јем у атоме 968
Вест 2856
Ве тар 2671
Ве тар и јаси ка 625, 1598, 1826
Ве тар на морској оба ли 245
Ве тар с Укра и не 574, 1851
Ве трока зова успа ван ка 1282
Вече 1253, 1331, 1723, 2220
Вечера од гвозденог кли на 2660
Вечерас 1238
Вечерња ви зи ја 2110
Вечерња песма 699, 1845
Ви ђено у бу ни лу 2163
Ви ђење 2013, 2742
Ви ђење (Гробни ца) 1997
Ви зи је изнад Кремља 171
Ви ла на послу 1118
Ви хор Ту ђи нац 2544
Ви хор ту ђи нац 53, 300
Ви шње 1330
Водена гора 96
Водени дух 389
Водени чар 2058
Војна у Ки ни 1053
Војнич ка 1200
Војнич ки коњ 1076
Војнич ко гробље у Солу ну 2449
Воли ме та ко 1529
Волим своје ћу та ње 585, 1614, 1626
987

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

Волос 821
Волоши нови акваре ли 903
Вол шебна земља 2401
Вол шебник 645
Воља 1566
Врабац 2634
Вра на 336, 1975
Врап ци 1344
Врата 1279
Врати те се ку ћи 1427
Врати ће се се ли це 268, 769
Вра ћајте се ку ћи 1430
Вра ћа ње из пра домови не 799
Врбова сви ра ла 1463, 2608
Време љу ба ви 1058
Време прошло 2429
Вр тић 1489
Вук 1089, 1449
Вук из мог де тињства 2349

Гром 183, 2032, 2074, 2174
Гро теска 1523
Гур-Емир у снегу 1498
Да ли је би ти песник 513
Да ме боље познате 63
Да ми је брзо 325
Да сам да нас де те 2340
Да се разда ни (Да буде дан) 1452
Да леко дрво 859
Да ље бих пошла 583, 1628, 1666
Дан 1341
Дан без же ља 794
Дан вра на ца 417
Дан поези је 1431
Дан ра жи 415
Да ни 1100
Дар дра гој 1232
Даре жљи вост 2704, 2705, 2706, 2707,
2708, 2709, 2710, 2711
Дарови (Ти ми ноћ доводиш) 2012
Два да вљени ка 2712, 2748
Два сна да вљени ка 1895
Два сун ца 1061
Две ала паче 2657
Две ана креонске песме 1484
Двојник 2106
Деве ти вал 51, 302, 1894, 2719
Деве ти спрат 163, 308
Девојач ка 1728, 2204
Девојка и смрт 1581
Девојка коју је волео 1130
Девојко, ти се бојиш 1241
Девојчи ца 1115
Деди на уну ка 505
Дедовска ку ћа у пролеће 84
Дедовски требник 92, 1006
Дека дент 739
Делфи ни 106
Десан ка Макси мовић у Би љарди 1887
Десан ка у Грача ни ци 1990. 2315
Десе тостиш је 1502
Де те 600, 687, 1112, 1831
Де те пи та 2644
Де те у торби 2343
Де ти ња же ља 517, 521
Де ти њи погреб 1235
Де тињство 1095, 1159
Де тлић 365, 423, 452, 1957
Деца 312, 626, 1686, 1828, 1864
Децембарска при ча 2726
Децембарски дан 98, 514

Га вра ни 432, 1891
Га зе ли ца 1236
Гатара 418
Географски за пис 2102
Глас звона 726
Глас преда ка 823
Глас револу ци је 2647
Глас секи ре у шу ми 459, 1974
Говор же леза 2370
Говор на гробу 7
Говорник у Хајд-парку 2280
Голу би 354, 1968
Голу би ће ли је 2674
Горка уте ха 375
Господе Усуде 1389
Господе усуде 762
Господин Дореми 1065, 2658
Гост 504
Гости 2094
Гостиона. Ноћ. 1480
Грабљи ви це 346, 349
Градско гробље у Ва шинг тону 979
Гра ђење гнезда 427, 1956
Графи ка 1661
Грача ни ца 246, 2398, 2716, 2819
Грешни ан ђео 199
Грешник 1208
Гри гов гроб 1004, 2393
Грли ца 430
Грли це 102, 316, 348, 355, 380, 2464
Гроб црвеноармеја ца на тргу у Београ ду
1107
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Децембров брат 253
Дечак и старац 580, 1618
Деча ку из Бомбаја 1685
Деч је пи та ње 1131
Ди вље пат ке 184, 2170, 2878
Дивна вевери ца 1114
Длан 2612
Добар поче так 1632
Доведи пти цу 196
Дови ђења 2422, 2642
Дога ђај под небом 359
Дога ђај у небеси ма 467
Догоди ло се све бар по трећи пут 2299
Додир 1893
Дођи 1275
Дођи те у Гру зи ју 636, 1604
Дозив 1560, 1565
Дозлабога 344
Доказ да су у лу бени це зре ле 2795
Дола зак поклисара 822
Дола зи су тра Дра ги њи ца 983
Домови на 1086, 1093, 1536, 1569
Домови на : 2. 1570
Дон Ки хот 838, 2008, 2746
Дошао сам на свет 616, 1605
Дра ги, ти си крив 2512
Дрвена црква 493, 1002, 2390
Древне речи 36
Дроги ра ни тврдокри лац 2165, 2166
Дрозд пи ја нац 434, 455, 456
Дру ги пут на земљи 379, 1355
Дру гово писмо си ну 2505
Дру жи ћу се са Сун цем 2419
Ду га на ску ту 1398
Ду го ћу та ње 2643
Ду чи ћев гроб 1377, 2838
Ду ша 790
Ду ша нему штих 952
Ду шо неспокојна 43, 329
Ђак у пла ни ни 1910
Ђа ци добро твори 751
Ђурђевдански ура нак 294
Ђу ри на ку ћа у Ска дарли ји 1368
Епи лог 1458
Епи таф 132
Епи таф за Би ну 1370, 1977
Ески ми ? 1909
Есперан то 2301
Ети ке та за ви но 476
Ето шта сам реко 1511

Жаба 1066, 2672
Жалба 1561
Жа лосно ју тро 1151
Ждра ли 796
Ждребе 1162
Жега 1023
Жеђ 757, 2389
Же љезно сун це 2267
Жељна сам разговора 2450
Жена 2619, 2898
Жена и ли па 69, 2547
Жена и ли па (Ли па пред зи му) 1901
Жене 756, 1545
Жени 1274
Женидба те треба 444
Женик и невеста 256, 2423
Женски од говор 1531, 1537
Жи ва вода 1444
Жи вот 778, 2715
Жи вот борца 12
Жи во ту 2501
Жи шке 1644, 2262
Жу на 362
За бран ковинске се ља ке 2373
За земљу куда војска прође 2304
За јерес 789
За касом 2633
За Мари је Магда лене 830
За на ивне 786
За нерот ки ње 2436
За све ћу рећи 573, 1852
За сврг ну те 2434
За себра 2433
За седам глад них годи на 787
За слу гу Јернеја 741
За смр томрсце 788
За столом 2084
За чобан ку која се по оцу не зове 742,
2437, 2899
За човека који је погу био перга мен те 743
Забачени нов чи ћи 2439
Забе лешке о при роди 1622, 2253
Заблуда 819
Заблуде 226
Заборав 65, 374, 1148, 2066, 2175, 2295
Забора вљене речи 18
За ви ја ње над Европом 659
За ви чај 91, 2592
За ви чајни храст 2409
За гонет ка 1497
За гонет но дрво 385, 2586
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За грљај 1541
За касне ла разми шља ња 1534
За касне ле побу не 2279
За ла зак за Медвед ни ком 997
За ла зак у пла ни ни 26
За лу тавши у пла ни на ма 1363
За лу тах 288
За љу бљени враг 191, 2120
За мрзло језеро 1244
За нос 1146
За пад 575, 1335, 1850
За пис о деци 133, 2581
За пис о жеђи за жи во том 2064
За пис о ратови ма 1877, 2442
За повест за Варша ву 1121
Заробљени ви тез 806
Засад 2282
Заспах уз књи гу 296
Заста ве 2680
Заточени ца 215
Затра вљен гроб 77
Затра вљен гроб – Косово 2310
Затра вљено гробље 78, 266
Зау век ће оти ћи најбољи друг 1413
Звезда на успа ван ка 1326
Зви ждим и певам 615
Зви ждим, певам 619
Звона 193, 1153, 1394, 2127
Звона у Ни ну 2292
Звук 1567
Звук сви ра ле 2635
Згода са снегом 552, 1587
Здра ви ца 666
Здра ви ца Норвешкој 753, 2387
Зеки на жалба 2907
Зе лени јарбол 1709, 1725, 2227
Земља 1352
Земља је сву где иста 2277
Земља јесам 2293
Земља јесмо 421, 2432, 2897
Земља Шведска 2108
Земља, све тлост и реч 485
Зени це 328
Зени це иконостаса 2874
Зени це са икона 263
Зи ма 257, 1868, 2444
Зимска песма 2636
Зимска подок ни ца 291, 2869
Зимска романса 1214
Зимска са моћа 797
Зимска ту га 2498, 2521
Зимска успа ван ка 131

Зимски пра зник 24, 28, 118, 2579
Зимско вече 1322
Злат ни јеж 2653, 2695
Зли пред знак 153
Зло 372
Злобни дух 634
Зми ја 203
Зми ја мла дожења 2070, 2753
Зми ја у бу нару 360
Зна ла сам некад да ди љу 2884
Знам по многом чему 2441, 2813
Зна мо се 99
Знаш и код нас 2109
Зове Бајкал 1474
Зови на сви ра ла 172, 2582, 2583
Зора 1225
Зором ра но 1407
И би ло ти просто 130, 206
И ду ге бледе 293, 326
И још би могла деси ти нам се љу бав 41,
212
И овде 2069
И рекла је 1252, 1726, 2212
И та кав си сад пред на ма! 1192, 2506
И то ме пла ши 1074
Игра 1165, 1457
Играју се две ду ше 297
Игра ње 1207
Играчи ца 1250
Идол 1588, 1717, 2230
Из песа ма о Биби-Ха нум 1500
Иза шти та поези је 1019, 2412
Изгна ник 1351
Изгу бљен гроб 2426
Изгу бљена песма (стих) 2088
Изгу бљена су за 1396, 2087
Изгу бљени гроб 761
Изгу бљени стих 234, 2879
Изе ту Сарај ли ћу 1651
Између јесени и зи ме 694, 1840
Измождени песник 1145
Изнена ђење 458, 1961
Има и код нас 2152
Има и та квих 767
Има ла бих дом 584, 1667
Име ле 495
Ин ку батор 276
Ин тервју са прасци ма 2332, 2852
Ин терна циона ла 1102
Иње на дрвећу 112, 391
Исе љени ци 1492
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Иси дора у ореолу иња 2908
Иси дора (Човек-жени) 2350
Иси дорин врт 2302
Ис крва вио је храст... 1477
Ис куство 2075, 2750, 2825
Ис ку шење 219, 275, 1027
Исмеја на му за 1144
Ис повест 1491, 1719, 2223, 2678
Истори ја јед ног познанства 902
Ис точ њак 2080
Ишао чаробник 2668
Ја 1190, 1218
Ја волим 1133
Ја нисам писао ову песму 1461
Ја пти це раз у мем 334, 1973, 2446
Ја ћу процве тати 1359
Ја ћу рећи 621, 1609
Јабу ка 1070, 1280
Јабу ке су са зре ле 601, 1113
Ја гањци 1687
Ја года 1440
Ја дрански акваре ли 596, 597, 598, 599,
1822, 1823, 1824, 1825
Јаз раз у мем пти це; Скривни саста нек;
Постопома ; Всај три крат все се је згоди ло 1882
Јаој, ма ма! 2690
Јасна поља на 1688
Јастребац 1429
Јеврејче 1049
Један бу гарски уздах 685, 1832
Јед на од многих 1522
Јед на ду ша ме инспи ри ше 116, 2553
Јед на реч 1556
Једри ли ца 1315
Језеро 1456
Је лиса ве ти Ба грја ни 669, 1833
Јереван 213, 989
Јесен 1186, 1303, 1333
Јесења песма 706
Јесења писма 2652
Јесења шу ма 2 922
Јесење сун це 807
Јесење шу ме 875
Јесење шу ме (1) 927
Јесење шу ме (2) 928
Јесење шу ме (3) 929
Јогу ни це 520
Јожа има ку ћи цу 737
Јохан 1450
Још је стра шни је 141, 1026, 2566

Још један дан до ву чења 2430
Још си онај 128, 390
Ју гословенска Арми ја 2847
Ју гословенским мла дим песни ци ма из
Сиби ра са поштова њем 1757
Ју гословенским мла дим песни ци ма из
Сиби ра са поштова њем 524, 1620
Ју гословенско гостољу бље 2812
Јули на Са ви 104, 2754
Ју тарња посе та 2303
Ју тарње облачење пти ца 345, 446, 1971
Ју тро 235, 1694, 2083, 2217
Ју тро на Кварнеру 754, 2347
Ју тро после бдења 23, 478, 1031, 1986
Ју тро у Кварнеру 2290
Ју тро у Кремљу 167
Ју тро у шу ми 50, 402, 2465
Ју трос сте ми неоп ход ни 146, 264
Кавга 980
Кад жена воли 60, 299
Кад је сун це пошло спати 2667, 2692
Кад мла дост проху ји, шта чи ни те, пти це?
2805
Ка да 2865
Ка да мене не буде 1364
Ка ко ко 42, 2023
Ка ко се ка же 2351
Ка ко ћемо без Бран ка 949
Ка мена библио тека 1367
Ка мено срце 1406
Ка менолом ци 813, 814, 1043
Ка ми чак 1903, 2747
Кам ни шке елеги је 1204, 1205, 1206, 2452,
2453, 2484
Као да је поново 618
Као прси... 1483
Као у бајци 2607
Као у мају 1
Каохи пик 138, 1391, 2420, 2549, 2550
Кап крви 2551
Ка пе тан Бу ха ид зе 624, 1597
Ка пља 242, 2520
Карло Либкнехт 1451
Кармениа да 2615
Ката нац 2240
Катедра ла у Тронд хајму 1003, 1381
Ка ћи перка 351
Кеце ља 1713, 2211
Ки шни облак 498
Ки шобра ни 186, 2126
Кли нич ка смрт 951
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Књи га 696, 1843
Књи га жи во та 407, 2594
Ко да копају кром пир 602
Ко зна 578, 1574
Ко је већи 2842
Ко та мо иде 607
Коа ла у рачва ма дрве та 1366
Код ку ће 661, 1085
Кокошка 1117
Колибри 463
Коме да се ту жим 2044
Коњ марша ла Ти та 2681
Коњи 1418
Копач бу нара 70, 477, 1016
Копачи 1103
Корак у жи вот 735, 1251
Корпар 1319
Кос и нос 425
Косач се вра ћа са косидбе 795
Косачи ца 770, 2383
Косови 364, 1967
Косово 227
Кошмар 154
Ко? 1287
Кра дљивци пролећа 834, 1012
Крај 1237
Крај главног пу та 1350
Крај годи не 890
Крај гроба Н. Н. Пу шки нове 2245
Крај гроба Н. Н. Пу шки нове 523, 1659
Крај ка ми на 617, 1610
Крај реке Се лен ге 1645, 2260
Крај фебру ара 588, 1746
Крај фон та не 1337
Краљ д Иве то 1164
Кра љев столар 1284, 2655
Кра љева кћи 2666, 2693
Кра љевић и просјак 217, 475, 966
Крва ва бајка 2033, 2360
Крва ви крст 758, 2392
Креке ту ше 2238
Кремаљске ку поле 224
Кремаљски му зеј 169, 247, 400
Кремаљски му зеј (Ви зи ја над Кремљом)
2587
Крзно 2117, 2168
Крик 593, 1752
Кри лати нов чи ћи 34, 35, 2054, 2427
Кристал 1530
Кровови 90, 2616
Кроз шу му мржње 76, 378
Крстови 2297

Кћери 1577, 2263
Ку мова сла ма у дим ња ку 2268
Ку па жи во та 1046
Ку ћа пат ње 2176
Ку ћа с тршча ним кровом 1277
Лабуд 440, 447
Лав Ни колајевич Толстој 1690
Лав на са мр ти 2895
Лав у ка везу 622, 1606, 1671
Ла ђа 2698
Ла зар над Косовом 74
Ла нац да на 586, 1627, 1669
Леген да 1501
Леген да о Ропо та му и лепо ти 1540
Лед твоје срце на гло обу зи ма 1906
Ледени за мак 1132
Ледено агрегат но ста ње 396, 1010
Ле жи у пиа ну нај леп ша му зи ка 1544
Лен ка 731
Лен ка иде први пут у школу 1305
Лет авионом (На авиону) 2125
Лет ња обма на 1357
Лет ња обма на (Ски ца) 1356
Ле то 97, 510
Ли ва да у Међу реч ју 1428
Ли вадско чудо 2031, 2124
Ли ји на јел ка 428
Лирски разговор 1055
Лирски родослов 1999, 2047
Лисна злат на ки ша 13, 2143
Лисни крематориј 238, 2099
Ли та ни ја 1051
Ли цем ка јесени 1278
Лопов и ка зна 62, 267
Луду јем 581, 1572
Луксембург 1134
Лу там парком 139, 2147
Лут ка и маче 2236
Љу бав 1554, 2027, 2378
Љу бав 20. века 38
Љу ба зни посту пак 506
Људи ноћи 81, 1870
Људско срце 162, 309, 322, 394, 818, 1994,
2554
Ма гарцу у јасле донесено 2665
Ма гла 532, 746, 1754, 2394
Мај 745, 779
Мајка 1532, 1542
Ма ла је гра ни ца 970, 2803
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Ма ла ме лоди ја 2618
Ма ла спор тист ки ња 646
Ма ли Јан пола зи на пут 2627
Ма ли ја хачи 2845
Ма ли конобар 1298
Ма ли родољуб 656
Маслачак 1174
Маслач ци 29, 469
Матери не косе 2614
Материнство 1559
Мати 639, 1271, 1601
Маче у џепу 2861
Мегдан 2377
Медвед са ња 1302
Међа ши успомена 208
Међу на ма 704
Међу пла не та ма 829, 2043
Мера не 635
Мера ни 1655
Мери се предста вља 1242
Месец (Девојач ка песма) 1160
Месецу је крај 551, 1589
Месечев осмех 959
Ме так 1591, 2234
Ме так бола 772
Мећа ва на бран ковинском вису 2372
Мешење хлеба 718
Ми 1453
Ми устајемо 1213
Ми хлеп чи ће печемо 1177
Ми ле Шекспи рове тра геди је 2599
Ми ли Доро тејевој 1634
Ми ну те љу ба ви 2502
Миољско ле то 2017, 2752
Мир 1281, 1419
Ми рис земље 2316
Ми рис копри ва 211
Ми риси 101
Мисао понорни ца 149, 405, 2004, 2010
Ми хољско ле то 2140
Ми ши 2237
Ми шљење уну ка 984
Мла да девојка 1462
Мла ди песни ци 290
Мла дост 1362
Моги ле времена 123, 2056
Можда ће ова ко би ти 366
Мој вршњак ћук 948
Мој ноћ ни гост 1729, 2205
Мој сабесед ник је говорио 1989, 2424
Мој час 1515
Моја му за 1203

Моја поези ја 1054
Моја сестра – је ла 801
Моја срећа 1057
Моје те ло 577, 1575
Моји земља ци 2448
Моји осмеси, ру ке моје и ја 1460
Молба громовни ку 2086
Молба и моли тва 205
Моли тва за оклоп 1998
Монолог разочара ног 2311
Монолог цара Ду ша на о царској имови ни
2807
Мора пролеће на ћи 1334
Мора на 828
Мора ни на успа ван ка 2901
Море 938
Москва 1111, 2682
Моцар тов рекви јем 2443
Мочвара 353,451
Мраз 220, 1020
Мра зови то ју тро 2137
Мрак 709
Мр тва при рода 2162
Мр тва пти ца 339, 1965
Мр тва ти ца 2079
Мр твац столећа 1234
Мр тве ствари 1710, 2213
Мр твој дру гари ци 1730, 2206
Му зеј у Освен ћи му 134
Му зеј у Ошвен ћи му 2585
Му зи ка 802
Му зич ки кон церат 198, 2150
Мулен Руж 1663
Му ми ја 1662
На авиону 2835
На бе лу хељду 603, 1108
На булевару 1543
На вен ча њу при јате ља 2029, 2090, 2131
На води 1021
На дан свођења рачу на 702, 1847
На ју жну оба лу 1928
На јулској жези 972
На ка меном тлу 2648
На кеју 654
На ли ва ди 103, 2542
На ли ва ди са де те том 2870
На ли терарној сед ни ци усмерених 2040
На морској оба ли 744
На мра зу
На мр твој стра жи 286, 998
На Одисејевој стени 1373
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На оба ли 1078
На опора ви ли шту 387
На пла жи 1176
На помену 2717
На првим при ла зи ма 2330, 2331
На растан ку 2105
На Стра жи лово идем 2271
Над књи гом бајки 1911
Над поги нулим мла ди ћем 1558
Над понори ма 1441
Над разби јеном сакси јом 494, 500
Над свеском умрлог ђа ка 2817
На да су тра шњи це 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566
Над ме та ње пи ја ни ца 2793
На и ван оп ти ми зам 258
Најам ник – слу га 1292
Најед ном сам пролећем опи јена 160
Нај леп ша земља 1317
На мерник 489, 1992
Наочари 2659
Народ на кле тва 991
Народ на ли ра 2606
Наста вак разговора 2328
Наста вак разговора о Зогови ћу 2298
Наставник 1143
Наста нак песа ма 1411
Нат пис на књи зи 865
Нат пис над изрезбареним врати ма 1499,
1664
Науч ни апокриф 486, 2093
Науч но саслу ша ње 2180
Наш деди ца 1170
На ша Мара 1175
На шег оца мајка 2357, 2826
Не бој се 2307
Не дај се Тара 272, 2181
Не дам 152
Не знам и знам 700, 1846
Не зови ме 576, 1612
Не можеш ме прона ћи 20
Не свени ми 1048
Не треба се на дати 1022, 2413
Небеска коњи ца 307
Небеско злато 105
Невероват но 631, 1592
Невеста 691, 1849
Неви дљи ва земља 2161
Невоља 1288
Недељна проповед 232
Недоу ми ца 1562, 2042
Недоу ми це 143, 281, 303

Не жна песма 1454
Незаборавни ру бац 2265
Неза писа на 2273
Незгода 734
Неизбе жно 958
Неис пла ћени дуг 804
Нека је срет но 1981
Неко ко ће тек би ти ја 2269, 2275, 2376
Нема краја 1050
Нема ни ког 961
Нема се кад 1353
Немам ви ше времена 2184, 2815
Немам про тиво трова 2014
Немир 889
Неми ран сан 158, 2565
Нем ци ма 1059
Необи чан сан 2118
Необич на мисао 140
Необич на ра дост 2743
Необич ни краљ 2656
Непогода 1382
Непознат гроб 771
Непознат човек 692, 1848
Непозната пти ца 337, 1969
Непоновљив сан 189, 2098
Непо требна узбу ђења 1336
Неса ни ца 179, 194, 1157, 2116
Нестрпљи ва лепо ти ца 83, 2570
Неће ме у рај за це ло 2840
Неуспех 2103
Ни је за децу 190, 837, 2130
Ни кад 2381
Ни ка да нисам знао 2684
Ни ко не зна 2051
Нисам кра љи ца при роде 274, 2283
Ни чи ја земља 2744
Ни шта вам не вреди 996
Нове грешке 2334
Новембарска слут ња 151
Нови бог 1696
Нови друг 2638
Нови мост у Мојстра ни 2342
Новинске речи 39
Новогоди шња честит ка 2046
Новогоди шња честит ка ба ки 2883
Новогоди шња честит ка (Новогоди шње
честит ке) 2714
Новогоди шње вече 1424
Новогоди шње честит ке 2288
Ној 439, 449
Ноћ 824
Ноћ на мору 1293, 1342
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Ноћ сећа ња 1249
Ноћ у ве ли ком гра ду 2649
Ноћ у пла ни ни 164
Ноћ 6. августа 926
Ноћас ме је... 1481
Ноћас пра штам 2289
Ноћ на бајка 1104
Ноћ на мисао 2011, 2722
Његове ру ке 2209
Њено ве ли чанство (Мисао Понорни ца)
2009
Њи хов пра зник 1388
О би љу лекови том још јед ном 8
О кли ци која ни че у новембру 1405
О лову 2287
О обореној цркви 783
О писа њу песме 1124
О пореклу (Ду ша нов монолог) 2864
О пти ца ма 936
О све ти Ми ха и ло та мо доле под се лом
1747
О, све ти Ми ха и ло та мо доле под се лом
589
О сун цу 1417
О, те гра не 1490
О хи јерархи ји 2375
Оба зри вост 2889
Оба ле ју жног Иту ру па 526, 1633
Обећа ла си да ћеш би ти веч на 2818
Обећа ње 2650, 2677
Обла ку 1202
Оборено гнездо 429
Обред на игра 971, 1387
Ова игра је жа лосна 1708, 2222
Оглу ве ли (Јогу ни це) 2867
Огром но дрво 1467, 2617
Од исте твари 481
Одаја мла дости 2613
Ода кле почи ње домови на 1412
Од говор 2679
Оде ли те ку ће 2894
Од ломак из писма 707, 1927
Од мор 1137
Оду ми ра ње 277
Око за око 2402
Ок тобар 1564
Ок тобарско дрво 2145
Оловка 1590, 2235,2241
Она неће рећи 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548

Они 1312
Опору ка 2903
Опрости 93, 250, 2590
Опроштај 1390
Опроштајна песма ве тру 416
Опсена 1392
Опусте ли оклоп 2020
Орлови 1976
Ослобођење 2059
Осу ђена мисао 241, 1892
Отаџби на у првомајској поворци 2796
Отаџби но, ту сам 2272, 2814
Отворена песма Д. М. 2314
Оти шла је 610, 1583, 1829
Оти шо ми је отац у да леки свет 2187
Оцу 1712, 2224
Очара ност 705
Па вле и Са вле 2661
Пад жи ра са гра не 1314, 2654
Па добра нац 2133
Па добран ци 188
Па као 2266
Па кет из затвора 653
Пам ти ћу све 409
Пара да 341, 1958
Пар тијска песма 1201
Пас за ви ја 468, 957
Пасте ле 569, 570, 571, 572, 1856, 1857,
1858, 1859
Пасти рева при ча 1142
Пасти ри 1172
Патриотски разговор са Срби ма 2052
Пау ни ца ма некен ка 1954
Пау ци 239, 2114
Пау чи на снова 155
Пау чи на сти хова 320
Певачева судба 655
Педесе тогоди шњи ца 1191
Перун 763
Перу нов дворац 1385
Песма 643, 1248, 1285
Песма Београ ду 1908
Песма без наслова и почет ка 1658, 2508
Песма без наслова (А шта нам се бесплатно
да ло?) 1639, 2249
Песма без наслова (Ако ми коњ од га лопа
гором суста не) 2201
Песма без наслова (Бе жа ла сам често у
жи во ту) 1680
Песма без наслова (Без жи вот на степа
буди немир у ду ши.) 1643, 2258
995

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

Песма без наслова (Би вају на ша присуства при вид на,) 2839
Песма без наслова (Би ла је тра ва као роб
полегла) 1734
Песма без наслова (Би ла јед ном нека песма) 2882
Песма без наслова (Болу јем од вас,) 2885
Песма без наслова (Ве лим да сам за ћу тао)
1740
Песма без наслова (Ве тар се гнезди под
да шча ним кровом.) 1202
Песма без наслова (Већ по који пут ме не
схваташ још,) 1636, 2246
Песма без наслова (Ви који у поноћ
спавате) 512
Песма без наслова (Воли те сву децу
света) 1807
Песма без наслова (Вра ћају ми се из
прошлости људи,) 2509
Песма без наслова (Говоре жениш се
с пролећа) 1264
Песма без наслова (Горе Померан ци и
пла ни не горе) 1742
Песма без наслова (Гур-Емир у снегу) 2904
Песма без наслова (Да хоће да ме позову
од некуд) 1270
Песма без наслова (Да ли су ка мен тројици мудра ца) 2702
Песма без наслова (Дан је пи јан од ка пи)
1679
Песма без наслова (Да, сва ко може би ти
здрав,) 1439
Песма без наслова (Двостру ки прозори)
1677
Песма без наслова (Девојчи ца коју за нео
је) 2600
Песма без наслова (Ди му ватре ве тар не
да ми ра) 534
Песма без наслова (Ди му ватре ве тар не
да ми ра,) 1759
Песма без наслова (Дињ-бом, дињ-бом –)
2197
Песма без наслова (Док си жи вео у оно
тешко доба,) 1273
Песма без наслова (Ето ту моја песма
буја) 2696
Песма без наслова (Жао ми је што нисте
ви де ли океа на) 527
Песма без наслова (Жеђам све већ ма,)
2821
Песма без наслова (Жи ви сам! Ни ка да не
из усти) 1446
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Песма без наслова (За време ле та авион се
понекад тресе) 10
Песма без наслова (Зар ни је би ло све као
чар сна?) 2516
Песма без наслова (Зви жда ло, пева ло
срце – пти ца ра на) 1608
Песма без наслова (Земљо моја, гора
гранит них, су рих,) 1520
Песма без наслова (Зи ма је. Смрзла се
жива чак.) 1503
Песма без наслова (И, ви поле тарци
меки као ду ша) 2809
Песма без наслова (И ноћас све тле
куполе) 399
Песма без наслова (И сад си на суду, ето)
1524
Песма без наслова (И сад ту смо! У својој
клу пи) 2244
Песма без наслова (И сребролист жбун)
1400
Песма без наслова (Изгу биш ли пу ну
касу,) 1504
Песма без наслова (Између неба и мора)
1675
Песма без наслова (Има у Лењин гра ду,
сем неба и Неве) 1737
Песма без наслова (Један хром ритам) 2830
Песма без наслова (Једиш се и ту жиш
уза луд но) 1265
Песма без наслова (Кад се брегови уморе
поста ну језера, на земљу пад ну) 2703
Песма без наслова (Ка ко је леп од нос месечев према сун цу растан ци јабу ке од
гра не) 2701
Песма без наслова (Ка ко је тешко ди ћи се
пру ту) 2823
Песма без наслова (Као зми ја на бе ли ну
твојих груди) 629
Песма без наслова (Као са моу би ца у кланац) 1733
Песма без наслова (Кара-Та насе, хајду чино црна,) 1552
Песма без наслова (Кара-та насе, хајду чино црна,) 1568
Песма без наслова (Ки ша иза ока на –
о теби мислим,) 642
Песма без наслова (Ко ка же да за ову
ствар) 2189
Песма без наслова (Лепо је да се све
сврши на време,) 1547
Песма без наслова (Љу ба ви која си ми)
1647
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Песма без наслова (Млад ју нак песму допева) 1097
Песма без наслова (Мој стари ји брат) 644
Песма без наслова (Молим не себе ра ди,
већ ра ди оног) 1741
Песма без наслова (На дла ну ис пру женом) 9
Песма без наслова (На проплан ку пун
месец бледи) 1599
Песма без наслова (На проплан ку пу ни
месец бледи,) 641
Песма без наслова (На пут се спремају ћи
ду ги) 1300
Песма без наслова (На Стра жи лово идем
још за сен ке,) 2893
Песма без наслова (На свет сам дошла
пома ло пја на) 1399
Песма без наслова (На што речи и шта је
перо) 1736
Песма без наслова (Не буди ту жан) 1672
Песма без наслова (Не дао ти Бог) 19
Песма без наслова (Не знају ћи) 1600
Песма без наслова (Не знају ћи дрскости
ни сна ге мојих ру ку) 640
Песма без наслова (Не ма мих те да дођеш
к мени) 1354
Песма без наслова (Не, не сматрај ме
увређена:) 2888
Песма без наслова (Не, не ти чу ћи) 2820
Песма без наслова (Не покла њај ми време
безмерно,) 1433
Песма без наслова (Не тра жим ја тебе.
Свуда куд крочим,) 1294
Песма без наслова (Не треба смрт (зми ју)
помену ти,) 2834
Песма без наслова (Небеса пла вет) 2822
Песма без наслова (Ни је лоша ова игра:)
1707
Песма без наслова (Ни је сре та ла, ни
испра ћа ла) 2248
Песма без наслова (Ни је сре та ла, ни испра ћа ла,) 1638
Песма без наслова (Ни ка да не сре те) 1681
Песма без наслова (Ни ка да ни кад)1684
Песма без наслова (Оба ло реци та ласу да
не дола зи ви ше) 2699
Песма без наслова (Оби ђох на ше са моће
крај драг:) 715
Песма без наслова (Овде ле жи човек)
1682
Песма без наслова (Од пам ти века нас
залуд не уче) 680

Песма без наслова (Од пам ти века нас залуд не уче:) 1494
Песма без наслова (Ода кле дола зиш та ласе?) 2700
Песма без наслова (Ој, кад Бајкал са зна де
тајну пре тајну,) 2194
Песма без наслова (Они који се као реке
нису могли сли ти,) 1009
Песма без наслова (Опасни ји сам мр тав,
него жив) 252
Песма без наслова (Опет сам прона шла
море) 1676
Песма без наслова (Осуђу јете ме јер нисам
као ви) 1188
Песма без наслова (Осу ђу јеш ме где стао,
учи нио ма што,) 1637, 2247
Песма без наслова (О, први да не слободе
злат не,) 1525
Песма без наслова (О, роде несрећ ни, што
оркан те двојни) 2510
Песма без наслова (Пи шем писмо човеку)
1647, 2261
Песма без наслова (Плови пу чи ном брод,
мају шни кон ти нент) 748
Песма без наслова (По сводови ма пу коти на шаре си ве) 1656
Песма без наслова (По сводови ма пу коти на шаре си ве,) 1507
Песма без наслова (Поги нула је док се
игра ла,) 1625
Песма без наслова (Поново свет угледати
мла дим) 1683
Песма без наслова (Послу шај ме:) 2193
Песма без наслова (Пред вече пошле
девојке брати божу ре) 1495
Песма без наслова (Преора ли су орачи
гроб крај пу та) 2892
Песма без наслова (Проговори ла крај
потока зова) 376
Песма без наслова (Прода ва ли су на тргу
пса.) 2256
Песма без наслова (Прода ва ли су на тргу
псе.) 1631
Песма без наслова (Пролећу гуске високо)
1630, 2255
Песма без наслова (Пропусти ћу те под
условом јед ним) 1611
Песма без наслова (Пут твој који сече
поља нова,) 1347
Песма без наслова (Ра ке те паљбе. Што је
небо црње,) 1735
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Песма без наслова (С ту гом од ласка (заласка) тешко се изми ри) 1432
Песма без наслова (Сам остао сам, у вечери јесење касне) 2485
Песма без наслова (Сам остао сам, вечери
јесење касне.) 716
Песма без наслова (Са хра ни ли га у земље
пла не ту) 1161
Песма без наслова (Све те ноћи, без љу бави мрак тих) 714
Песма без наслова (Свејед но осећаш ли
љу бав према мени,) 1528
Песма без наслова (Свет је ве ли ки, а пред
са му смрт) 1743
Песма без наслова (Сви пу теви су се скрати ли,) 1697
Песма без наслова (Си нова у Бајка ла је ни
много ни ма ло,) 2192
Песма без наслова (Ску ва ли смо пи лав)
1420
Песма без наслова (Сплео сам мре же да га
ухватим, сплео их вешто и зло) 528
Песма без наслова (Сплео сам мре же да те
ухватим. Сплео их вешто и зло.) 1635
Песма без наслова (Срећа има) 1673
Песма без наслова (Стабло наг ну то чудесно) 1678
Песма без наслова (Та зимска ноћ траје
ми лионе да на.) 1296
Песма без наслова (Твој гнев је као на
води лед,) 1505
Песма без наслова (Тешко је ловцу без
извора –) 2200
Песма без наслова (Ти овај весе ли
отпразнуј датум) 503
Песма без наслова (Ти си волео – ниси се
сећао,) 1269
Песма без наслова (Ти у земљи већ спаваш, мој дру же мио,) 1328
Песма без наслова (Ту жни у ноћи, и пожуди,) 1098
Песма без наслова (У мени стал но трепери боја зан) 2527
Песма без наслова (У прстен ме не за кључа вај) 1276
Песма без наслова (У ру ци некад држа ли
смо свет) 713
Песма без наслова (У тај крај смо се стекли) 2196
Песма без наслова (Учи се, мла ди ћу, у човека човеч ности.) 1506
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Песма без наслова (Фотографи ја створена
да се ис па шта) 1646
Песма без наслова (Фо тографи ја – створена да ис па шта) 2259
Песма без наслова (Хоћу да те волим ка ко
сам волео ју тро и море) 530, 1758
Песма без наслова (Хоћу да, те волим
коли ко сам волео ју тро.) 2906
Песма без наслова (Хтео мајмун сме ли
неки) 2624
Песма без наслова (Црн као ноћ,) 2195
Песма без наслова (Црно вече снег) 2164
Песма без наслова (Човека који се ту ђега
докопо) 1295
Песма без наслова (Шта дога ђа са све том,)
1640, 2250
Песма без наслова (Што је слат ко, што је
слат ко слу шати при че,) 1067
Песма без наслова (Шу мори над са мим
ухом) 1401
Песма без наслова : 2. 1309
Песма без почет ка и наслова (И као ма ли
див) 1348
Песма бес кућ ни ка из 1941. 1731
Песма бес кућ ни ка из 1943. годи не 2207
Песма бес кућ ни ка из годи не 1941. 2495
Песма боце (Боца је пева ла) 2188
Песма дои ље 1136
Песма на извору 2285
Песма о ма ми 550, 1691
Песма о несрећ ној деци 1978, 2801, 2909
Песма о слепом ми шу 1229
Песма о смр ти и жи во ту 1231
Песма о чавка ма 1703, 2214, 2218
Песма от пора 1700, 1718, 2229
Песма срче (Боца је пева ла) 2191, 2199
Песме без наслова 2526
Песме посвећене Не ли Нешковој 2827,
2828, 2829
Песми 1872
Песник 2022, 2078, 2160, 2182
Песник и пролеће 2060
Песник и Све товид 230
Песни ки ња 1263, 1434
Песни ков гроб 604, 1578
Песни ков каби нет 2138, 2880
Песни ков кип у парку 2425
Песни ков мозак 229
Песни кова биографи ја 157, 412, 2552
Песни кова колевка 122
Песни ково ви ђење 248, 2868
Песни ково дрво у логору смр ти 590, 1748
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Песни ково писмо у му зеју 304
Песни ку 620, 805, 1670, 2887
Песни ци да на шњи 2728
Песни ци да на шњи поста ће песни ци од
ју че 1393
Песни че, ду жност знаш 1865
Пећински сли кар 22, 988
Пешак 750, 2853
Пешча ни сат 954, 955
Пи ја ни ца 798
Писа ле су нови не 2270
Писам це 2891
Писа но по мору 2697
Писма песни ку (трип тих) 1853, 1854, 1855
Писмо 2500
Писмо Десан ки Макси мовић 1243
Писмо са Мље та 976, 1374
Писмо Укра и ни 2683
Пи та ли ца 2662
Пи та ње 1445
Пла жа у за ли ву Бату ми 1898
Пла мењача 137, 223, 445, 483, 2015, 2055,
2571
Платан 632, 1593
Плачем 582, 1571
Побеђи ва ње стра ха 1982
Повратак 1096, 1310, 2021, 2215
Повратак са из ле та 2037, 2153
Поги нула је док се игра ла 611
Под земљом вас је ви ше 75, 2568
Под јесен 2104
Под небом од жи це 340
Под прозором у там ној ноћи 1704
Под зем ни ал хеми чари 1014, 2405
Подиг ни на небо очи 2846
Под не 595, 1744
Под не на пу ту 1291
Подра вље 2525
Пожар на Биокову 764, 1867
Поздрав из Норвешке 2352
Поздрав Максу Шварцу 2762
Поздрав омла ди ни, учени ци ма на
изградњи Ауто-пу та 1794
Поздрав сви ма 1423
Позив 2158
Позивни ца на вечеру 16
Позла ћена песма 1321
Познајем ру ку 1488
Позна ни ци 1705, 2203
Позори ште НО 2604
Полет на ноћ 712
Полуо творена књи га 14

Пољски песни ци 946
Пољским Јевреји ма 1125, 2486
Пољу бац 1361
Помен 614, 1586
Помен боли јевским мату ран ти ма 518
Поми лова ње за оне који се спо ти чу преко
пра га 1876
Помодарка 2858
Поново ћук 454
Понорни ца 1254
Поноћ ни Торон то 1024, 1912, 2745
Поподневни од мор 803, 2905
Поређење 2832
Поремећени свет 1171
Породи ца богова 5, 311
Портрет Ни колоза Барата шви ли 628, 1657
Пору ка 977, 1372, 1459, 2522
Посве та 94, 529, 1753, 2589
Поседећемо у ти ши ни 1425
Посек 729, 1258
После поноћи 2122
После рата 2291
Послед ња стра жа 1220
Послед ња чароли ја 156, 306, 323
Послед ње коначи ште 61, 2578
Послед ње пу това ње 1904, 1993
Послед њи дан 2062
Послед њи мост 1493
Послед њи саста нак 129, 388
Послови су за вршени 1984
Послови су за вршени (Посао је за вршен)
2002
Постоја ње 719
По топљен брод 2751
По топљени брод 2006
Пот пис 1138
По требно ми је не жности 2000
Походе 1062
Поче так песме 381
Поштанско сан ду че Десан ке Максимовић 1888
Пра во на пат њу 327
Пра дед моје мајке 2141
Пра зник 1094
Пра знич ни ме теж 168, 398
Прва љу бомора 2132
Прва посе та 2278
Прва сећа ња 313
Први зра ци 1539
Први снег 52, 967, 1987
Прво смо ду го мисли ли 2431
Пре дату ма 114, 2543
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Пре 13. века 689, 1837
Пред бу ру 708
Пред фреском 192, 259
Предео у красу 2337, 2855
Предосећа ње 727, 2435
Пре жа ли ти 271
Прекасно 2183
Прекор 136, 2593
Прекор ис посни ков Богу 2300
Пре лудиј 1549
Препе ли ца и пастир 424
Препирка 519, 1979
Препла шена пти ца 161, 321, 413, 414, 2567
Преступ на годи на 749, 2333, 2848
Прешернова ку ћа 2686
При вид 148, 781
При ви ди 780
При ви ђење 2005, 2121
При жељки ва ње 249
При зи ва ње 2365
При зи ва ње ду ха 516
При зна ње 1297, 1563
При зра ци 2001
При ча 660
Пркос 1951
Проби рач 287,461
Пролеће 1141, 1508, 1624
Пролеће а ја венем 2286
Пролеће робова 793
Пролећ на вр тогла ви ца 279, 1028
Пролећ на песма 1105, 2296
Пролећ на песма ; Човек; Молба мла дости; Песма о поробљеном хлебу; Не
бој се; За земљу куда војска прође 1919
Пролећ на се та 30
Пролећ не песме: 4 810
Пролећ не песме: 6 811
Пролећ не песме: 10 812
Пролећ ни сли кови 218, 1030, 1990
Пролећ ни сонет 2518
Пролећ но ви ђење 652
Пролећ но сећа ње 1721, 2208
Пролећу 1221
Промрзла ли ва да 180, 270, 479, 2407
Пропи ра ње 2233
Проповед добру 1689
Просидба моје буду ће мајке 2274
Просја ци 766, 2440
Просја ци пред црквом 86
Процве та ла кајси ја 1325
Прошлост пре ља 1068
Прсти 733

Пру жи дла не 111, 392, 2833
Пса лам за Десан ку 1889
Пси из де тињства 89, 2134, 2159
Пти ца без наслова 1665
Пти це космонау ти 462
Пти це на чесми 338, 1970
Пти чи ји кон курс 1955
Птич ја нова годи на 426
Птич ја са хра на 420
Пу жић Ду горог 1306
Пурпурна боја 1155
Пут ник 120
Пут ни кова моли тва 1299
Пу това ње 1149
Ра дар 2621
Рад ник 2632
Рад ни ци ма 1079
Ра дозна ли дух 2111
Ра дост 2049, 2741
Ра дуј се болу 295, 384
Ра ђа ње љу ба ви 2371
Ра ђа ње песме 433, 2065, 2875
Ра ђа ње сун ца у Га гри 2721
Разговор на пу ту 2605, 2755
Разговор на ули ци (Разговор с ра дозналцем) 973
Разговор о за ви чајном ка мену 2281
Разговор са бран ковинским цве том 992
Разговор са за ви чајним ка меном 993,
2309
Разговор са земља ком 1060
Разговор са Косовом 73
Разма жени фи кус 482
Разне женост 1464
Разру шена црква 197, 2030, 2172
Ра ни гу би так 906
Ра нора ни лац 2028, 2085
Ра њеник 1557
Рас кршће 126
Раста нак пар ти зан ке с де те том 760
Раста нак са Ан гаром 2198
Раста нак са Бајка лом 2190
Раста нак са ле том 2123, 2151
Раста нак у јесен 1187, 1230
Рат и мир 1339
Рат је сати рао Ју госла ви ју 1438
Рат се свршио 1090, 1516
Рати ште 2872
Редак гост 465, 1963
Река Це ти на 792
Рекви јем 2053
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Реке 1535
Рент генски сни мак 2313, 2410
Рет ка посе та 2036, 2149
Рефлекс 2645
Реченич ни зна ци 128
Речи 40
Решет ка на зи ду 17
Решет ка у бол нич кој соби 2354
Рибарске мре же 650
Рођење вође 72, 173
Роман без ла жи 1517, 2243
Рон до о трешњи 1154
Рт же ља 533, 1755
Ру баји 1496, 1649, 1660
Ру же се пора ђају 773, 2418
Ру же се рас цве та вају 774
Ру ка 831, 1922
Ру мене јабу ке 738
Ру шеви не 1091
С бабом крај ог њи шта 648, 1652
С јесени 827
Са из ложбе деце сли кара 2336
Са ис трајношћу сун ца 1714, 2219
Са вет пси хи јатра 435, 2910
Са вин монолог 2900
Са времена ба ка 2860
Са времена естрад на песма 204, 2356,
2802
Са времена тајна вечера 79, 2876
Са временик пра дедова 195, 2025
Са дова Кру жна 2369
Са зна ње 2178
Сајам пти ца 442, 1964
Са кер при ча свој сан 1135
Са лома 1169, 1245
Сам сам цит 187, 2024
Са мо ду го чека не ствари вреде 1386
Са мо један мла дић 357
Са мо онај ко је ду го пловио 755
Са мокри ти ка 240
Са моћа 125, 1878, 2076, 2382
Са моу биство 1308
Са моу би ца 352
Сан 56, 174, 262, 283, 317, 2045, 2564
Сан из де тињства 2041
Сан ја ну арске ноћи 2798
Сан (Касни ји сан) 2100
Сан пред сва ну ће 913
Са пут ни ци 108
Сарабан да мр твих љу бавни ка 1189
Састан ци у сну 2003

Са хра на 82, 265, 2355, 2386, 2871
Сва сам све тла 2513, 2514, 2515
Свадба при роде 1047
Свадба у Лу гови ма 121
Сва ђа 1510
Сва ка твоја реч 2380
Сва ки да шњи ца 2639
Све има крај 2866
Све је друк чи је 549
Све је као ла не 2497
Све је од мене веће 1011
Све тиљка крај пу та 243
Све ти ца 1210
Све тлећи пепео 1553
Све тли богаз 2524
Све товид 2081
Свет ци без домова 383
Свет ци без домова 382, 408, 410
Сви та ње 1346
Сви та ње у тајги 1470
Сви ци 638, 1602
Сви ци сведоци 2391
Својим дру гови ма 630
Свом оцу 1533
Свуда ме сре та (Рим) 1226
Седам поклона према Ти хом океа ну 525
Сејач 1286
Се лидба ду ша 278
Се ли це 333, 448
Се ља кова смрт 2447
Се љење ду ша 2877
Семафори 663, 664
Сени 2824
Сени чи на жа лопојка 730, 1259
Сен ке 497, 2395
Сеоска гатара 3
Сеоско гробље 87
Сеп тембарска песма 1260
Ser wus, madonna 1056
Се ти се кат кад смр ти 80
Се ти се смр ти 47
Сет ни за пис 2169
Сећа ња 2294
Сећа ње 1158, 1233, 1255, 2451, 2844
Си ва бара ка 1692, 2231, 2503
Си вом брату 1409
Си ла зи те пола ко 2428
Си новљи глас 2685
Си рак ту жни 978
Си рак ту жни (Ис повест Његошу) 1371
Си ри ус 1550
Ски ца за пор трет 867
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Ски ца (За пад на Мље ту) 974
Сла воспев 701
Сла вуј 905
Сла вуј и ру жа 633
Слат ка вода 1147
Сли ка 1436
Сли ка из пра дедовске собе 2276
Сли ка Сене 1166, 1167
Сли карева смрт 1228
Сли чан сам... 1476
Слобод ни мај 1521
Словенач ка леген да 1209
Слово о љу ба ви 1017, 1025, 1991
Слут ња 119, 2073
Слут ња смр ти 2364
Слу чајности нема 1527, 1551
Слу шајте 335, 1972
Смрзну та песма 431
Смрзну та пти ца 324
Смрт 1139, 2096
Смрт војни ка 2
Смрт га вра на 419, 443, 1899
Смрт математи чара 987, 1380
Смрт ми ша 2675
Смрт на шим непри јате љи ма 1313
Смрт ћу ка 436, 437, 457
Снег на гробу 233
Снег пред сва ну ће 627, 1650
Снегови де тињства 2808
Сне жна ви зи ја 11
Снови ђење 2403
Сова 2664
Сови не очи 368
Соко 49, 330
Сочи 2487
Спа ли те ме 1408
Сплет ка међу жи ви ном 2625
Сплет ке међу жи ви ном 1128
Спокојство (Искрено сећа ње; Њено вели чанство мисао) 2048
Спомен на уста нак 2284, 2797
Споменик де те ту 1907
Спратови 48, 255, 403, 2466
Срби ја је ве ли ка тајна 2816
Срби ја се буди 832
Сребрна гра на 965, 1896
Сребрни из лет 1262
Сред њевековни соко 464
Срећа 1316, 2399
Срећ ни деда 825, 2335, 2353
Срећ но вам сећа ње 85, 254, 310
Српска ку ћа 747

Срце 2800
Ста зе ни чу и зати ру се 470, 1013, 2415
Ста нич ни ресторан 591, 1749
Стара пла ни на 1092
Старе ду ше 159, 404
Старе играч ке 1304
Старење 144, 2873
Стари град 1227
Стари град у Варша ви 2348
Стари на кри вљени дим њак 1701, 1716,
2228
Стари шу мар 37
Старински буду ћи епи таф 370
Ствара лач ка страст 185
Степа 1642, 1702, 2257
Степи 1360
Сти хови јед ном рад ни ку 2637
Сти хови соне та 2841
Сто 1052, 2669
Сто срда ца 113
Стојан Јорда нов 1101
Стоји дрвеће грабово 1110
Страст ствара ња 2026, 2115
Страх 289, 722
Суд уну ка 1018
Суд уну ка (Деда уме све) 1001
Суд уну ка (Ми шљење уну ка) 1000
Судби на 2077
Сум ња ли ца ма 231
Сун це 395, 647, 1397, 1595, 2157
Сун це и копачи 107, 2545
Сун це и смрт 25
Сун це ме са мо ни је изневери ло 2071
Сун це у књи зи 1301
Сун ча ни часовник 1900
Сун чева сарад ни ца 492
Су парник 2640
Сусрет 1695, 1995, 2135, 2646
Сусрет са штрком 2626
Тајга 1473
Тајна 833, 2385
Тајна снова 59
Та ква беше ова љу бав 1152
Так ми чење 765, 2857
Та ко је при ча ла моја ба ка 2854
Та ко си бли зу 579, 1613, 1668
Там на слут ња 2523
Там не се собе не треба бојати 2622
Там ни ви лајет 33, 406, 2061, 2720
Там ни прозор 2154
Таоци 166, 401
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Твој часовник уна пред иде 117
Твоје име 2886, 2890
Тврдогла ви Ан дреја 2232
Те жак час 698, 1842
Те леграм 651
Те лепати ја 1513
Термоме тар крви 480, 2411
Терци не 587, 1745
Те тови ра ни длан (Ус крсну ће) 2562
Те треб 361
Те треби 347
Ти 2831
Ти си на мору 502
Ти ну Ујеви ћу 2082
Тису ћу стаба ла и он један 2144
Тих годи на 609, 1582, 1836
Ти ха песма 1573
Ти ши на 710, 1514, 2384
То ни је за пти це 343
Тобож за децу 21
Топола 711
Тополе 1239, 2519
Тополе (Преобра жа ва ње) 931, 932, 933
Точак 697, 1844
Траг ни је остао на ста зи 1323
Тра гови 1466, 2610
Тра ки ја 665
Треба са хра ни ти 31, 488, 950, 1029, 2406
Трећа ноћ 1064
Трешње нерот ки ње 221, 1379
Трешњекра ди ца 994
Три патуљка 553, 554, 555, 556, 557
Три песме о Сиби ру 1472
Три пролећа 2620
Три сли карска за дат ка 2344, 2345, 2346,
2849, 2850, 2851
Три (че ти ри) науч на апокрифа : Ду ша
цве та 472
Три (че ти ри) науч на апокрифа : Науч но
саслу ша ње 473
Три (че ти ри) науч на апокрифа : У стакленој ба шти 471
Три (че ти ри) науч на апокрифа : Цвет и
људи 474
Трип тих на стогоди шњи цу рођења 693,
1839
Трка 1985, 2414
Трке 2112, 2113, 2155, 2156
Трогоди шњи ца 71, 135, 2569,2804
Трст 703
Труд на жена 1526
Ту га и песма 1126

Ту ђа земља 2597
Ту ђи нац 1518
Ту ђи нац Тим 2186
Ту жба ли ца 64, 1129, 2577
Ћуд је женска сми јешна рабо та 975
Ћук 332
Ћу та ње 1261, 1512
У албум сли карки 637, 1603
У бран ковинској пор ти 2177
У бреза ма јер пролеће већ 1240
У бу ни лу 776, 2185
У ве ли ким лу ка ма 1479
У вр ту 1395
У Гон долу 1217
У гости ма 2305
У давном за ви чају 88
У доњем двори шту 1960
У зимски дан 785
У злату јесени 237, 2119
У јерменским гора ма 613, 1585
У ка мена срце ка мено 1365
У мре жи сећа ња 150, 319, 393, 2575
У му зеју 2018, 2019
У На зоровом крају 986
У неса ни ци 2072
У очеки ва њу новог да на 1698
У очеки ва њу новог да на 1724, 2221
У под не 1349
У пожару ог њене љу ба ви 1486
У ру жи частој ку ћи 1343
У сла ву бола 200
У смрт рачу новође Пе тра Пер то та 592,
1751
У срце гледај своје 1080
У сусрет песми алата 1329
У трам вају 1267
У ту ђи ни 1256, 1378
У царству мр твих 1266
У часу очаја ња 910
Уве ло ли шће 808
Уз пастирску ватру 1032
Уз разглед ни цу из Нова ље 2791
Уза луд 127, 2572, 2573, 2574
Уза луд на опомена 2038, 2148
Уза луд но 292
Уздах 1465, 2609
Укра и ни 1109, 2687
Ули це 1345
Ули це од ла зе у тајгу 1469
Улич на све тиљка 2493
1003

ПОЧЕТАК
ТРАЖИ
САДРЖАЈ

________ Александра Вранеш ________

Улич ни дечак 2641
Уми ра ње срца 784
Уну ка 1538
Уобра жени ћу ран 422, 1959
Упла шено чобан че 269
Упозорење 1902
Уса мљеник 273
Уса мљено дрво 2511
Уса хла река 2810
Ус крс у још недогра ђеном хра му 244
Ус крсло сећа ње 251
Ус крсну ће 147, 397, 411, 960, 2555, 2556,
2557, 2558, 2559, 2560, 2561
Уснуло језеро (Ма ло језеро) 1383
Усов бола 142, 318
Успа ван ка 732, 1318, 1404, 1739, 2580,
2595
Успа ван ка Леј ли 1410
Успа ван ка цвећу 207, 490
Успомена 2792
Успомене 121, 282, 298
Уста нак 202
Уста ни ци 2799
Уте ха 331
Уцве та ла гра на 605, 1579
Учи тељ 2676
Учи те љи ца 623, 1576, 1827
Ушће реке Тунг 1183
Фата морга на 27, 499, 2416
Фењерче 1123
Фести вал у Стру ги 826
Фести ва ли у Стру ги 1376
Ха и ку (Ако нам се снег) 2947
Ха и ку (Ба ки на нога) 2946
Ха и ку (Ба ко, ис ту ци) 2942
Ха и ку (Бе ле сточи ће) 2989
Ха и ку(Бла го вран цу) 2950
Ха и ку (Богороди ца) 2976
Ха и ку (Богороди ца) 2977
Ха и ку (Војска корова) 2966
Ха и ку (Вољенога пса) 3003
Ха и ку (Врша ли ца) 2979
Ха и ку (Грах акробата) 2978
Ха и ку (Гроздић риби зле) 2928
Ха и ку (Деда, хоћеш ли) 2972
Ха и ку (Де те мисли) 2932
Ха и ку (Де те се чуди) 2945
Ха и ку (Деца се чуде) 2915, 2943
Ха и ку (Дечачић ту че) 2919
Ха и ку (Дечи је ноздрве) 2930

Ха и ку (Доја ха човек) 2996
Ха и ку (Доле тео кос,) 3002
Ха и ку (Жа лосно блеји) 2999
Ха и ку (Жао ми оног) 2911
Ха и ку (Же лезни певац) 2986
Ха и ку (За гла вио се) 2988
Ха и ку (За лу тао је) 2985
Ха и ку (За пад но сун це) 2960
Ха и ку (Затвори ли смо) 2959
Ха и ку (За што и пти це) 2924
Ха и ку (За што се тате) 2952
Ха и ку (Звона са цркве) 3007
Ха и ку (Зе лени бршљан) 3005
Ха и ку (Знаш ли, тата,) 2941
Ха и ку (Иди на сла ву) 2953
Ха и ку (Из свег гласа) 2955
Ха и ку (Из у крштао дечак) 2969
Ха и ку (Има ли неко) 2973
Ха и ку (Ис пред черге) 2929
Ха и ку (Јад на перу шка!) 2974
Ха и ку (Јесен дола зи) 2948
Ха и ку (Јесу ли свеци) 2968
Ха и ку (Јурну олу ја) 2980
Ха и ку (Кад поч не чекрк) 2984
Ха и ку (Кад порастем) 2962
Ха и ку (Ка ми чак бачен) 2918
Ха и ку (Класје пшени це) 2934
Ха и ку (Клобу ци скачу) 2913
Ха и ку (Ко је за кљу чао) 2923
Ха и ку (Леп тир ни ка ко) 2993
Ха и ку (Лут ка спа ва) 2920
Ха и ку (Мајчи ца кен гур) 2931
Ха и ку (Мач ка је добра,) 2951
Ха и ку (Месец уморан) 2990
Ха и ку (Ми ле по хум ци) 3000
Ха и ку (Ми ло нам је) 2954
Ха и ку (Моја сестра зна) 2912
Ха и ку (На ведром небу) 2940
Ха и ку (На хум ци си на) 3004
Ха и ку (Наслу ти сла вуј) 2981
Ха и ку (Наш је пе тао) 2975
Ха и ку (На шла цу ри ца) 2927
Ха и ку (Ноћ се спусти ла) 2936
Ха и ку (Од љу боморе) 2994
Ха и ку (Около ви ра) 2991
Ха и ку (Отвори ла тле) 2961
Ха и ку (Пад ка мич ка у вир) 2964
Ха и ку (Пе тлово перо) 2958
Ха и ку (Пловећи насу ми це) 2983
Ха и ку (Покрио зе лен) 2998
Ха и ку (Похвата ле се) 2939
Ха и ку (Прва ци мисле) 2967
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Ха и ку (Пре но што за ђе) 2938
Ха и ку (Преврћу се) 2970
Ха и ку (Преко иви це) 2937
Ха и ку (Преко по тока) 2933
Ха и ку (Присе ла жена) 3006
Ха и ку (Пти ца се ди ше) 2995
Ха и ку (Пти це имају) 2971
Ха и ку (Пти це једи но) 2949
Ха и ку (Разни зан ма мин) 2925
Ха и ку (С неба сун це) 2992
Ха и ку (Сеоски старац) 3008
Ха и ку (Сеоско гробље) 3001
Ха и ку (Ски нула деца) 2956
Ха и ку (Сла вуј би ли ше) 2935
Ха и ку (Сла вуј на гробу) 2997
Ха и ку (Сне жно па хуље) 2965
Ха и ку (Ста ви ла ли па) 2963
Ха и ку (Стари ћу рак) 2922
Ха и ку (Тан ки разде љак) 2914
Ха и ку (Тата, зви жду ћи) 2944
Ха и ку (Тати це, ка зни) 2916
Ха и ку (Тек што зачусмо) 2982
Ха и ку (Угарчи ћем шиби це) 2926
Ха и ку (Уса мљени ку) 2987 590
Ха и ку (Цу ри ца би ште) 2957
Ха и ку (Чудо у шу ми) 2921
Ха и ку (Што пу жу ус пут) 2917
Ха лу ци на ци ја слу ха 782, 1015
Хаос 1607
Харфа 1594
Хва ла, дра га 594, 1750
Хва лиса вац 2691
Херкулов кип 1211
1938. [Хиљаду деветсто три десет осма]
1063
Хим на 815
Хи рург 2312
Хит на посе та 2896
Хлеб 1416
Хлебарево ви ђење 820, 2811
Ходоча шће 2837
Хоп кроз цвет ке, до за гонет ке 1178
Хор шумских звона ца 567, 1861
Хори зон ти 688
Хороскоп 725
Хо та – игра Баска 2603
Хоћу да мојим поста неш сећа њем 1272
Хоћу да проверим 222
Хоћу да ти веру јем 1546
Храбри ма 1311
Храст на стени 1509, 1623
Хте ла бих 606, 1580

Царић 438, 450
Цвељко 728, 1257
Цвет и људи 2404
Цвет је проговорио 515
Цвет певач 1953
Цве так 1415
Цвет на ду ша 115
Цвет ни старач ки дом 487, 956
Цвет но чудо 496, 835, 953, 964, 2588
Цве ту ћега маја 1475
Цвећарка 1448
Це ли ва ним у колевци 1122
Црвен даћ 369
Црква у пла мену 175
Цркве у Кремљу 225
Црквени му зеј у Бран кови ни 2129
Црна певи ца 2007
Црна тра ка 2494
Црни мачак 1247
Црно море 2057, 2068
Црногорска ме лоди ја 1442
Цр та хори зон та 914
Цр теж 305, 386
Чардак ни на небу ни на земљи 1905, 2718
Час биологи је 522, 1980
Час земљописа 775
Час пре мене 2374, 2438
Час растан ка 1487
Часовни чар с бе легом на оку 1621, 2252
Чау ра 1720
Ча ша бесмрт ности 1216
Че Гевара 2611
Че жња 1099
Чека ли нас негде Ноје 15
Чека ње 2136, 2142, 2171
Честит ка чи таоци ма „Весе ле свеске“ 2173
Че ти ри јед ночин ке за Мари ју 1711, 2226
Че трдесе та годи на (1–5) 507, 508, 509
Чим наз игра 1421
Чистопољ 925
Чи таони ца на та ва ну 1007
Чи ча Јан ко 210, 982
Чла нак 1641, 2251
Човек 1246, 2308
Човека ни кад 1077
Човеков дом 2063
Човекова судби на 4
Човеколи ка биљка 181, 2167, 2836
Човек, ствар и цвет 491
Чуд новато 165, 314
Чуд новато дрвце 1653
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Чудо 84
Чудо творац у воћ ња ку 109, 2546
Чурга 209, 981
Џин Брдавс 1185
Џун гла 1555
Шах и торбар 612, 2673
Шева 367, 1320
6 [Шест] 809
Ше тао крај Тибра Рафаел 568, 1332, 1860
Школска обја ва 466
Школски гуслар 995, 999
Школски над зорник 315
Школски рас пуст у Кодри ма 1422

Шљу ка 350
Шта је најбрже 2843
Шта ли те спречи 777
Шта ми вреди 2034, 2097
Шта могу 2039, 2097
Шта су јасне зве зде ме се цу говори ле
1414
Штам парске грешке 2694
Шу ма на жези 1384
Шу ма диске шу ме 1290
Шумска дома ћи ца 2863
Шумска љу бав 608, 1584, 1830
Шумски храм 2091
Шумско дрво 901
Шу то те лен це 2329
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Индекс прозних дела
Аде ла се спрема за свадбу 2631
Ака деми ји молба за Тасу 1880
Али Ак пер На ли Бабајев 674
Ана Ах матова 2772
Астрологи ја ју гословенског песни штва о
биљка ма 2766
Аутобиографска бе лешка 1809, 2688

Воја Царић: Шарени мост, изда ње
Омлади не, 1958. годи не 1780, 1929
Волим Београд 1766
Вук по дру ги пут међу Ју гословени ма 1778

Бајкал и његова кћи Ан гара 46
Бајка Пепе љу га 1834
Без наслова 817, 1770, 1782, 1786, 1788,
1881, 1884
Без наслова /Ма ша Ха ла мова/ 816
Бе лешка о Бевку 2774
Бе лешка о Ви кулову 1468
Бе лешка о Леси Украјин ки 1767
Бе лешка о леген ди о Биби-Ха ним 1648
Бе лешка о лењин градским песни ци ма
1163
Бе лешка о Марич ки Жни даршич и Са ши
Вегри 2499
Бе лешка о песни ки њи 2496
Бе лешка о писцу 1808
Бе лешке о писци ма 1119, 1120
Биографи ја Вере Албрехт 2491, 2517
Биографи ја Десан ке Макси мовић 1793
Биографи ја Ива на Ми нати ја 2490
Биографи ја Ига Грудена 2507
Биографи ја Па ве ла Голи је 2492
Биографи је Констан ти на Ил дефонса Галчинског и Ан тоњи Слоњимског 2488
Биографске бе лешке 2489
Бисер 657, 1616
Богомилски поход 177
Борис Ду бровин 1471, 1920
Бру цош комесар фи јока 658, 1617
Бу хара 44
Вера Ви тези ца: Мисли и ри ме, Београд,
1961. 1936
Ве трова успа ван ка и Пролећ ни саста нак
2765
Ви де ли о Ти та 1784
Ви дови то срце слепог деча ка 1942
Вик тор Крешчик 682

Гена диј Пра шкевич 683
Говор на Ок тобарском сусре ту 1918
Говор при доде ли на гра де Српске
књижевне за дру ге 2789
Говор при отвара њу Библио теке 2359
Годи на ми ра 2727
Гу ји њаче 2326
Да вид Са мој лов 671
Двобој 1069
Де журна апо тека 1804
Десан ка Макси мовић 1940
Десан ка Макси мовић словенач кој деци
1036
Десан ка Макси мовић: Бајка о Крат ковечној 2761
Десан ка Макси мовић, ТВ пор трет 2759
Десан ка Макси мовић: Зе лени ви тез,
Београд 1930. 1801
Десан ка Макси мовић: Поези ја, поговор о
писцу и де лу 1798
Десан ка Макси мовић: Родољу би ва поема
Отаџби но, ту сам, изда ње Просве те,
Београд, 1951. 1799
Добродошли ца 1937
Дра ги учени ци 1781
Ен ци клопеди ја 2729
За Поли ти ку 2764
За ви чај је ве ли ка тајна 2538
За ду жби не 2776
Зарад чуда и зарад ли јека 2790
За хвал ни медвед 1179
За хвал ност за Ву кову на гра ду 1949
За хвал ност за Његошеву на гра ду 2723
Здра во тека 2756
Земља богатства и сун ца 1945
Златокри ли леп тир 1883, 2760
Змајеве игре 1816
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Извештај о боравку у Лон дону 1785
Извештај о пу ту у Амери ку 2775
Извештај о пу ту у Аустра ли ју 1943
Ин тервју 1803, 1812, 1815, 2480, 2481
Ин тервју Десан ке Макси мовић специјално за Га лакси ју 2536
Ин тервју за Вечерње новости 2461
Ин тервју за Око 2363
Ин тервју о ра ду на књи зи о биљка ма 2455
Ин тервју са Ђорђем Раји ћем 1817
Ин тервју са Недом Ерцег 2479
Ин тервју са П. Слати ну 1805
Ира клиј Аба шид зе 677
Истори ја која нас пи ше 2758
Јан ко и Бет ка 1596
Је лиса ве та Ба грја на 686
Јован ка о мени 1765
Јосиф Нонешви ли 675, 678
Кад ми је пао ка мен с ду ше 1045
Ка ко је наста ла песма Крва ва бајка 1795
Ка ко је поста ла песма Београдске ули це
1819
Ка ко су превођене песме у 19. књи зи М.
Горкога 1106
Карневал у Ва љеву 1769
Књи жевна и песнич ка реч за слободу у Југосла ви ји 1950
Књи жевно вече Ми ли це Костић 1931
Ко је на вас ути цао и за што? 2323
Коза и сед моро јари ћа 1180
Комиси ји за разрези ва ње пен зи је књижевни ци ма – За греб 1771
Кон цеп ти за говор у Стру ги 947
Кра гу јевац 1779
Кристи на Брен кова: Дневна порочи ла,
Мла динска књи га, 1965, Љу бља на
1939
Ла вља ша па 1071
Лич ност и де ло Еса да Мекули 1875, 2771
Лу три ја 1761
Љу бав 2317
Љу бомора 1791
Мајка 1289
Маргари та Али гер 672, 1789
Марк Да ви дович Сергејев 684
Матеу шево дрвце 2629
Међу народ ни значај под ви га 2361

Ми ла Вла шић-Гвоздић: Учи ни ло ми се да
су зви језде, изд. Клу ба књи жевни ка
Абра шевић, Мостар, 1969. 1934
Ми ћа Јеремић: Жи ки ца Јова новић Шпанац, За вод за изда ва ње уџбени ка, 1961.
1820
Ми шљење о књи зи Са ша Божовић Мој
узор Косовка девојка 2902
Мој учи тељ првог разреда 1818
Моја посе та вара ждинским пиони ри ма
1775
Мојца и жи во ти ње 1181
Мојца крајцари ца 1776
На за ви чајној ста зи 2540
На ши основци у ту ђи ни 2320
Недоу ми це при превођењу Отона Жупан чи ча на српскохрватски језик 1035
Некролог Ли ли Нови 1931
Немам про тиво трова (3агреб) 2786
Неџати Зекери ја 1455
Нови ве леград 1037
Новогоди шња честит ка бу гарском народу
1796
О бу ви ном очаја њу 2630
О Ли зи 2777
О Маргари ти ној ћерки 1810
О омла ди ни моје мла дости 1947
О писа њу песа ма у де тињству 1041
О писмености 1792
О поези ји 1813
О превођењу 2322
О превођењу Отона Жу пан чи ча 1034
О Ра ки ћу 1948
О словенач ким песни ци ма 2504
О соне ту 1916
О су кобу С. Лу ки ћа и Ра дова на Зогови ћа
1924
Обја шњења поједи них имена или на зи ва
у песма ма 1814
Обра ћа ње књи жевни ци ма 2768
Од говори 2456, 2457, 2460, 2483
Од говори за за гребач ки Вјесник 2735
Од говори за лист На пред 1886
Од говори за лист Српски гласник 2532
Од говори за наставни цу Угости тељске
школе 2734
Од говори за те лефонски разговор са
Марја ном Марин шеком 2471
Од говори Маџ га љу 2462
Од говори на пи та ња 1802
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Од говори на пи та ња Јоси па Бабе ла за часопис Еликсир 2769
Од говори некоме у Москви 1806
Они неће рећи (циклус Природа-Мати) 176
Осе ма ђиони чари 791
Па вло Гли гори јевић Ти чи на 1835
Песник и за ви чај 2757
Песник и за ви чај, Десан ка Макси мовић
2264
Песнич ки врху нац Десан ке Макси мовић
Тра жим поми лова ње, изда ње МС, Н.
Сад 1800
Пиони ри и Ти то 1941
Писац при ча 2628
Писмо Десан ки Макси мовић 1072
Писмо Ра дова на Зогови ћа Јоси пу Брозу
Ти ту на Брионе од 14. јула 1955. 2327
Поводом преведене збирке песа ма Кад
бих бар ма ло би ла лепа, Слово љубве,
1976. 1944
Поези ја Алојза Град ни ка 1787
Поези ја из Срби је за нас 2779
Поздрав поези ји 2770
Поздрав слободи и поези ји 2767
Поздрав упу ћен Ми росла ву Крле жи 2539
Поли ти ка – мецена мла дих писа ца 1777
Помен Ти ту 1874
Пору ка Д. М. Ву ковом народу оку пљеном
на 57. сабору 2325
Поштова ни и дра ги при јате љи и бра ћо!
2321
Пра девојчи ца 1871
Превод на ли терату ра 1774
Пред говор 1923
Пред лог за Веру Ви тези цу 1042
Пред лог за осни ва ње Одбора за Голи оток
2368
Пред лог за при јем Дра га на Лу ки ћа у
Удру жење књи жевни ка 1773
Пред лог за при јем Ду ша на Ра дови ћа у
Удру жење књи жевни ка 1772
Пред лог за при јем у Удру жење књи жевни ка Ду ша на Лон чареви ћа 1821
Пред лог за при ма ње у чланство Удру жења књи жевни ка Срби је Ми ли це Бингулац, књи жевни ка из Београ да, 1932
Пред лог за Слобода на Па ви ћеви ћа за
Змајеву на гра ду 1917
При каз дечи јих позори шних игара у издању Деч је књи ге 1044
При чи це за ла ку ноћ 2367

Разговор за Ба зар, Ду шка Јова нић 2473
Разговор за Ве лење 2534
Разговор за За ви чај 2478
Разговор за лист За дру гу 2738
Разговор за Поли ти ку 1885, 2736
Разговор за Просвет ни лист 2787
Разговор за Ра дио Сарајево 1039
Разговор за Ра дио Сарајево 2537
Разговор за Рад нич ке нови не, За греб 2740
Разговор за шведски лист 2763
Разговор на Уни верзи те ту 2733
Разговор о бесмрт ности 1764
Разговор о Јермени ји 1862
Разговор с Ду ши цом Ми ла новић (Америка) 2469
Разговор са Аном Дудаш за Стиг 2784
Разговор са Би ља ном
Разговор са Шљи вић-Шим шић 2531
Разговор са Богу тови ћем 2477
Разговор са Бошна ковском (Скопље) 2474
Разговор са Гојком Ан ти ћем за лист Љубљанске бан ке 2732
Разговор са Зора ном Ћулафи ћем 2476
Разговор са јерменским нови нарем 1925
Разговор са Крсти војем Или ћем 2528
Разговор са Љу бе том Лабовић за лист
Студент 2737
Разговор са Љу би шом Ђи ди ћем 2529
Разговор са Мари јом Шул те 2459, 2463
Разговор са Мери Штајду хар из За греба
2785
Разговор са Ми лошем Јевти ћем 2730
Разговор са Мирја ном Робин 2782
Разговор са Мла деном Павкови ћем из Вара жди на 2788
Разговор са Ната ли јом Кореневском 2535
Разговор са немач ким нови наром из Радио Берли на 2783
Разговор са Пе тром Крду 2472
Разговор са Саба дошем Јан ком 2482
Разговор са Си ни шом Љепојеви ћем у име
Ра дио школе Ра дио Сарајева 2731
Разговор са Чан га лови ћем 2530
Разговор у Ки кин ди 2454
Разговор (с ки ме) 2470
Разговор, Дра ган Пејић 2533
Рајка Ба лаћ 2318
Рамз Бабад жан 679
Рези ме при повет ке Деца ожа лошћеног
гра да 1930
Рецен зи ја збирке бајки и при ча Прстен на
морском дну 2725
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Рецен зи ја ру кописа Прстен на морском
дну, аутор Д. М., прир. Ан ђел ка
Мартић 2724
Реч за Је лу Са вић 1040
Реч на отвара њу Сајма књи га 1988. 2324
Ри ђи 1762
Роберт Грејвс 2319

Та шкент 1863
Текст о Десан ки Макси мовић 2739
Тешки часови 1760
Тра жим поми лова ње 1921
Три патуљка 2242
Три десе тогоди шњи ца Гли ши ћеве смр ти
1926

Са сед ни це у Заострогу 1914
Са марканд 45
Са ша Божовић о мени 1038
Сви у са натори ју ме! роман Д. М. Отворени прозор 2341
Се ло се буди 1732
Сергеј Сергејевич Нарав чатов 670
Сећа ње на песни ка Ни ки ту Ста неску
1873, 2362
Си ну 1763
Списак песа ма 1983
Списак песни ка и наслова песа ма које је
преводи ла 1699
Стеван Ра ич ковић 1946
Стра ни це из дневни ка, Флори ка Штефан,
16. авг. 1973. 1913
Су ви жиг Књи ге дру гова 1915
Сценарио за сери ју Књи га је да се чи та
2780

У Ита ли ји је преведена ан тологи ја лирике
српске песни ки ње 2778
У песни ковој ра диони ци 1790
У сла ву Лесе Украјин ке 1768
Уз Мар ти на Крпа на 1443
Утисци из Норвешке 1879
Ути цаји за „Поли ти ку“ 2458
Учи те љи ца 2773
Ха мид Гуљам 681
Цар играча ка 759
Чи та ли смо 1935
Чудо у пољу 1938
Шал ва Ап ха ид зе 673, 676
Школски зимски од мор 2366
Шта смо ду жни да учи ни мо за де те? 1783
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ЦЕ ЛОКУП НА ДЕ ЛА Десанке Максимовић

Д

есан ка Макси мовић је један од најплод ни јих и најоми љени јих српских писа ца у два де се том веку. Ствара ла је и обја вљи ва ла књи жевна де ла преко
седам десет годи на (од 1920. до 1993), која су чи та ли и при хвата ли људи раз личи тих гене ра ци ја, уз раста, обра зова ња и за ни ма ња. Го тово чи тав два де се ти
век испу ни ла је својим књи жевним остварењи ма која су, често, оста ла расу та по
часописи ма и збирка ма. Многе њене збирке поја ви ле су се са мо у првом изда њу,
а низ пе са ма је ви ше пу та обја вљи ван и прештам па ван, кат ка да и ре ди гован,
без песни ки њи ног зна ња.
Најобим ни ја изда ња књи жевних остварења Десан ке Макси мовић jeсу Сабрана де ла (у седам књи га, Нолит, Београд, 1968/1969) и Сабране песме (у шест
књи га, Нолит, Београд, 1982, ви ше изда ња). Изда ња Сабраних де ла и Сабраних
пе са ма „из да вач је при ре дио у сарад њи са аутором“. То оба ве зу је све касни је
при ређи ваче њеног де ла. Ван ових изда ња остао је низ песа ма обја вљених у периодич ним пу бли ка ци ја ма и це ле збирке песа ма обја вљене пред крај песни кињи нога жи во та. У Са бра ним де ли ма об ја вље на су два тома про зе: Бун тован
разред (роман) и Писма из шуме (бајке), али су у каснијем издању и они изоста ли,
па збирке при поведа ка, рома ни и проза за децу, као и низ прозних текстова ван
збирки, нису зајед но из да ва ни. По часописи ма, нови на ма и као пред говори
књи га расу ти су и њени текстови о књи жевности: кри ти ке, есе ји, рецен зи је,
портре ти писа ца, изја ве и дру го.
У окви ру своје редовне де лат ности За ду жби на Десанка Макси мовић полови ном 1995. годи не за по че ла је рад на при пре ми Це ло куп них де ла Де сан ке
Макси мовић. Прет ход но је одржан науч ни скуп на коме су разматра на оп шта
пита ња и начела изра де научних изда ња, те њи хова конкретна при мена у ра ду на
це локуп ним де ли ма Д. Макси мовић. Саоп штења са тога ску па обја вљена су у
зборнику радова Приређивање издања целокупних дела Десанке Максимовић (Задужбина Десанка Максимовић, 1997), у коме су аутори, учесници који су анга жовани
на овом ка питал ном поду хвату, разјасни ли најва жни ја пита ња и ди леме које су
се ја вља ле у вези са овим послом. За рад на при преми овог изда ња оформ љен је
Приређивачки одбор у саставу: проф. др Слободан Ж. Марковић, председник, академик Радован Вучковић, проф. др Љубица Ђорђевић и проф. др Живан Живковић,
који су у међу времену преминули, проф. др Станиша Тутњевић, проф. др Ду шан
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Иванић, проф. др Миодраг Сибиновић, проф. др Бошко Су вајџић, проф. др Бојан
Ђорђевић, проф. др Алексан дра Вра неш, др Ана Ћосић Ву кић, др На да Мирков
Богдановић, Зорица Ивковић Савић и Ра дован Поповић.
Чи тав посао био је за вршен крајем 1997, а би ло је за ми шљено да се ова ко
при ређен це локу пан ствара лач ки опус Десан ке Макси мовић обја ви 1998, на
стогоди шњи цу њеног рођења. Међу тим, због дру штвених при ли ка, матери јалних окол ности и нерегулиса них ауторских пра ва при премљена Це локупна де ла
Десан ке Макси мовић нису могла би ти обја вљена све до ове годи не.
Це локупна де ла чине песме и при че објављене у збиркама и периодици, романи и ствара ла штво за децу, као и де ла која су прона ђена у ру кописној заоставштини. Обја вљу ју се и преводи Десанке Макси мовић са више страних језика, јер
је она је дан од највећих преводи ла ца на српски је зик. Окосни цу Це локуп них
де ла чи не збирке поези је и прозе по хронолошком реду њи ховог поја вљи ва ња.
На од говарајуће место, као додатак, укљу чене су песме и при че из истог периода
које су оста ле ван збирки. У рас пореду гра ђе сачу ва но је уну тра шње јединство
ствара ла штва и развојни књи жевни пут Десан ке Макси мовић.
Науч на обра да при ку пљене гра ђе врше на је на основу упут ста ва која је
својевремено изра ди ла Српска ака деми ја нау ка и умет ности, а која су при мењи ва на у скла ду са карак теристи ка ма де ла Десан ке Макси мовић. Де ли мич не
раз ли ке у при ређи ва њу поједи них томова првенствено су резултат поједи начних, ауторских опреде љења и кон цеп ци ја поједи них науч них рад ни ка који ма
се ни у чему не нару ша ва це локуп на, зајед нич ка ме тодологи ја ра да.
Извори за при ређи ва ње обу хватају све матери ја ле који посреду ју (чу вају
или посведочу ју) неки текст. За поези ју и прозу Десан ке Макси мовић основни
извори су изда ња књи га и збирке песа ма и прозе, а поред њих и часописи, нови не, листови, фак си ми ли ру кописа, ру кописи (дак ти логра ми, аутографи).
Међу тим, прет поста вља ло се да у њеној заоставшти ни или у поседу изда вач ких
кућа које су обја вљи ва ле поједи не збирке, у ру кописним оде љењи ма и архи вима На род не би блио те ке Ср би је, Ма ти це српске, Српске ака де ми је на у ка и
умет ности и дру гих има и необја вљених ру кописа. Текстови Десан ке Максимовић та кође су еми това ни у ра дијским и те леви зијским програ ми ма, али су
иза њих сва ка ко стаја ли писа ни и штам па ни извори. Настоја ло се да сви ови
извори уђу у ово изда ње Це локупних де ла Десан ке Макси мовић, али је си гурно
да сви нису прона ђени, што ће би ти за датак будућих ис тра жи вача њеног де ла.
Це локупна де ла Десанке Максимовић биће пара лел но објављена и у дигиталном изда њу на сајту Народ не библио теке Срби је и За ду жби не Десанка Максимовић, што ће омогућити не са мо лак ше и ефи касније претра жи ва ње њеног дела
него и допу не и корек ту ре овог изда ња, чи јих су могу ћих ма на и не достата ка
њени при ређи вачи свесни.
Штам па ни извори су основни носи лац конач них и ра ни јих редак ци ја поетских и про зних тек стова Де сан ке Мак си мовић, ње них за мисли, кон цеп ци ја
ци клуса и збирки или повода за њи хово настаја ње. Неке од песа ма и при ча објављене су на ви ше места. У попису се на воде са мо они извори за које се прет поста вља да су ауторизова ни. Изабра на де ла и слич на изда ња, уколи ко их је прире дио не ко дру ги, а у њи ховој ре дак ци ји ни је уче ствова ла пе сни ки ња, нису
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узе та у обзир. Десан ка Макси мовић је песме и при че нај чешће обја вљи ва ла у
пе риоди ци, а он да их је, с не ве ли ким из ме на ма, при ку пља ла у збирке. Очиглед на пре штам па ва ња се, та кође, не попису ју као из во ри. Раз ли ке из ме ђу
ауторизова них извора ста вљају се иза на помене уз сва ки текст.
При ређи вачи су своју па жњу посебно обрати ли аутографи ма, првом објављи ва њу сти хова или прозе у часописи ма и листови ма, првим изда њи ма збирки
и њи ховим допу њеним верзи ја ма, изда њу Сабраних де ла (1968/1969) и изда њу
Са бра них пе са ма (1982. и 1989). Има ли су у ви ду и ауторске при мерке де ла у
које је песни ки ња уноси ла измене.
Основни текст, то јест послед ња вари јан та или воља ауторке, узе ти су из
збирке или часописа обја вљених за њеног жи во та. У наче лу су из јед не збирке
преу зи ма ни основни текстови као послед ња ауторска вари јанта. Од првог објављи ва ња до изда ња Сабраних де ла и Сабраних песа ма ука зи ва ло се са мо на релевант не вари јан те текста. Посебно се води ло рачу на о лексич ким промена ма,
а са мо су бит не фонетске назначене. Пра вописне разли ке нису узи ма не у обзир,
јер су се пра вописи мења ли. Це локупна де ла су при ређена по ва жећим пра вописним наче ли ма, уколи ко не за ди ру у песнич ко тки во или не реме те на мерна
пе сни кова од сту па ња. Пе сме имају декад ну ну ме ра ци ју. Про за се обја вљу је
без ну мера ци је, а вари јан те се означа вају броја њем редова. Реа ли је (непознате
речи) су комен тариса не.
Изда ва ње Це локупних де ла јесте струч ни и изда вач ки поду хват првога реда,
јер омогућу је да се створи пот пу ни ја предста ва о вред ности и значају књи жевног де ла Де сан ке Макси мовић и допри носи да се на ни воу са вре мених научних зна ња и ин те ре сова ња за ли те рарно ствара ла штво у два де се том веку сагледају развој и доме ти српске књи жевности у богатом и ди на мич ном времену.
То отвара пут ре ви зи ји тра ди ционал них пред ста ва и оце на по е зи је и про зе
Десан ке Макси мовић, али и токова и вред ности у српској књи жевности и виђење њи ховог места у окви ри ма словенске, европске и светске књи жевности.
Це локупна де ла су не са мо узвра ћа ње љу ба ви и оду жење ду га песни ки њи, него
и под сти цај за из у ча ва ње и са гле да ва ње њене улоге у ствара њу на ционал ног
би ћа и свести са времени ка. И, најзад, обја вљи ва њем Це локупних де ла Десан ке
Макси мовић на најбољи начин се изра жа ва од нос према њеном ствара лач ком
и људском ли ку.
Слободан Ж. Марковић
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онцепција Целокупних дела Десанке Максимовић у највећој могућој мери ослоњена је на решења која је применила сама песникиња учеству јући у приређивању својих
Сабраних дела која су у издању Нолита изашла у седам књига 1969. године, те Сабраних
песама које су код истог издавача објављене у шест издања, 1980. и 1982. године у пет, а
1985, 1987, 1988. и 1990. године у шест књига. С обзиром на то да су критеријуми у
Сабраним песмама преузети из Сабраних дела, као основа за израду Целокупних дела
узете су Сабране песме. У складу с тим Целокупна дела компонована су по хронолошком
редоследу изласка појединих збирки, с тим да су песме из истог периода које су остале
ван збирки унесене на крају сваке књиге онако како их је песникиња уобличила у Сабраним песмама, а исти критеријум примењен је и на збирке изашле након тога.
Целокупна дела рађена су као научно издање при чему су, у мери у којој је било могуће,
коришћена упутства која је за такву врсту издања направила САНУ.
Издање се заснива на последњој верзији сваког текста Десанке Максимовић ауторизованој за њеног живота, при чему је пут до његовог коначног облика контролисан на
четири битна пункта ауторизације, почев од аутографа (уколико га има), преко верзије
први пут објављене у периодичној публикацији и верзије први пут објављене у збирци до
верзије у Сабраним песмама. Разлике у односу на коначну верзију, уочене на тим пунктовима, у научној апарату ри детаљно су евидентиране као варијанте.
Целокупна дела садрже све на поуздан начин ауторизоване текстове и преводе Десанке
Максимовић до којих је на садашњем нивоу истражености њеног дела било могуће доћи.
I том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Песме (1924), Зелени витез (1930), Гозба на ливади (1932),
Нове песме (1936) • Песме ван збирки (1920–1936).
– Књига друга • Збирке Песник и завичај (1946), Ослобођење Цвете Андрић (1945),
Отаџбина у првомајској повoрци (1949) и Отаџбино, ту сам (1951) • Песме ван
збирки (1936–1951).
II том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Изабране песме (1950), Мирис земље (1955), Заробљеник
снова (1960), Говори тихо (1961), Тражим помиловање (1964) • Песме ван збирки (1951–1969).
– Књига друга • Збирке Немам више времена (1973), Летопис Перунових потомака (1976), Песме из Норвешке (1976), Ничија земља (1979) • Песме ван збирки
(1969–1979).
III том ПЕСМЕ
– Књига прва • Збирке Слово о љубави (1983), Међаши сећања (1983), Сајам речи
(1987), Михољско лето (1987), Памтићу cвe (1988), Небески разбој (1991) и Зовина свирала (1992) • Песме ван збирки (1979–1993).
– Књига друга • Хаику поезија (1988–1993).

IV том ПРОЗА
– Књига прва • Романи Отворен прозор (1954), Бунтован разред (1960), Не заборавити (1969).
– Књига друга • Збирке приповедака Лудило срца (1931), Како они живе (1935), Страшна игра (1954) • Приповетке ван збирки.
V том ПРОЗА
– Јованка Орлеанка (1929) • Путописи Празници путовања (1972), Снимци из Швајцарске (1978) • Разни списи (1927–1991).
VI том ПЕСМЕ ЗА ДЕЦУ
– Збирке Врт детињства (1927), Дечја соба (1942), Паукова љуљашка (1943), Загонетке лаке за прваке ђаке (1942), Шарена торбица (1943), Река помоћница (1950),
Ветрова успаванка (1954), Пролећни састанак (1954), Росна руковет (1955),
Шумска љуљашка (1959), Писма из шуме (1961), Чудо у пољу (1961), Сунчеви поданици (1962), Бела врана (1964), Птице на чесми (1964), Златни лептир (1967),
Дете у торби (1977), Песме о птицама (1988) • Песме ван збирки.
VII том ПРОЗА ЗА ДЕЦУ
– Збирке приповедака Срце лутке спаваљке (1933), Распеване приче (1938), Дечја
соба (1942), Чобанин пчела (1956), Ако је веровати мојој баки (1959), Писма из
шуме (1962), Кратковечна (1964), Осе мађионичари (1965), Хоћу да се радујем
(1965), Нећу овим возом (1965), Медведова женидба (1966), Ђачко срце (1967),
Патуљкова тајна (1967) • Приповетке ван збирки • Прадевојчица (1970) • Шева
небесница (1998).
VIII том ПРЕВОДИ
– Поезија Јужних Словена (бугарски и словеначки песници).
IX том ПРЕВОДИ
– Поезија Источних Словена (руски, украјински и белоруски песници) • Поезија Западних Словена (чешки, словачки и пољски песници) • Поезија несловенских народа (азербејџански, балакирски, грузијски, јакутски, јерменски, кабардински,
казахски, киргиски, летонски, литвански, норвешки, таџички, туркменски, узбечки
и француски песници).
X том БИОБИБЛИОГРАФИЈА
– Животопис Десанке Максимовић • Библиографија дела Десанке Максимовић • Литература о Десанки Максимовић • Рукописна заоставштина Десанке Максимовић.
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